Moisés
Durante as próximas você vai meditar sobre a vida de Moisés e vai perceber quantas
lições incríveis você pode aprender com ele. Então, faças essas meditações com
dedicação.
Segunda-feira: Protegido por Deus
O Senhor está comigo, não temerei. O que podem me fazer os homens?
Salmos 118.6

ENTENDENDO: Segundo versículo de hoje:
Quem está sempre com você? ( ) Seus amigos
( ) O Senhor
Quem você não deve temer? ( ) Os homens
( ) A Deus
No dicionário a palavra TEMER significa sentir medo ou preocupação. O versículo de
hoje Deus está nos falando que não precisamos ter medo ou preocupação pois em
TODOS os momentos Ele está nos protegendo.
MEMORIZANDO: Comece a semana bem, decore o versículo de hoje, não deixe para
amanhã. Decore em forma de mímica ou repetição ( ) decorei em forma de ________.
TIRANDO A LIÇÃO: Para começar, você vai conhecer a história do nascimento de
Moisés leia Êxodo 1:8-10, 15-22; 2:1-10 e agora use os números de 1 até 6 para
marcar as ordens dos acontecimentos segundo a leitura e depois responda à pergunta:
( ) Moisés nasce e seus pais o escondem por três meses.
( ) O rei do Egito manda as parteiras Sifrá e Puá matar os meninos hebreus recémnascidos.
(
) 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 colocam em um cesto de junco vedado nas margens do rio Nilo.
Leia Êxodo 2.9 e diga o que aconteceu depois que a filha de faraó encontrou
Moisés__________________________________________________________
_________________________________________________________
Moisés nasceu numa época difícil, pois Faraó estava com medo do povo hebreu que
crescia cada vez mais e resolveu matar todos os meninos hebreus recém-nascidos. Mas
Deus protegeu Moisés dando sabedoria a seus pais. Deus tinha um propósito para vida
de Moisés, como você vai aprender esse mês, e não seria o Faraó e nem os perigos do
rio Nilo que o impediriam, pois nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados.
Pense Nisso!!! Deus em todos os momentos lhe protege, adolescente! Você já parou
para refletir em quantas pessoas morrem a cada dia pelos mais diferentes motivos?

Quantas pessoas faleceram nos últimos dois anos em decorrência da pandemia... Porém,
Deus tem te protegido do mal, mas isso não significa que nada de ruim acontecerá com
você, e, sim que, assim como fez com Moisés, Ele não permitirá que nenhuma dificuldade
ou perigo seja empecilho para que a vontade dEle se cumpra em sua jornada aqui na
terra, mesmo que o inimigo (Diabo) levante faraós contra a sua vida. A sua parte é
confiar na sua proteção e obedecer. Você tem feito isso?
Agora complete o versículo com as palavras que estão no retângulo:
ESCONDIDO
PAIS
DECRETO
MOISÉS
CRIANÇA
REI
TRÊS
VIRAM
“Pela fé _________, recém-nascido, foi _______________ durante _______
meses por seus __________, pois estes ___________ que ele não era uma
__________ comum, e não temeram o ____________ do _________.” HEBREUS
11:23.
Assim como Deus cuidou de Moisés também cuidará de você.
Complete com a palavra que está faltando e veja como o Senhor protege seus filhos:
Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso _________ e a nossa __________
(Salmos 33.15)
Mas nada o __________ ? (Salmos 91.7b)
Pois Ele protege a ________ dos seus fiéis e os livra das ________ dos ímpios
(Salmos 97.10b)
DECIDINDO: Você confia na proteção do Senhor? Então faça uma decisão em relação
a esse assunto. ( ) Decido confiar na proteção de Deus nas seguintes áreas ...................
/ .................. / ................... / ..................... ( coloque pelo menos 1 área da sua vida que
precisa confiar Nele.
COMPARTILHANDO:  Senhor, me proteja daqueles que querem impedir que Seu
propósito se cumpra em minha vida. Quero sempre estar dentro da sua vontade. Em
nome de Jesus, Amém.
Terça-feira: Ensinado por seus Pais
Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua
mãe. Provérbios 1:8

ENTENDENDO: Marque o significado das Palavras:
Instrução
( ) Ignorância ( ) Ensino, transmitir conhecimento
Despreze
( ) Não dar importância, desrespeitar ( ) Se importar, respeitar
O versiculo é claro:Você deve está atento a instrução e ensino de seus pais, de seus
lideres, afinal, eles querem o seu bem, o seu melhor. E você deve sempre e acima de
tudo está atento aos ensinos de Deus, pois Ele fala conosco. Esteja atento ao que Ele
lhe ensinará por meio desta meditação! Agora, reescreva o versículo reorganizando-o
na primeira pessoa. “Eu devo ouvir ______________________________________
___________________________________________________________”.

