LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
25

Deus chamou Moisés (2)
LEITURA BÍBLICA: Êx 2:11-25; At 7:22-35; Êx 3:1-22; 4:1-23, 27-31

OBJETIVO: Ver (1) que Deus quer que todos nós sejamos treinados como vasos apropriados que são úteis
a Ele, e (2) que devemos depender do Senhor em tudo ao invés de nossas próprias habilidades.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Provérbios 3:5-7 (5 Confia no SENHOR de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
6 Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. 7 Não sejas sábio aos teus
próprios olhos; teme ao SENHOR e aparta-te do mal); 2 Coríntios 4:7 (Temos, porém, este tesouro em vasos
de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.); 1 Pedro 5:5 (Semelhantemente vós,
os mais jovens, sede submissos aos mais velhos; e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros,
porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.); Provérbios 1:7 (O temor do SENHOR é o
princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino.); Atos 7:22 (E Moisés foi instruído em
toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras.)

SUGESTÕES DE TRABALHO MANUAL:
1) Faça uma sarça (espinheiro) ardente com papel de seda vermelho, amarelo e laranja colado em galhos de
árvores marrons.
2) Trace o contorno de um sapato para fazer um modelo de sandália em papelão ou cartolina, adicione tiras
de sandálias com barbantes ou pedaços de papel.

CONTEXTO: Como resultado da ordem de Faraó de matar todos os meninos hebreus recém-nascidos,
Moisés foi escondido em uma cesta e colocado no rio Nilo por sua mãe. Sua irmã Miriãm estava observando
para ver o que aconteceria com ele. Então a filha de Faraó tirou Moisés da água, teve compaixão dele e o
tomou como seu próprio filho. Mas pelo arranjo soberano do Senhor, durante os primeiros anos de sua vida,
Moisés foi criado por sua própria mãe hebreia, Joquebede, que foi contratada como ama pela filha de Faraó
(Êx 6:20). Sua mãe pôde ensiná-lo sobre o verdadeiro Deus, o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ela
também ensinou a Moisés e incutiu nele que ele era hebreu, não egípcio, e que deveria amar os hebreus –
eles eram o povo de Deus e também o seu povo. Quando a criança cresceu, sua mãe o levou para a filha de
Faraó. À medida que Moisés cresceu, ele foi criado no palácio do Faraó como um filho do rei do Egito, com a
mais alta educação e treinamento. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Ele foi treinado para
se comportar, agir e falar como uma pessoa real para impor respeito e autoridade. Moisés era poderoso em
suas palavras e obras.

CONTEÚDO: Moisés foge para Midiã. Quando Moisés atingiu a idade de quarenta anos, veio-lhe ao coração
o desejo de visitar seu próprio povo, os filhos de Israel. Moisés considerava o povo hebreu seus irmãos.
Durante esse tempo, sob a tirania de Faraó, os egípcios fizeram os filhos de Israel servirem com trabalhos
pesados. Quando Moisés foi até eles para ver seus trabalhos, viu um egípcio espancando um hebreu. Ele
olhou em volta para ver se não havia ninguém e matou o egípcio, e escondeu seu corpo na areia. Moisés
pensou que ninguém tinha visto, mas no dia seguinte ele viu dois hebreus lutando, e tentou reconciliá-los.
Quando tentou deter o que estava errado, o homem lhe disse: “Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós?
Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram.” (Êx
2:14). Quando Faraó soube do que aconteceu, procurou matar Moisés, que fugiu para salvar sua vida. Ele
tornou-se peregrino e habitou na terra de Midiã, onde conheceu Jetro, sacerdote daquela terra. Por fim
Moisés se casou com a filha de Jetro, Zípora, e cuidava das ovelhas de seu sogro. Ele viveu quarenta anos na
terra de Midiã, pastoreando o rebanho de seu sogro. Viveu uma vida simples no deserto, uma vida longe do
palácio. Parecia que todo o poder, orgulho e força natural de Moisés haviam desaparecido.
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O povo de Deus clama a Deus. Por fim Faraó, rei do Egito, morreu, e o povo de Deus gemia e clamava a
Deus por causa de sua escravidão. Deus ouviu seus gemidos e clamores. Ele se lembrou de Sua aliança com
Abraão, com Isaque e com Jacó, e começou a chamar Moisés para finalmente libertar Seu povo e trazê-los de
volta à boa terra.

Moisés e a sarça ardente. Um dia Moisés levou o rebanho de Jetro para a parte de trás do deserto. Ele
chegou ao monte de Deus, Horebe, onde o anjo do SENHOR lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de
uma sarça, um tipo de espinheiro. Moisés olhou para a sarça; embora ela ardesse com fogo, os galhos e as
folhas não se queimavam! O Senhor viu Moisés virar-se a fim de olhar para esta grande visão, e Deus o
chamou do meio da sarça: “Moisés! Moisés!”. Moisés disse: “Eis-me aqui”. O Senhor disse: “Não te chegues
para cá; tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de
teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.” E Moisés escondeu o rosto, porque temeu
olhar para Deus.

