
 
 

 
 

Segunda-feira: Protegido por Deus 

LEITURA DO DIA: Êxodo 1 e 2 ( ) Li 
ENTENDENDO: Para você entender o versículo de hoje, deverá fazer primeiro a Leitura do Dia. 
Agora que você já leu, coloque os acontecimentos em ordem cronológica. 

 
 
 

O que aconteceu depois que a filha de Faraó encontrou Moisés?    

Como você leu, Deus cuidou de tudo e fez com que Moisés voltasse para seus pais em segurança. 
MEMORIZANDO: Comece a semana bem, decore o versículo de hoje, não deixe para amanhã. 
TIRANDO A LIÇÃO: Você vai estudar sobre a vida de Moisés. Na leitura de hoje você viu que 
Moisés nasceu numa época difícil, Faraó estava com medo do povo hebreu que crescia cada vez mais, e 
resolveu matar todos meninos hebreus recém-nascidos. Mas Deus protegeu Moisés, deu sabedoria a 
seus pais para conduzir essa situação. Deus tinha um propósito para vida de Moisés (você vai conhecer 
ao longo da história), e não seria Faraó e nem perigos do Rio Nilo que iam impedir deste propósito 
acontecer. Deus tem um propósito para tua vida, adolescente, Ele tem te protegido a cada dia. 
Procure fazer a vontade de Deus e este propósito vai ser cumprido. Aprendendo mais: Leiam os 
versículos a seguir e escreva qual principal mensagem desses versículos: Sl 34:15, 19-20; Sl  
33:18; 1 Pe 3:12; Na 1:7; Sl 138:7-8    

 

DECIDINDO: Você confia na proteção do Senhor? Então faça uma decisão em relação a esse assunto. 
Decido    
COMPARTILHANDO:  Senhor, me proteja daqueles que querem impedir que Seu propósito em 
minha vida se cumprir, quero sempre está dentro da sua vontade. Amém. 

Terça-feira: Ensinado por seus Pais 

LEITURA DO DIA: Êxodo 3 e 4 ( ) Li 
ENTENDENDO: O versículo de hoje está no imperativo, ou seja, é uma ordenança para nossas vidas. 
Para entender melhor, responda: 1) Em que sentido você acredita que o verbo “ouvir” está sendo usado? 
 2) O que significa instrução?    
3) Como você poderia exemplicar “o ensino de sua mãe”?   
4) Qual o significado da palavra desprezar? Como isso poderia ser feito nesse contexto?   

 

MOISÉS  

NOME:  LÍDER DE G.A:   

“Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido dURAnte três meses por seUS pais, pois estes 
viram qUE ele não era UMA criança coMUM, e não temeram o decreto do rei.” Hb 11:23 

OUÇa, meU filho, a instRUÇão de seU pai e não despreze o ensino de sUA mãe. Provérbios 1:8 

( ) Moisés nasce e seus pais o esconde por três meses 
( ) O Rei do Egito manda as parteiras Sifrá e Puá matar os meninos hebreus recém-nascidos 
( ) O Rei do Egito percebe que povo hebreu é mais numeroso e mais forte que os egípcios 
( ) A filha de Faráo desceu ao Rio Nilo para tomar banho e encontra Moisés 
( ) Faraó manda jogar no Rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos 
( ) Os pais de Moisés o coloca em um cesto de junco vedado as margens do Rio Nilo 

 



  Agora, reescreva o versículo com suas próprias  palavras e em primeira pessoa.  Exemplo: Eu  devo 
ouvir...”:   
 Finalmente, escreva aquilo que entendeu do versículo de hoje:   

 

MEMORIZANDO: Veja as imagens abaixo e escreva novamente o versículo sem olhar para o início do 
estudo de hoje. Faça quantas vezes forem necessárias até ter o versículo completamente decorado! 