Você já deve ter escutado a expressão “entrar por um ouvido e sair pelo outro”, e é
isso o que você não deve fazer, quer seja com seus pais, responsáveis ou líderes.
MEMORIZANDO: Agora é hora de ouvir o conselho de Deus e memorizar o verso de
hoje, e pra ser mais divertido faça uma música pra decorar e cante para um amigo seu.
( ) Consegui!
TIRANDO A LIÇÃO: Na leitura de ontem, você
A FAMÍLIA DE MOISÉS
conheceu o início da história de Moisés. Ele ainda
TRIBO:
Levi
bebê, depois de ser lançado no rio Nilo , foi
PAIS: Anrão e Joquebede
encontrado pela filha do Faraó, e por coincidência
IRMÃOS: Arão e Miriã
(eu diria Cristocidência), ele acabou sendo criado
ESPOSA: Zípora
pela sua própria mãe por um pouco de tempo.
FILHOS: Gérson e Eliezer
Provavelmente, Moisés ficou com sua mãe por mais
ou menos 3 anos, e foi o tempo necessário para que
ele fosse ensinado sobre as coisas de Deus, porque todo o resto de sua vida seria
formada na educação egípcia. Mesmo assim, adulto, Moisés ainda pensava nos
ensinamentos de sua mãe.
Pense Nisso!!! Moisés foi um dos maiores nomes da Bíblia e sua criação teve parte nisso,
ele soube ouvir e guardar tudo que seus pais lhe ensinaram para se tornar o homem que
foi. Adolescente, guarde no coração os ensinos bíblicos de seus pais, líderes e pastores!
Entenda que a função dos seus pais é lhe criar para que você vá para o mundo (casa de
Faraó) e lá mantenha suas convicções. Se você desprezar os ensinos de Deus em sua
vida, tenha certeza que você será iludido pelas filosofias do mundo.
DESAFIO:O pote significa O, a mão significa B, o
pé significa D e o pássaro significa C. Agora leia e
veja a atitude que Deus quer que você tenha com
suas autoridades.

____ _____ ____ ____

E para aprender mais, relacione os versículos com as frases:
a) Provérbios 4:1
( ) Devo obedecer às ordens dos meus pais e nunca abandonar
seu ensino.
b) Provérbios 6:20

( ) O filho sábio é aquele que recebe o ensino dos pais e não
zomba deles.

c) Provérbios 13:1

( ) Aquele que não dá valor às instruções de seus pais, é um
filho insensato.

d)Provérbios 15.5

( ) O filho sem juízo faz pouco caso da disciplina do pai. Mas
o sábio ouve e fica atento ao que seus pais lhe dizem.

DECIDINDO: Hoje foi um dia de muito aprendizado, então não deixe isso cair no
esquecimento e decida mudar e ser ensinável como Moisés foi. ( ) Decido largar tudo o
que estou fazendo quando meus pais mandarem eu fazer algo. ( ) Decido prestar
atenção quando levar uma bronca e muda o que for necessário.

COMPARTILHANDO: Ore assim: “Deus, aprendi muito com esta meditação, que tudo
isso possa ficar guardado na minha cabeça pra sempre. Me dê forças para ser ensinável
em tudo e para cumprir com as minhas decisões. Em nome de Jesus. Amém!”
Quarta-feira: Fiel ao seu povo
Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente
aos da família da fé. Gálatas 6:10.

