
“PELA FÉ MOISÉS, JÁ ADULTO, RECUSOU SER CHAMADO FILHO DA FILHA DO FARAÓ.” 
(HEBREUS 11:24) 

 

 

MOMENTO COM DEUS – NOVA KIDS 1 
 

SEMANA 24: MOISÉS: DO DESERTO DEUS CHAMA 
 

Nome: _________________________________________________________DATA: 05/04/2020 

 

Versículo para decorar  

(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI) 

 
 

 

• Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 

• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia);  

• A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe; 

• Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material; 

• Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Êxodo 2:11 a 4:31 / Atos 7:20-35 

 
SEGUNDA-FEIRA: 

Fale para a criança: Moisés cresceu no palácio do faraó. Ele fazia parte da família real e poderia 
ter poder, fama, riquezas e muitas coisas. Porém, Moisés fez uma decisão radical.  

Continue: Ele recusou ser chamado de filho da filha do faraó.** 

**Leia para a criança o versículo para decorar. 

Prossiga: Que decisão difícil deve ter sido. 

Pergunte: Sabe o que Moisés recusou? 

Afirme: Moisés rejeitou tudo o que o coração pecador deseja. Ele 
recusou morar no palácio, ser dono de uma nação, vida fácil, riqueza 
e ser enterrado numa pirâmide. 

Conclua: Moisés entendia que era melhor ser servo de Deus do que 
ser príncipe. 

Atividade: Cole papel picado (ou enfeite da maneira que você 
desejar) a imagem de Moisés com roupas de egípcio. 
 
 
 
 
 
 

TERÇA-FEIRA 
 
Fale com suspense: Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ele observou a vida dura deles. 
Ao ver um deles sendo espancado por um egípcio, sabe o que ele fez?  

Responda: Ele foi defender o israelita e acabou matando o egípcio e o escondendo o corpo dele 
na areia.  

Continue: No dia seguinte, Moisés viu dois hebreus brigando, quis separá-los e teve uma resposta 
inesperada. Um deles respondeu assim: 

Mude o tom de voz:  “Quer matar-me como matou o egípcio?” 

Fale com voz de medo: Moisés ficou com medo do faraó descobrir que ele tinha matado um 
egípcio.  

Continue: Moisés decidiu fugir para o deserto, para uma terra distante chamada Midiã. Moisés 
tinha 40 anos (mostre com os dedos essa idade e peça pra criança mitar) 

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu quero fazer 
decisões que te deixam feliz. Em nome de Jesus, amém. 



Conclua: Chegando a Midiã, Moisés 
defendeu e ajudou as filhas de Jetro de 
alguns pastores de rebanho que quiseram 
expulsá-las do poço onde foram buscar 
água. Jetro ficou agradecido e convidou 
Moisés para ficar. Moisés ficou e casou com 
uma das filhas de Jetro e teve dois filhos.  

Lição: Deus deu uma família para Moisés. 
Deus também te deu uma família. 

Atividade: Pinte bem bonito a figura da 
família ao lado e cole algodão na barba no 
queixo do vovô formando uma barba para 
ele. 

 

 
 
 

 
QUARTA-FEIRA 

 
Fale para a criança: Moisés estava no deserto, mas o povo continuava como escravo no Egito. 

Pergunte: Quem você acha que estava cuidando do povo e de Moisés? (espere a criança 
responder)  

Afirme: Isso mesmo, Deus!  

Continue: Deus tem um plano e um tempo certo 
para tudo. Moisés já tinha 80 anos de idade e 
durante todo esse tempo, Deus estava preparando 
ele para uma grande missão. 

Fale com voz de suspense: Um dia, Moisés levou 
o rebanho ao monte Horebe. Lá, ele viu uma sarça 
que pegava fogo, mas não era destruída. Então, ele 
se aproximou e Deus falou com ele.   

Conclua: Assim como Deus falou com Moisés, ele 
fala conosco hoje também através da Bíblia. 

Atividade: Cole pedacinho de macarrão cru na 
sarça ardente e pinte o resto da figura.  

 

 
 
 
 

QUINTA – FEIRA 
 

Fale para a criança: Durante muito tempo, Deus ficou sem falar. Mas agora ele falou com Moisés.  
 

Fale com cara de assustado: Deus mandou Moisés ir falar com o faraó, Moisés ficou assustado! 
Como fazer isso agora? Ele era velho, pobre, judeu e pastor – tudo o que os egípcios detestavam.  

Pergunte: Quem estaria com Moisés quando ele fosse falar com o Faraó?  

Afirme: Isso mesmo! Deus estaria com ele. Deus está com a gente em todo o tempo, em todo 
lugar. 

Pergunte sorrindo: Deus está aqui em casa? E na casa dos seus amigos? E na casa do titio e da 
titia?   

Oração - Leia e a criança repete: 
Deus, obrigado pela minha família. 
Em nome de Jesus, amém. 

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu quero sempre me dedicar no meu Momento 
com Deus porque eu quero aprender sobre a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. 



Finalize: Deus nunca nos abandona, mesmo que a gente esteja passando por um momento difícil, 
de dor ou de sofrimento. Deus nos ama muito e nunca vai nos deixar sozinhos. Não precisamos ter 
medo ou ficar desesperados. 

Leia as afirmações para a criança e peça para falar se é VERDADE ou MENTIRA:                              

1. O povo seria liberto da escravidão porque Moisés era muito poderoso (Resposta: mentira) 
2. O povo seria liberto da escravidão pelo poder de Deus. (Resposta: mentira) 
3. Moisés confiou em sua própria sabedoria. (Resposta: mentira) 
4. Moisés confiou em Deus. (Resposta: verdade) 

 

Atividade: 
Moisés 
obedeceu 
imediatamente a 
Deus... Circule 
as crianças da 
figura ao lado 
que mostram 
atitudes de 
obediência e que 
estão agradando 
a Deus: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEXTA-FEIRA 
 

Fale e demonstre: Deus ensinou para Moisés o que ele deveria fazer. Se as pessoas não 
acreditassem, ele faria três sinais.  

1° sinal: Moisés jogaria seu cajado no chão e ela se transformaria em serpente. (Pegue um cabo 
de vassoura e jogue no chão demonstrando o cajado de Moisés) 

2° sinal: A mão de Moisés ficaria leprosa e depois ficaria boa novamente. (Faça pintinhas na sua 
mão pra demonstrar a lepra) 

3° sinal: Moisés derramaria um pouco da água do Rio Nilo em terra seca e ela se transformaria em 
sangue. (Pegue uma jarra e derrame pó de suco de uva 
ou morando – pode ser outro tipo de corante que você 
tenha em casa - e adicione água demonstrando a água 
virando sangue) 

Atividade de fixação: Deus tinha uma missão para a vida 
de Moisés e prometeu estar com ele. Existe alguém que 
sempre estará com cada um de nós e nunca vai nos 
abandonar. Siga a linha que vai de cada letra até o 
quadrado e escreva nos quadrados o nome dessa pessoa. 
Depois pinte. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu quero te obedecer imediatamente, completamente 
e sem reclamar. Em nome de Jesus, amém. 

Essa pessoa é 

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu quero sempre confiar em ti. Em nome de Jesus, 
amém. 
 


