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Durante esta lição, sempre que os alunos 
ouvirem “Clamar a Deus,” diga para eles 

responderem “Senhor, ajude-me!” enquanto eles 
pulam e estendem os braços em direção a Deus.

“Com a minha voz clamo 
ao SENHOR, e ele do seu 
santo monte me responde.” 
Salmo 3: 4Deus é 

GRANDE

Nascimento de Moisés

Painel de Navegação 
Visão Geral

Clamar a Deus!

Durante esta lição, cada vez que os alunos 
ouvirem “Responda a Deus” eles devem 

responder dizendo “Sim, Senhor!” enquanto 
colocam a mão em cima da orelha. Depois eles 

batem os pés juntos como soldados e dizem 
“Estou aqui!”.

Responder a Deus! “Depois disto, ouvi a voz do 
Senhor, que dizia: A quem 
enviarei, e quem há de ir por 
nós? Disse eu: eis-me aqui, 
envia-me a mim.” Isaías 6: 8

Moisés e a Sarça Ardente

Deus é 
INCRÍVEL

Deus é 
MAGNÍFICO

Sempre que os alunos ouvirem “Obedecer a Deus” 
durante a lição, diga para eles responderem “Eu 

tenho que ir” enquanto levantam e marcham, 
trocando de lugar com outro aluno.

Obedecer a Deus! “E aquele que guarda os seus 
mandamentos permanece em 
Deus, e Deus, nele. E nisto 
conhecemos que Ele permanece 
em nós, pelo Espírito que nos 
deu.” 1 João 3: 24.

As pragas do Egito

Deus é 
MARAVILHOSO

Sempre que os alunos ouvirem “Espera em Deus” 
durante a lição, eles devem responder dizendo: 

“Eu estou pronto,” enquanto pulam e fazem 
movimentos de boxe, e então eles juntam as mãos e 

sentam-se enquanto dizem: “Mas devo esperar”. 

Esperar em Deus! “Porque o Senhor é Deus de 
justiça; bem-aventurados 
todos os que nEle esperam” 
Isaías 30: 18b

Nuvem de Dia e Fogo de Noite

Sempre que os alunos ouvirem “Adora a Deus!” 
durante a lição, os alunos devem responder 

dizendo “Eu te adoro!” enquanto levantam as mãos 
para o céu as balançam para frente e para trás.

Adorar a Deus! “Aleluia! Louvai a Deus no 
seu santuário; louvai-o no 
fi rmamento, obra do seu 
poder.” Salmo 150: 1

Travessia do Mar Vermelho
Deus é 

ÓTIMO
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Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito; os fi lhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa 
dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus.  Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua 
aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó.  E viu Deus os fi lhos de Israel e atentou para a sua 
condição.
(Êxodo 2: 23-25 NVI)

A Bíblia nos mostra no capítulo 2 do livro do Êxodo que o povo de Deus aprendeu uma lição 
importante que nós estamos aprendendo hoje. Nós precisamos CLAMAR A DEUS quando 
precisamos de ajuda com qualquer coisa.
Os israelitas estavam sendo escravizados e estavam com problemas em suas vidas. Muitos deles 
eram pobres, e tinham muito pouco para comer. Às vezes nos sentimos zombados, ou riem de 
nós na escola ou estamos chateados, pois nossos pais brigam o tempo todo. É nesta hora que 
precisamos CLAMAR A DEUS! O povo de Deus naquela época não era apenas pobre e faminto; 
mas também eram zombados pelos Egípcios. Com todos aqueles problemas, eles começaram 
a brigar entre si. A vida era difícil. E para piorar as coisas, o líder dos Egípcios ordenou que 

Nós podemos aprender uma lição importante hoje, que é CLAMAR A DEUS. As coisas podem 
fi car difíceis para você e para mim. Por exemplo, podemos ter problemas na escola ou brigar com 
um irmão. A melhor coisa que você pode fazer é CLAMAR A DEUS. Os Israelitas fi zeram isso. Eles 
foram capazes de chamar por Deus e a Bíblia diz que Ele os ouviu, e lembrou-se deles. Deus os viu 
e os reconheceu. Ele teve compaixão dos israelitas e os salvou. Ele já tinha um plano para Moisés... 
nascido um Israelita, salvo da morte, escapou em um cesto, e foi adotado pela família do Faraó. Então 
vamos por em ação aquilo que aprendemos hoje e vamos CLAMAR A DEUS![ ]

todos os bebês meninos deviam ser mortos! Isso sim é que é perseguição! Se alguém precisava CLAMAR A DEUS, esse alguém eram os 
Israelitas.