ENTENDENDO: Busque no dicionário
o significado
da palavra fidelidade:______
Gálatas
6:10
____________________. Quando você se tornou filho de Deus, você recebeu
muitos direitos, mas também muitos deveres. Um dos seus deveres é amar seus irmãos
em Cristo (sua família da fé) e ser leal a eles (João 13:34-35). Marque as opções
corretas: ( ) Devo fazer o bem sempre que conveniente. ( ) Devo fazer o bem sempre
que posso. ( ) A minha prioridade de amar são meus amigos do mundo. ( ) A minha
prioridade de amar são meus amigos cristãos. Você faz parte da família de Deus! Ame,
faça o bem e lute por eles.
MEMORIZANDO: Chegou o momento de memorizar. Preencha os espaços sem dar uma
olhadinha
no
versículo,
depois
fale
em
voz
alta.
__________,
enquanto______________, façamos o bem ______________, especialmente
_______________. Gálatas __: 1_. ( ) Consegui. ( ) Memorizei :)
TIRANDO A LIÇÃO: A vida de Moisés é cheia de ensinamentos, por exemplo,
obediência a Deus, amor e fidelidade pelo seu povo. Em Êxodo 2:11-12, Moisés
passou por uma situação que teve que fazer uma escolha. Qual foi essa escolha?
___________________________________________________________.
Ao matar o egípcio, Moisés demonstrou que apesar de ter sido criado como egípcio, o
seu povo era os hebreus e não suportou vê-los sendo maltratados. Agora leia Hebreus
11. 24-25 e cite o que Moisés fez que demonstrou verdadeira fidelidade ao seu povo?
__________________________________________
___________________________________________________________.
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. 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.
Pense Nisso! Muitas vezes quando você se depara com uma situação de escolhas, a
tendência é optar por aquilo que lhe agrada mais, que lhe trará mais benefícios não é
mesmo? Então sem hesitar você decide atender seus próprios prazeres e
entendimento, deixando a vontade de Deus de lado. Moisés poderia optar pelo seu
título e pelos benefícios que recebia por ser chamado filho da filha de Faraó, e ignorar
o sofrimento do povo hebreu, mas pela fé em Deus preferiu ser maltratado com o
seu povo. Então diante disso, de que tamanho é a sua fé? Será que você tem fé

suficiente para renunciar seus próprios prazeres e fazer a vontade de Deus? Os
prazeres desse mundo são oferecidos a você na escola, no bairro, através de más
amizades, tais como pornografia, bebidas, drogas, fofocas, mentiras, sexo fora do
casamento e muitos outros. Moisés foi um verdadeiro exemplo em sua fidelidade, pois
preferiu sofrer com o povo de Deus, confiando que a sua recompensa seria maior que
todas as riquezas do Egito. E você, tem agido como Moisés? Troca os prazeres do
mundo pra obedecer a Deus? Na hora da tentação, saiba que todas as suas atitudes e
decisões tem consequências.
Leia os versículos e escreva as consequências que se encontram nos versículos abaixo:
(1) Eclesiastes11: 9 Serei julgado por Deus pelos meus atos_______________
(2) Eclesiastes 12: 13 -14 - ______________________________________
(3) Amós 5:14 - ______________________________________________
(4) Tito 1:16 - _______________________________________________
(5) Provérbios: 13:20 -_________________________________________
(6) Provérbios: 22:4 - _________________________________________
DECIDINDO: Assim como Moisés escolheu se afastar dos prazeres do mundo, decida:
( ) Vou me afastar daqueles “amigos” que me incentivam a fazer coisas erradas e me
aproximar de amigos cristãos; ( ) nesta semana vou escolher um amigo para ajudá-lo a
decorar os versículos da meditação dessa semana.
COMPARTILHANDO: Este é seu momento com Deus, tire alguns minutos e entregue
a Deus as suas decisões. Não esqueça de fazer o bem, em todas as oportunidades, aos
seus irmãos, independente se isso for fácil ou significar largar algo. :)
Quinta-feira: Chamado para uma Missão

“Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o
propósito do Senhor”. Provérbios 19:21
ENTENDENDO: Na primeira meditação deste ano você traçou alguns alvos (planos).
Coloque aqui um plano de cada área da sua vida: Física _____________
___________; Mental _________________ e Espiritual ________________
Esses são os planos do seu coração, mas o versículo mostra que o prevalece é o
propósito de Deus para sua vida. Escreva o significado da palavra Propósito
_____________________, sim é o que Deus irá realizar na sua vida. Agora coloque
o versículo na primeira pessoa do singular: “Muitos são os meus _________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Muitas vezes você não entende o porquê de as coisas não acontecerem na hora que você
quer, mas tenha certeza que a hora de Deus é melhor, apenas confie, adolescente.
Agora leia várias vezes o verso de hoje e complete os espaços em branco, isto o ajudará
a memorizar. “Muitos são os ________ no ________ do homem, mas o que
____________ é o ___________ do Senhor. Pv ___:___