       
 

TIRANDO A LIÇÃO: Moisés foi criado longe dos seus pais. Ele viveu no palácio do faraó e recebeu 
todos os benefícios e educação da realeza. Ainda assim, Moisés não se esqueceu dos ensinos de seus 
pais hebreus. Ele lembrava a que povo ele pertencia (Ex 2:11). Acima de tudo, Moisés obedecia a  seus 
pais e guardou suas instruções em seu coração. Isso fez diferença no chamado que Deus tinha para ele. 
Qual lição você pode tirar disso? 

 
 

 A Palavra de Deus nos diz que devemos obedecer aos nossos pais. Não importa a idade, classe 
social ou circunstância da sua família, você deve sempre ter esse alfabeto em mente: O-B-D-C! Leia 
os versículos a seguir e relacione as colunas: 
a) Pv 15.5 ( ) Devemos obedecer às ordens de nossos pais e nunca abandonar seu ensino. 
b) Pv 4.1 ( ) O filho sábio é aquele que recebe o ensino dos pais e não zomba deles. 
c) Pv 6.20 ( ) Aquele que não dá valor às instruções de seus pais, é um filho insensato. 
d) Pv 13.1 ( ) Ouvir e ser atento ao que os pais dizem traz discernimento. 
 Leia os versículos a seguir: Cl 3.20; Ef 6.1; Ex 20.12; Mc 10.19; Dt 5.16. Agora escrevam 3 
maneiras práticas de obedecer aos seus pais ou responsáveis: 1.     
2.  3.  
DECIDINDO: Deus falou com você na meditação de hoje? Existe algo que você tem feito que tem 
desrespeitado seus pais? Decida agora mudar de atitude: ( ) Decido obedecer meus  pais  nas 
pequenas coisas que me pedirem. ( ) Decido não responder para os meus pais, ainda que pareça injusta 
a situação que eu esteja. ( ) Decido parar o que estou fazendo quando meus pais vierem falar comigo 
para escutá-los. (  ) Outra decisão:     
COMPARTILHANDO: Este é o momento de parar para falar com o seu Pai! Ninguém melhor do 
que Ele para ensinar como obedecer e honrar o ensino dos seus pais! Ore e apresente suas decisões a 
Deus em um momento a sós com Ele. 

Quarta-feira: Fiel ao seu povo 

 
LEITURA DO DIA: Êxodo 5 e 6 ( ) Li 
ENTENDENDO: Procure no dicionário e escreva os significados de: Fé:    
  ; Fidelidade:  . 
Quando Moisés recusou ser chamado de filho da filha do Faraó, ele estava recusando todos os direitos, 
vantagens e presentes da vida de um príncipe. Os prazeres oferecidos no palácio de Faraó representam 
os prazeres do mundo que afastam você de Deus. Marque um X nas coisas do mundo que são uma 
tentação na sua vida: ( ) imoralidade ( ) conversas e piadas sujas ( ) bebidas e drogas ( ) festas do 
mundo ( ) vício em jogos ( ) desobediência ( ) más amizades ( ) “ficar” ( ) mentiras ( ) “colar” ( ) roubar 
( ) fofocar. 

“Pela fé Moisés, já adULTo, recUSoU ser chamado filho da filha do Faraó. Preferindo ser 
maltratado com o povo de DeUS a desFRUTar os prazeres do pecado dURAnte algUM tempo” 