Mas Deus tinha um plano. Ele vigiava cuidadosamente enquanto Moisés nascia, e o protegeu de ser morto. A mãe de Moisés tentou 
escondê-lo dos soldados malvados que queriam matá-lo pelo maior tempo que conseguiu. Porém chegou uma hora em que ela não 
poderia mais escondê-lo. Foi nessa hora que ela teve uma ideia muito boa: CLAMAR A DEUS! Deus cuidava de Moisés enquanto sua mãe 
o colocava em um cesto no rio. Ele poderia ter se afogado ou ter sido carregado para longe pela correnteza, mas Deus se certifi cou que ele 
permanecesse seguro. O cesto fl utuou para perto da casa do líder Egípcio, onde a fi lha do Faraó decidiu tomá-lo como seu próprio fi lho. 
Nosso Deus é tão GRANDIOSO! Deus tinha um plano para a vida de Moisés e cuidou dele desde quando ele era um bebê em um cesto 
fl utuando no rio. Deus vê você e eu, e conhece cada um de nós.

Viagemª1 Clamar a Deus!

(verso da Bíblia)
“Com a minha voz clamo 
ao SENHOR, e ele do seu 

santo monte me responde.” 
Salmo 3: 4

Mensagem de Entrada ... 

“Clamar a Deus!”

Durante esta lição, sempre que 
os alunos ouvirem “Clamar a 

Deus,” diga para eles responderem 
“Senhor, ajude-me!” enquanto 

eles pulam e estendem os braços 
em direção a Deus.

Retransmissão de 
mensagem 

Deus é 

GRANDE

Observação 
astronômica

(Lição principal)
Nascimento de MoisésUrgente da Missão de Controle ... 
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Apascentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã; e, levando o rebanho para o 
lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o Anjo do SENHOR 
numa chama de fogo, no meio de uma sarça; Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça 
não se consumia. Então, disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha; por que 
a sarça não se queima? Vendo o SENHOR que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o 
chamou e disse: Moisés! Moisés! Ele respondeu: Eis-me aqui!
Deus continuou: 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. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus.
Êxodo 3: 1-6

quer falar conosco! Deus na verdade está torcendo para que você responda a Ele. Nosso Deus não é 
INCRÍVEL?
Moisés podia ter escolhido ignorar Deus assim como fazemos hoje, mas ele parou e escutou. Então 
ele abriu seu coração e sua boca para RESPONDER. Ele respondeu a Deus com esta frase “SIM 
SENHOR, ESTOU AQUI”. Deus tinha um plano para salvar os Israelitas da escravidão. Ele queria 
usar Moisés. Moisés respondeu ao chamado de Deus ao dizer aquela simples frase. Nada extravagante, 
apenas: “Estou aqui.” Deus quer fazer coisas incríveis em sua vida também! Ele tem grandes planos 
para você, mas Ele precisa que você pare e ouça-o. Deus quer que você RESPONDA A DEUS!

Durante esta lição, cada vez que os 
alunos ouvirem “Responda a Deus” 

eles devem responder dizendo 
“Sim, Senhor!” enquanto colocam 
a mão em cima da orelha. Depois 

eles batem os pés juntos como 
soldados e dizem “Estou aqui!”.

“Responda a Deus!”

(verso da Bíblia)
“Depois disto, ouvi a voz do 

Senhor, que dizia: A quem 
enviarei, e quem há de ir por nós? 
Disse eu: eis-me aqui, envia-me a 

mim.” Isaías 6: 8

Deus é 

INCRÍVEL

Mensagem de Entrada ... 

Observação 
astronômica

[ ]

Quão incrível é nosso Deus aparecer para conversar com Moisés!!! Deus chamou Moisés, e Ele o 
conhecia pelo nome! Hoje nós estamos aprendendo o que nós podemos fazer quando Deus nos 
chamar... RESPONDA A DEUS!
Moisés estava cuidando de sua vida, olhando o rebando. Moisés não estava orando ou fazendo 
nada espiritual. Deus o chamou enquanto ele estava trabalhando. Ele também não disse “Ei, você 
aí”, mas sim chamou Moisés pelo seu nome. Do nada Moisés podia ouvir alguém chamando seu 
nome... “Moisés, Moisés.” Ele deve ter procurado ao redor quem estava chamando seu nome. Não havia ninguém por perto. Ele estava 
sozinho. Então ele vê. Um arbusto em chamas!!! Você acha que ele tirou um extintor de incêndio de sua bolsa e começou a apagar o fogo? 
Ele provavelmente correu para mais perto quando percebeu que o arbusto não estava queimando. Estava em chamas, mas não estava 
queimando! Então o arbusto começou a falar com ele! Moisés deve ter pensado, “Será que eu devo RESPONDER A DEUS?”.
Você e eu normalmente não vemos arbustos em chamas, e Deus normalmente não fala conosco por uma voz audível, mas Deus está 
tentando se comunicar conosco o tempo todo. Deus está sempre tentando falar com você, passar tempo com você ou te aconselhar. O 
problema é que poucos de nós estamos O ouvindo. A maioria de nós ignora Deus o dia todo. Eles esquecem que Ele existe, ou que Ele 

Retransmissão de 
mensagem 

Viagemª2 Responder a Deus!