TIRANDO A LIÇÃO: Após assassinar um egípcio em defesa de um hebreu, Moisés
fugiu para deserto com medo de Faraó, ele viveu quarenta anos no deserto de Midiã,
aprendendo habilidades que no futuro lhe seriam bastante úteis. Certo dia Moisés
estava pastoreando ovelhas no monte Horebe (ou monte Sinai, são nomes diferentes
para o mesmo lugar) quando viu uma chama de fogo saindo de um arbusto, essa chama
não destruía o arbusto. 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 oprimido no Egito. Assim como Moisés
recebeu do Senhor uma missão, Ele tem também para você uma missão (Marcos 16:15).
Assim como Moisés foi treinado apenas aparentemente fazendo coisas simples, assim
é com você adolescente, obedeça a Deus em tudo, na sua casa, na escola, onde você
estiver, espalhe o amor de Jesus falando, ou até mesmo através da sua vida e do seu
testemunho. Pregue o evangelho em toda e qualquer situação.
Pense Nisso!!! Você já parou para pensar qual é seu propósito
neste mundo, qual é sua missão? A palavra missão tem sua
raiz na palavra “remeter” ou “enviar”. Isso significa que como
filho de Deus sua principal missão é levar as boas novas de
salvação aqueles que precisam de Jesus. Pense agora nos
seus planos. Certamente você tem muitos planos para seu
futuro (carreira, viagens, etc.). Uns têm grande importância (sua profissão); outros
são menores e até cotidianos (lanchar em um determinado lugar). É muito bom que você
faça planos, mas não esqueça que sua missão é ser um “enviado” pelo Senhor aos seus
parentes, amigos, vizinhos, professores e todos aqueles que Deus colocar em seu
caminho para falar do amor de Jesus demonstrado na cruz para perdão dos nossos
pecados. Diga sempre “Eis-me aqui” aos planos de Deus para você.
Complete as lacunas em branco, de acordo com o versículo, veja o exemplo:
Referência Bíblica
Situação
Missão
a) Êxodo 3:10

( ) O Chamado de Jesus

b) Marcos 16:15

( ) O Chamado de Moises

c) 1 Timóteo 2:5-6

( ) O Meu chamado

( ) Falar de Jesus para as
pessoas que precisam
Dele
( ) Entregou a si mesmo
como resgate de todos
( ) Libertar o povo de
Israel

Adolescente, você acha que está realizando a sua missão? ________________
Marque um X nas alternativas com exemplos de como você pode cumprir a missão dada
por Deus. ( ) Falar o evangelho aos meus colegas da escola e vizinhos; ( ) Ser um
exemplo bom onde eu andar (ser educado(a), respeitar professores, não ficar “colando”
nem “ficando”); ( ) Convidar sempre meus colegas para noites especiais na igreja e (
) Orar pelos meus líderes (pais, responsáveis, pastores, líder do grupo de amizade, GA)
e meu GA.

Leia os versículos e tire uma lição relacionada com o tema da meditação de hoje:
Mateus 6:33
Lucas 22:42
DECIDINDO: Decido buscar o Senhor e pedir que Ele faça mudanças em meu interior,
que eu pare de perder tempo e passe a agir como fez Moisés: ( ) Decido vencer a
timidez e falar sobre Jesus para um amigo, escreva o nome do amigo:
_____________________________. ( ) Decido convidar para o Novateens:
_____________________________. ( ) Decido mudar meu comportamento em
casa, ou na escola, mostrando que Jesus nas minhas atitudes.
COMPARTILHANDO: Adolescente, vamos conversar com Deus? Fale com o Senhor,
sobre suas dificuldades, apresente para Ele seus planos e peça que o propósito de Deus
prevaleça, peça também força, coragem, fidelidade e ousadia para cumprir sua missão.
Sexta-feira: Capacitado por Deus