O Senhor lhe disse que tinha ouvido o clamor de Seu povo e viera para livrá-lo das mãos dos egípcios. Ele
enviaria Moisés ao Faraó para tirar o povo de Deus do Egito e levá-los para uma terra boa e espaçosa, uma
terra que mana leite e mel. Moisés não estava confiante que poderia liderar o povo, e disse a Deus: “Quem
sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?” Mas Deus iria com Moisés. O Senhor disse: “Eu
serei contigo”. Moisés respondeu: “Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos
pais me enviou a vós outros; e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi?” Deus disse a Moisés:
"EU SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: EU SOU me enviou a vós outros." Deus
também disse a Moisés para reunir os anciãos de Israel e dizer-lhes que Ele os havia visitado e visto o que
estava sendo feito com eles no Egito. Ele os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que mana leite e mel.
Deus assegurou a Moisés que eles ouviriam sua voz (Êx 3:1-22).

Mas Moisés ainda não tinha certeza. E se o povo não desse ouvidos a Moisés e não acreditasse que o Senhor
apareceu a ele? Então o Senhor deu um sinal a Moisés; Ele lhe disse que jogasse seu cajado no chão. Quando
ele o jogou, o cajado tornou-se uma serpente! Moisés recuou, mas Deus lhe disse para estender a mão e pegála pela cauda. Moisés estendeu a mão e a agarrou, e ela se tornou um cajado em sua mão. Este foi um sinal
para o povo acreditar que o Senhor havia aparecido a Moisés. Então Ele disse a Moisés que colocasse a mão
no peito. Moisés a colocou no peito, e quando a tirou ela estava leprosa, branca como neve! Então o Senhor
lhe disse para colocar a mão no peito novamente. Quando ele a tirou do peito, ela estava restaurada como o
resto de sua carne. E o Senhor disse a Moisés: “Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te
ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca; e as águas que do rio tomares tornarse-ão em sangue sobre a terra.” Mas Moisés disse: “Ah! Senhor! Eu nunca fui eloquente (...) sou pesado de
boca e pesado de língua.” O Senhor lhe disse: “Quem fez a boca do homem? (...) Não sou eu, o SENHOR? Vai,
pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar.” Mas Moisés disse: “Ah! Senhor! Envia
aquele que hás de enviar, menos a mim.” Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e Ele lhe disse que
seu irmão, Arão, o levita, certamente podia falar. Seu irmão Arão deveria ser sua boca e falar ao povo. O
Senhor disse: “Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras; eu serei com a tua boca e com a dele e
vos ensinarei o que deveis fazer.”
Moisés Volta ao Egito. Moisés pediu a seu sogro Jetro que o deixasse voltar ao Egito para ver se seus irmãos
ainda estavam vivos. Jetro disse-lhe para ir em paz. O Senhor assegurou a Moisés que todos os que
procuravam matá-lo haviam morrido. Moisés então tomou sua esposa e filhos e montou em um jumento
para retornar ao Egito; e também tomou o cajado de Deus em sua mão.

Enquanto isso, no Egito, o Senhor disse a Arão: “Vai ao deserto para te encontrares com Moisés.” Arão
encontrou Moisés no monte de Deus e o saudou calorosamente; e Moisés contou-lhe tudo o que o Senhor
lhe havia falado e todos os sinais que lhe havia ordenado. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os
anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor havia falado a Moisés, e ele fez os
sinais no meio deles. O povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto
sua aflição e maus-tratos, inclinaram a cabeça e adoraram.
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APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar
todas elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que você
está servindo.
● Devemos depender do Senhor e não de nossas próprias habilidades naturais. O Senhor pode ter
nos dado habilidades naturais junto com oportunidades de sermos educados e treinados em muitas áreas.
Alguns de nós podem ser capazes de falar bem, tirar notas muito boas ou se dar muito bem em música ou
esportes, etc. Isso é muito bom, mas não devemos ficar orgulhosos ou autoconfiantes em nossas habilidades,
dependendo de nossas forças naturais. . Nem devemos colocar nossa confiança em nossas habilidades natas
ou adquiridas. Por um lado, devemos fazer o melhor que pudermos para sermos treinados, até mesmo
sermos os primeiros, em muitas áreas. Por outro lado, devemos perceber que o Senhor está procurando
alguém de espírito humilde e contrito que espere Nele, coopere com Ele e dependa totalmente Dele.
Devemos ter uma atitude de humildade, percebendo que precisamos depender totalmente do Senhor.
Devemos sempre orar a Ele e dizer-Lhe que precisamos Dele. Devemos sempre colocar nossa confiança Nele
e não em nós mesmos.

● Devemos levar nossa educação a sério. Quando está na escola, você presta atenção ao professor?
Quando faz seus deveres na escola ou em casa, você os completa de maneira cuidadosa? Moisés recebeu a
melhor educação e mais tarde foi usado pelo Senhor de muitas maneiras. Você sabia que Moisés foi usado
por Deus para escrever vários livros da Bíblia? Veja se as crianças conhecem alguns dos livros da Bíblia
registrados por Moisés (Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio – esses cinco livros são
conhecidos como o Pentateuco). Moisés também recebeu os Dez Mandamentos de Deus e o modelo para o
tabernáculo e todos os seus móveis. Esses trabalhos exigiam precisão e cuidado. Você acha que Deus poderia
ter usado alguém desleixado? Se Moisés pulasse palavras ou errasse muitas delas, ou não se importasse em
fazer as contas de maneira cuidadosa, você acha que Deus poderia tê-lo usado para coisas tão importantes?
Não devemos reclamar de ter que fazer a lição de casa, nem devemos fazer as coisas de maneira desleixada
apenas para terminá-las rapidamente. Devemos levar a sério nossa educação na escola e em casa para que
possamos ser úteis ao Senhor.
Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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