Hb 11.24-25 



MEMORIZANDO: Hoje você está decorando 2 versículos, então não deixe para depois, decore agora. 
( ) Decorei. 
TIRANDO A LIÇÃO: A vida de Moisés é cheia de ensinamentos, e um deles é a fidelidade que  Moisés 
tinha com seu povo. Leia Ex 2:11-15. Apesar de viver com todo conforto e riqueza de Faraó, Moisés 
não abriu mão do seu povo. Vendo o sofrimento dos hebreus, ele saiu em defesa dos seus irmãos e 
abandonou os prazeres oferecidos no Palácio. Ele precisou escolher e decidiu não se corromper com as 
riquezas e prazeres do mundo egípcio. E isso acontece até hoje. Na vida do cristão as tentações 
acontecem todos os dias. Os prazeres desse mundo são oferecidos a você na escola, no bairro, através 
de “amigos”, internet, TV. Pela fé Moisés trocou os privilégios do reino de Faraó e preferiu sofrer com 
o povo de Deus, confiando que a sua recompensa seria maior que todas as riquezas do Egito (leia Hb 
11:24-26). E você, tem agido como Moisés? Troca os prazeres do mundo pra obedecer a Deus? Na 
hora da tentação (acessar um site pornográfico, desobedecer aos pais, mentir, pegar um dinheiro que 
não é seu, estar na rodinha de conversas e piadas sujas, festas mundanas), você cede aos prazeres do 
mundo ou agrada a Deus e foge dessas coisas? Saiba que todas as suas atitudes e decisões tem 
consequências (leia Ec 11:9; 12:13-14) e que o Senhor recompensa os que Lhe obedecem e agradam 
(leia Pv 22:4; Rm 2:7, Hb 11:6). Aprendendo mais: Através dos emojis (figuras do whatsapp) abaixo, 
descubra qual a história e faça um pequeno resumo, escrevendo o nome dos personagens e o que 
perderam por preferirem coisas terrenas passageiras. Para ajudar a descobrir, leia Gn 25:19-34; Jz 
16:1-21; Mt 19:16-23 ( ) Li todos. 
 

 

 
DECIDINDO: Assim como Moisés escolheu se afastar dos prazeres do mundo, decida: ( ) Vou fugir da 
tentação que mais me persegue, que é:  . ( ) Vou me afastar daqueles 
“amigos” que me incentivam a fazer coisas erradas e me aproximar de amigos cristãos. 
COMPARTILHANDO:  Converse com Deus e conte os principais prazeres desse mundo que te 
tentam com mais frequência. Fale suas decisões e peça ajuda para cumpri-las. Lembre-se: é melhor 
obedecer e ser recompensado eternamente! ;D 

Quinta-feira: Chamado para uma Missão 

 
LEITURA DO DIA: Êxodo 7 e 8 ( ) Li 
ENTENDENDO: O povo de Deus era oprimido no Egito, que era governado por um faraó. Mas o que 
vem a ser um faraó? Marque a alternativa correta: ( ) Prefeito; ( ) Rei; ( ) Presidente. O verbo vá  está 
no modo imperativo, esse modo que significa  . Deus deu uma ordem 
para Moisés, liderar o povo de Israel, e, ele cumpriu a sua missão. 
MEMORIZANDO: O segundo passo da meditação é a decoração. Sugiro que você leia várias vezes, 
depois disso, complete os espaços em branco, isto o ajudará a memorizar. “Vá,  agora, eu o 
  ao  para tirar do  o meu povo, os israelitas”.  3:10. 
TIRANDO A LIÇÃO: Leia Ex 3. 1-12. Moisés estava pastoreando 
ovelhas no monte Horebe quando viu uma chama de fogo que saía no meio 
de uma sarça, e notou que embora estivesse em chamas, esta não era 
consumida pelo fogo. Ao se aproximar para ver melhor o que estava 
acontecendo, Deus o chamou: “Moisés, Moisés”! E ele respondeu: “Eis- 
me aqui”. Neste momento Deus dá uma missão a Moisés, libertar o seu 
povo que estava sendo oprimido no Egito. A palavra missão tem sua raiz na palavra “remeter”, ou 

“Vá, pois agora, eU O envio ao faraó para tirar do Egito o meU povo, os israelitas” Ex 3:10 