“Tudo posso naquele que me fortalece.” Filipenses 4:13
ENTENDENDO: Adolescente, a expressão “Tudo posso naquele que me fortalece” é
uma das mais famosas da Bíblia, mas também pode ser alvo de algumas interpretações
erradas, leia novamente Filipenses 4:13 e marque Verdadeiro (V) ou Falso (F) nas
afirmativas a seguir e descubra muitas verdades sobre esse texto. Ser capacitado por
Deus e poder todas as coisas nele é: ( ) Alcançar todos os meus sonhos sem nenhum
esforço; ( ) Posso fazer tudo o que eu quiser, mesmo que seja pecado; ( ) Me alegrar
em todas as situações boas ou ruins, pois sei que Jesus não me abandona; ( ) Conseguir
fazer uma atividade que jamais pensava conseguir realizar, pois Jesus me capacitou.
O verdadeiro significado do versículo é que Deus, o seu criador, é poderoso e o sucesso
da sua vida depende Dele. Com Jesus você poderá passar por qualquer situação, assim
como foi com Moisés, Ele te dará forças e te capacitará a fazer qualquer coisa, você
precisa somente acreditar e segui-lo.
MEMORIZANDO: Em Salmos 119:11 diz: “Guardei no coração a tua palavra para não
pecar contra ti”, que coisa maravilhosa, sexta-feira chegou! , memorize o versículo de
hoje e em uma folha de papel reescreva todos os versículos da semana sem olhar para
guardar a palavra no seu coração. ( ) Marque um (X) se você reescreveu todos os
versículos sem olhar nos dias anteriores.
TIRANDO A LIÇÃO: Em Êxodo 3:1-10 acontece algo marcante na vida de Moisés,
algo que o tirou da zona de conforto e mudou sua vida. Leia as perguntas procure a
resposta no caça-palavras: 1) Moisés estava pastoreando as _______; 2) Moisés estava
no Monte ________; 3) E um _______ apareceu a Moisés; 4) o Anjo do Senhor

apareceu em uma ______ que saiu do meio de uma
sarça; 5) Quando Deus chamou Moisés, ele
respondeu ______; 6) Deus mandou Moisés tirar
as ________ dos pés, porque ele pisava em lugar
santo; 7) Deus decidiu livrar o povo de Israel das
mãos dos _______; 8) E Deus escolheu Moisés
para ir até _____ para tirar o povo de Israel do
Egito.
Quando Moisés recebeu essa missão se sentiu
incapaz e deu várias desculpas, leia as referências
e relacione os versículos as desculpas de Moisés
( ) Quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os

(1)

Êxodo 4:1

(2)

Êxodo 3:11

( ) Os israelitas não acreditarão em mim.

(3)

Êxodo 3:13

( ) Que direi aos israelitas quando me perguntarem qual Deus

israelitas do Egito?

me enviou?
(4)

Êxodo 4:10

( ) Nunca tive facilidade para falar! Não consigo falar bem!

(5)

Êxodo 4:1

( ) Ah! Senhor! Mande outro no meu lugar!

Mas veja a resposta do Senhor para essas desculpas: “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”
Pense nisso! Assim como a Moisés, Deus tem te chamado para uma missão. Você não
deve ficar com “desculpas”. Saia da sua zona de conforto. Deus capacita todos que se
esforçam na obra Dele. Você pode se achar incapaz de memorizar os versículos, fazer
meditação ou até mesmo convidar um amigo para uma programação especial do
NovaTeens. Ore a Deus, peça para Ele te capacitar, e assim como capacitou Moisés,
também vai te capacitar, você precisa querer, dedicar-se à Palavra de Deus, meditar,
orar. A missão de Moisés era ir ao Egito e liderar o povo hebreu em sua libertação e
êxodo. Deus ordenou e, mesmo cheio de temores iniciais, Moisés obedeceu, obedeça
também.
DECIDINDO: Termine essa semana tomando decisões importantes. ( ) Decido fazer
o meu melhor nos apps, mesmo achando que não consigo fazer alguma das atividades,
vou me esforçar, porque Deus me capacita. ( ) Decido não desistir nas primeiras
tentativas de tudo que eu fizer, vou ser persistente.
COMPARTILHANDO: Vamos orar: “Senhor, quero ser usado(a) por Ti onde eu
estiver”. Peço que me capacite, ajude-me a vencer meus medos e a te servir fielmente.

