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O Senhor cuida de todos os que o amam (Salmos 145:20a)
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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 1:1 a 2:10

Segunda-feira
Fale para a criança: Depois que José se tornou governador e
perdoou os seus irmãos, toda sua família saiu de Canaã e foi
morar no Egito, na terra de Gósen. A família de José tinha
aproximadamente setenta pessoas.
Continue: Depois de muitos anos Jacó, José e todos os seus
irmãos morreram, mas a Bíblia diz que os israelitas tinham
muitos e muitos filhos. Eles cresceram tanto que encheram o
Egito.
Deus já tinha falado a Jacó: “Não tenha medo de ir para o
Egito, porque lá farei de você uma grande nação” (Gn.46:3).
Conte: Mais de 400 anos depois, apareceu um novo faraó,
que nada sabia sobre José e o que ele havia feito pelo país e
pelos egípcios.
Prossiga: Esse faraó tinha medo que os israelitas crescessem tanto e se tornassem mais fortes que os
egípcios. Então o faraó teve um plano para
impedir que os israelitas continuassem
tendo filhos.
Continue: Satanás estava por trás desse
plano tentando impedir de todas as formas
a vinda do Salvador, que viria desse povo.
O primeiro plano do faraó: foi fazer os
israelitas de escravos, aumentando de
forma cruel o trabalho deles. Eles tinham
que fazer tijolos e cuidar dos campos. Eles
construíram duas cidades chamadas
Pitom e Ramessés.
Conclua: Mas quanto mais os israelitas
eram maltratados, mais numerosos se
tornavam, mais eles cresciam.
Atividade: Vamos ajudar os israelitas no trabalho? Desenhe e pinte alguns tijolos na cena acima.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por sempre cuidar de mim.
Terça-feira
Fale para a criança: Faraó percebeu que o seu primeiro plano não tinha dado certo, mas logo pensou
em outro.
Continue: Ele chamou duas parteiras, mulheres que ajudavam o bebê nascer, que se chamavam Sifrá
e Puá. Ele mandou que elas matassem todos os bebês meninos que nascessem dos israelitas. Dessa
forma não teriam mais líderes e nem soldados para lutar.
Fale com alegria: Mas Sifrá e Puá temiam a Deus e não obedeceram às ordens de faraó. Nem o rei
mais poderoso, nem Satanás e seus demônios podem destruir o plano de Deus
Prossiga: Então faraó mandou jogar no rio Nilo todos os bebês meninos do povo de Israel.
Afirme: Mas Deus já tinha um plano! Ele sempre cuida do seu povo. Ele já estava preparando um
bebezinho que seria um grande herói e amigo de Deus! Quem será? Até amanhã!
Atividade: Cole papel azul
no rio Nilo.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ser obediente desde criança.
Quarta-feira
Fale para a criança: Existia um casal da tribo de Levi chamado: Anrão e Joquebede. Eles tiveram 3
filhos: Arão, Miriã e Moisés.
Fale com entusiasmo: Moisés nasceu no tempo em que faraó tinha dado a ordem de acabar com os
israelitas e, por ser menino, Moisés corria ainda mais risco de vida.
Fale olhando para a criança: Mas Deus nunca abandonaria Moisés e assim como ele cuidou de
Moisés desde pequeno, ele cuida de você em todos os momentos.
Diga com alegria o nome da criança que você está ajudando na meditação: Deus planejou tudo
para você vir ao mundo: seu nascimento, o dia que você nasceu e até o lugar onde você nasceu.
Continue com a história: Joquebede vendo que Moisés era bonito, o escondeu por três meses. Mas
chegou um dia em que ela não podia mais escondê-lo, então ela teve a ideia de fazer uma cesta para
servir de barco e colocar Moisés.

Explique: Ela usou um material especial para fazer a cesta: junco (planta que ficava perto do rio Nilo) e
piche para tapar os buracos. Assim Moisés não correria perigo.

Continue: Depois que Joquebede preparou tudo, largou a cesta no meio das plantas que cresciam na
beira do rio.
Fale com suspense: Mas o que será que aconteceu com Moisés? Espere para saber até amanhã na
meditação.
Atividade: Ligue os pontos de
1 a 33 e descubra onde a mãe
de Moisés o colocou para
protegê-lo.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado pela minha família.
Quinta-feira
Fale para a criança: Miriã, irmã de Moisés, ficou de longe olhando tudo o que estava acontecendo e
acompanhando o cesto onde Moisés estava no rio.
Continue: Enquanto isso, a filha de faraó estava tomando banho no rio Nilo quando de repente viu o
cesto e pediu para sua serva pegá-lo. Quando abriu viu que era um bebê hebreu.

A irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar
uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?".
Ela respondeu: Sim, quero.
Diga com alegria: Miriã foi muito inteligente, ela correu e foi chamar Joquebede, a própria mãe de
Moisés.
Fixando a lição: Deus cuida
de mim desde pequenininho.
Atividade: Desenhe o bebê
Moisés dentro do cesto ao
Lado.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado pela tua proteção.
Sexta-Feira

Fale para a criança: A filha do faraó entregou o
bebê para Joquebede cuidar e ela ainda recebeu
um pagamento por amamentar seu próprio filho.
Olha como Deus é bom!
Explique: Quando o menino cresceu e parou de
mamar, Joquebede levou Moisés de volta para a
filha do faraó, que o adotou. Isso quer dizer que
ela cuidou de Moisés como se ele fosse o filho
dela.
Fale com alegria: Moisés foi morar no palácio
de faraó, foi educado e aprendeu tudo sobre o
Egito.
Continue: Agora o faraó, que tinha mandado
matar todos os meninos que nasciam do povo
de Israel, estava cuidando de uma criança
israelita e quando este menino crescesse iria
mudar a história do Egito.
Fixando a Lição: Assim como Deus cuidou de Moisés, ele cuida de mim desde pequenino.
Conclua: Deus tinha um plano para a vida de Moisés e ninguém poderia impedir. O que será que vai
acontecer com o nosso herói?
Atividade: Descubra qual o significado do nome Moisés de acordo com os códigos.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, tu és muito poderoso, ninguém atrapalha teus planos.