“enviar”. Ser cristão inclui ser enviado ao mundo como representantes de Jesus Cristo. Deus está 
atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Essa atribuição é conhecida como sua missão, levar a 
Palavra de Deus, continuar o trabalho que Jesus começou. Adolescente, você tem cumprido sua missão? 
Tem falado do evangelho a seus colegas da escola ou vizinhos? Você tem dado bom testemunho por 
onde você anda (sendo educado, respeitando professores, não apelidando os outros, não sendo brigão)? 
Aprendendo mais: Leia os versículos e relacione com o texto que lhe cabe: 
1. 1 Co 9:16 ( ) Falar de Cristo por todos os lugares 
2. 2 Co 10:13 ( ) Anunciar o evangelho é minha obrigação 
3. Mt 28:19-20 ( ) Minha missão é a continuação da de Cristo 
4. Jo 9:4 ( ) Trabalhar para Deus é um privilegio 

Leia os versículos Lc 22:42 e Mt 6:33 e responda: O que tem lhe atrapalhado de cumprir sua 
missão?   . 
DECIDINDO: Este é o momento de você tomar uma decisão. ( ) Decido que vencerei a timidez e 
falarei de Jesus para:  . ( ) Decido que convidarei para o próximo 
culto do Novateens meu (s) colega (s)   . 
COMPARTILHANDO: Ore ao Senhor, compartilhe suas decisões. Peça a Ele força, coragem e 
fidelidade para cumprir sua missão. 

Sexta-feira: Capacitado por Deus 

 
LEITURA DO DIA: Êxodo 9 e 10 ( ) Li 
ENTENDENDO: No versículo de hoje Deus faz algumas perguntas a 
Moisés, qual é a resposta?     
Neste versículo observamos pelo menos 2 características do Senhor, quais 
são:  . O que o Senhor mandou 
Moisés fazer? E o que Ele prometeu?      
  . Deus é nosso criador, 
poderoso, se Ele está do nosso lado, nos capacita a fazer qualquer coisa, temos que somente crer. 
MEMORIZANDO: Decore os versículos de hoje e revise os da semana. ( ) Memorizei 
TIRANDO A LIÇÃO: Quando Deus chamou a Moisés, ele deu muitas desculpas: 1) Quem sou eu (Ex 
3:11); O que direi (Ex 3:13); Ele não crerão (Ex 4:1); Não sou bom para falar (Ex 4:10), mas Deus 
respondeu a todas ela, vendo que não tinha mais saída pediu para Deus enviar outro (Ex 4:13). Mas 
essa era a missão de Moisés, e Deus mandou que ele fosse cumpri-la. E Moisés obedeceu, ele era fiel 
ao Senhor. Adolescente como você viu ontem Deus tem te chamado para uma missão, e você não pode 
ficar dando desculpas, saia da sua zona de conforto. Deus capacita aqueles que buscam fazer a sua 
obra. E Ele vai te capacitar também, basta você querer, estudar a Palavra de Deus, orar, meditar. 
Aprendendo mais: Conheça mais 3 personagens bíblicos que não se sentiam capacitados para serem 
usados pelo Senhor. 
Passagem Personagem Qual era o problema? O que Senhor Fez? 
Is 6.1-8    

Jr 1.1-10    

Jz 6.1-16    

DECIDINDO: Termine a semana tomando decisões importantes. ( ) Decido ter coragem e falar de 
Jesus pra um amigo (a). ( ) Decido não desisti nas primeira falhas, vou ser persistente. ( ) Não vou mais 
dar desculpas para aquele assunto na escola (escreva o assunto)  e vou me 
esforçar para aprender. COMPARTILHANDO: Senhor, quero ser usado por Ti onde eu estiver,  então 
peço que me capacite, me ajude a vencer meus medos e que eu posso te servir fielmente. 

“Disse-lhe o Senhor: QUEm deU boca ao homem? QUEm o fez sURDo oU mUDO? QUEm lhe 
concede vista oU O torna cego? Não soU eU, o Senhor? Agora, pois, vá; eU estarei com 

você, ensinando-lhe o qUE dizer” Ex 4:11-12 
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