PANORAMA BÍBLICO – SEMANA # 3
MEMORIZAÇÃO DA SEMANA
Hb 11.24-25
Êx 14.14

Is 14.27a

SEGUNDA-FEIRA

Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos;
quem pode impedi-lo? (Isaías 14.27a)
Leia Êxodo 2.1-10 e numere os acontecimentos de 1 a 7 de
acordo com a ordem cronológica dos fatos:

Hb 11.6

Hb 11.1

Para entender o contexto deste versículo, leia Êxodo 2.23-25 e
responda:
Por que os israelitas clamavam ao Senhor?
___________________________________________________
___________________________________________________
Com quem Deus havia feito a aliança?

() Depois de crescido, a irmã do menino o leva de volta à filha
do faraó.

___________________________________________________
___________________________________________________

() Ela deixa o seu filho em um cesto no rio Nilo.
A expressão “Deus lembrou-se da aliança” quer dizer que:

(

) A filha do faraó chama o menino de Moisés.

(

) A filha do faraó encontra o cesto com o menino entre os

( ) Deus havia esquecido do povo de Israel.

juncos.

( ) Deus iria dar início à próxima etapa do plano.

(

) A irmã do menino se oferece para encontrar alguém que
Leia Isaías 14.27a e responda: Quem pode impedir o plano de

amamentasse o bebê.
( 1 ) Anrão e Joquebede, da tribo de Levi, se casam.

Deus?______________________________________________

(

Memorize Isaías 14.27a e escreva-o decorado: _____________

) Joquebede esconde seu filho por três meses.

Houve muitas tentativas de impedir o plano de Deus para o
povo de Israel. Deus tinha um plano e para que ele se
cumprisse, contornou todas as dificuldades que surgiram. Leia
os versículos e preencha a tabela:

___________________________________________________

Referências

Deus não se esquece da Aliança com o seu povo. Analise: Há
alguma situação que precisa da intervenção de Deus em sua
vida? Converse com Ele a respeito e decida confiar.

Êx 1.12-13
Êx 12.31

Dificuldade

Resolução

O povo foi feito
escravo dos

___________________________________________________

TERÇA-FEIRA

egípcios.
As parteiras temeram
a Deus e permitiram

Êx 1.15-17

___________________________________________________

que os bebês hebreus

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. (Hebreus 11.24-25)

sobrevivessem.
Acerca do chamado de Moisés, responda (V) verdadeiro ou (F)
falso. Se o item for falso, reescreva corrigindo.
Êx 1.22
Êx 2.1-10

Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera
com Abraão, Isaque e Jacó. (Êxodo 2.24)

( ) Ao ouvir a voz de Deus, Moisés disse, "Eis-me aqui." (Êx
3.4) ______________________________________________
__________________________________________________
( ) Moisés considerava-se muito competente para cumprir a
missão que Deus lhe havia dado. (Êx 3.11) _______________
__________________________________________________
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( ) A deficiência de Moisés era que ele não conseguia fazer
milagres. (Êx 4.10) __________________________________
__________________________________________________
( ) Obedecendo ao Senhor, Moisés e Arão foram falar com o
faraó.(Êx 5.1) ______________________________________
_________________________________________________
Moisés era humano como nós e foi poderosamente usado por
Deus. Relembre: Quais as duas características necessárias
para que alguém seja usado por Deus?

Memorize o versículo de hoje.
Reflita. Que lições você aprendeu hoje?___________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Que decisões práticas você irá aplicar em sua vida?________
___________________________________________________
___________________________________________________
Compartilhe com Deus.

__________________________________________________
Relacione as colunas com as pragas do Egito:
 Piolhos

Êx 7.20 

 Morte dos rebanhos

Êx 8.6 
Êx 8.17 

 Sangue

Êx 8.24 

 Rãs
 Moscas

Êx 9.6 
Êx 9.10 

 Morte dos primogênitos

Êx 9.23 

 Granizo

Êx 10.13 

 Feridas purulentas

Êx 10.22 

 Trevas

Êx 12.29 

 Gafanhotos

Leia Êx 14.4 e responda:
Quem endureceu o coração do faraó?____________________
Com que objetivo o coração do faraó foi endurecido?________
__________________________________________________
Consulte suas anotações e complete as frases utilizando as
palavras do quadro abaixo:
Senhor – Fogo – Rebanhos
nuvem – Vermelho – Moisés
Israelitas– Faraó – 2 milhões
O __________ finalmente se dobra à vontade do ___________
e manda __________________ e Arão saírem com o povo. Os
_______________ saem com pressa. Saem ______________
de pessoas e seus _______________.Deus estava guiando
seu povo pelo deserto através de uma coluna de
______________de dia e uma coluna de ____________ noite.
Onde parava a coluna o povo acampava. Então acamparam à
margem do Mar ___________________.

QUARTA-FEIRA

“O Senhor lutará por vocês; tão somente acalmem-se".
(Êxodo 14.14)
Leia Êxodo 14.8-14 e conheça o contexto em que se encontra o
versículo de hoje.
Moisés confiou no Senhor e Deus agiu. Relacione as colunas e
veja o que Deus fez:
( 1 ) Êx 14.19-20
( 2 ) Êx 14.16
( 3 ) Êx 14.21
( 4 ) Êx 14.30
( 5 ) Êx 14.31
( ) Deus mandou um vento oriental que soprou a noite toda,
empilhou as águas em cada lado e criou uma rota de fuga no
meio do mar.
( ) Deus posicionou a coluna entre os israelitas e o exército
egípcio. A nuvem trouxe luz para os israelitas e trevas para os
egípcios.
( ) Deus mandou Moisés erguer sua vara sobre a água.
( ) Israel pôs sua confiança em Deus.
( ) Deus exterminou o exército egípcio.
Complete: Deus como líder da nação é o conceito de:
__________________________________________________
O caráter dos israelitas deveria refletir a Deus, por isso, Deus
lhes deu os 10 mandamentos.
Circule o que for correto:

Deus disse:
Estou dando
essas leis para
que por elas
vocês possam
se tornar meu
povo.

Deus disse:
estou dando
essas leis
porque vocês já
são meu povo.
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2- Quem ajudou os espiões a fugir? (v.15) _________________
3- Como os espiões fugiram? (v.15) ______________________
___________________________________________________

Deus disse:
Sigam estas leis
porque EU SOU
SANTO e assim
vocês refletem
meu caráter.

Deus disse:
Sigam estas
leis e serão
santos.

4- O que Raabe acreditava sobre o Deus dos israelitas? (v.11)
__________________________________________________
__________________________________________________
Nas suas palavras, relacione a vida e as atitudes de Raabe com
o versículo de hoje (Hb 11.6).__________________________

Leia e complete:

___________________________________________________

Deus prometeu em Êxodo 19.4-6 que se os israelitas

___________________________________________________

obedecessem fielmente e guardassem a sua ______________,

___________________________________________________

seriam o __________________ pessoal de Deus, dentre todas
as nações.
Êx 26.30: Deus instrui o povo a construir o lugar de habitação
de

Deus

na

terra.

Esse

lugar

era

chamado

de

___________________.
Uma vez por ano o sumo-sacerdote entrava no Santo dos
Santos para fazeruma propiciação pelo pecado do povo.
Consulte suas anotações e relembre o conceito de

A atitude de Raabe foi fundamental para o início da conquista
da Terra Prometida. A corda vermelha usada na fuga dos
espiões faz referência a um Redentor que viria. Deus usou
esses retratos ao longo do Velho Testamento para revelar seu
Plano. Leia os versículos e ligue os elementos das colunas,
considerando o que estudou na aula 3:

Êx 12.7, 13

O sangue na viga
superior e nas
laterais da porta
não permitiu que
os primogênitos
morressem

Êx 30.10

Uma vez por ano
o sumo-sacerdote
entrava no Santo
dos Santos para
fazer uma
propiciação pelo
pecado do povo.

Js 2.21

Raabe identificou
sua casa através
de uma corda
vermelha
pendurada pela
janela.

propiciação:________________________________________
__________________________________________________
Leia Êxodo 14.14 três vezes e tente completar as lacunas sem
auxílio.

O ____________ ___________ por __________; tão
somente __________________-se.
Compartilhe com Deus as lições de hoje e suas decisões.
QUINTA-FEIRA

Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele
se aproxima precisa crer que ele existe e que
recompensa aqueles que o buscam.
(Hebreus 11.6)
Responda às perguntas sobre Raabe de acordo com Josué 2:

Deus usou Raabe, uma pessoa normal, para cumprir seu plano
porque ela tinha fé e obedeceu. Reflita: Como Deus pode usar
você? Tome decisões práticas e não deixe de compartilhar com

de

Deus: ______________________________________________

Jericó?(v.1)_________________________________________

___________________________________________________

1-

Quem

enviou

os

espiões

para

a

terra

___________________________________________________
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SEXTA-FEIRA

Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova
das coisas que não vemos. (Hebreus 11.1)

Agora, revise os eventos estudados até aqui e escreva cada um
sem consultar:

Consulte Hebreus 11. Preste atenção às primeiras duas
palavras dos versículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Qual a qualidade
que todos esses heróis do Velho Testamento tinham em
comum?
__________________________________________________
Escreva aqui a definição bíblica de FÉ de acordo com Hebreus
11.1. _____________________________________________
__________________________________________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Consulte Hebreus 11.6. Nas suas palavras, escreva a
importância de FÉ para Deus: _________________________
__________________________________________________
Deus nos mostra uma lista de exemplos de pessoas que
viveram pela fé, no capítulo 11 de Hebreus. Complete a tabela
com as informações:
Referência Personagem
Hb 11.3

Atitude
Entendemos que (complete):

Nós

Hb 11.5

Construiu uma arca.
Hb 11.7

Hb 11.7
e
Hb 11.17

Abraão

Recusou ser chamado filho da
filha do faraó, preferindo ser
maltratado com o povo de
Deus.

Hb 11.24

Hb 11.31

Raabe
11.