Moisés e a Sarça Ardente

(Lição principal)

Urgente da Missão de Controle ... 
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(Lição principal)

Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: 
Ah! Senhor! Envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então, se acendeu a ira do SENHOR 
contra Moisés, e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fl uentemente; e eis que ele 
sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. 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. Ele falará por ti 
ao povo; ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual 
hás de fazer os sinais. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar a 
meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz.
Êxodo 4: 12-18
Obedecer é uma coisa muito difícil. Ninguém quer obedecer. Ninguém quer parar o que está 
fazendo para obedecer outra pessoa. Pode ser ainda mais difícil OBEDECER A DEUS já que não 
podemos vê-lo, e então tentamos fi ngir que Ele não existe para que não precisemos. Todo mundo 
quer fazer suas próprias coisas. Se você não gosta de obedecer a seus pais, adivinhe: você não 
está sozinho! Toda a humanidade nasce deste jeito. Nós não nascemos criaturinhas doces como 

O plano de Deus era mostrar sua glória e maravilhas, começando por transformar a vara de Moisés 
em uma cobra e de volta para uma vara. O Faraó se recusou a libertar o povo de Deus, então Deus 
começou com as pragas, cada vez dando ao Faraó a oportunidade de se arrepender, mas ele nunca 
se arrependia. Então Deus enviou praga atrás de praga: sangue, sapos, mosquitos, moscas, morte 
dos animais, úlceras, granizo, gafanhotos, escuridão e a morte de primogênitos. Depois de tudo 
isso, o Faraó fi nalmente desistiu e deixou Deus vencer. O povo de Deus estava livre, e eles viram a 
glória de Deus!
Isso tudo aconteceu porque Moisés estava disposto a parar de reclamar, levantar-se e OBEDECER 
A DEUS!

Sempre que os alunos ouvirem 
“Obedecer a Deus” durante a lição, 

diga para eles responderem “Eu 
tenho que ir” enquanto levantam e 

marcham, trocando de lugar com 
outro aluno.

“Obedecer a Deus!”

(verso da Bíblia)
“E aquele que guarda os seus 

mandamentos permanece em Deus, 
e Deus, nele. E nisto conhecemos que 
Ele permanece em nós, pelo Espírito 

que nos deu.” 1 João 3:24

Deus é 
MARAVILHOSO

As pragas do EgitoUrgente da Missão de Controle ... 

Mensagem de Entrada ... 

Observação 
astronômica

[ ]

você pode imaginar. Nós nascemos egoístas, pensando que o mundo inteiro gira ao nosso redor. Às vezes, quando sabemos que devemos 
OBEDECER A DEUS, mas não queremos, nós começamos a reclamar e pedimos para sair desta situação. Foi o que Moisés fez.
Deus tinha um plano maravilhoso para salvar Seu provo da opressão e da escravidão. Ele queria mostrar Sua GLÓRIA e GRANDEZA e 
salvar seu povo ao mesmo tempo. Ele decidiu usar as pragas, uma série de coisas ruins, uma pior que a outra, até os Egípcios decidirem 
libertar Seu povo, e deixar Deus vencer. Deus queria que Moisés fosse a pessoa a falar com o Faraó. Moisés era um homem de Deus, mas 
Moisés não queria obedecer. Ele não quis ir. 
Moisés implorou e implorou, dizendo que ele não era bom em falar em público, que era melhor que Deus enviasse outra pessoa. Moisés 
pediu para Deus enviar outra pessoa!!! Você já implorou para sua mãe não te fazer ir a algum lugar ou fazer alguma coisa? Então você sabe 
como Moisés se sentiu. Deus tinha um grande plano, e era importante que Moisés OBEDECESSE A DEUS. Deus se cansou de todas as 
reclamações de Moisés. A Bíblia diz que Deus se irou com ele. Deus permitiu que Moisés tivesse ajuda de outro homem. O que você acha 
que Moisés fez??? Isso mesmo, no fi nal ele acabou OBEDECENDO A DEUS!

Viagemª3Obedecer a Deus!

Retransmissão de 
mensagem 
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(Lição principal)

E, chegando Faraó, os fi lhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, 
e temeram muito; então, os fi lhos de Israel clamaram ao SENHOR. Disseram a Moisés: Será, por 
não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos 
trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos, para que 
sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, 
porém, respondeu ao povo: Não temais; aquietai-vos e vede o livramento do SENHOR que, hoje, vos 
fará; porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O SENHOR pelejará por vós, 
e vós vos calareis.
Êxodo 14: 10-14

Hoje nós aprenderemos sobre como os Israelitas aprenderam a ESPERAR EM DEUS. Assim que 
os Egípcios os deixaram partir, eles se arrependeram. Logo de cara o Faraó começou a persegui-
los e tentar trazê-los de volta à escravidão. Parecia que a grande vitória de não mais ser escravo 
havia sido perdida. O inimigo estava perseguindo-os e eles estavam com medo. Na verdade, 
eles começaram a reclamar e desejaram poder voltar para o Egito. Eles pensavam que preferiam 

que espera quando algo ruim está para acontecer? Todo mundo sabe que ou você corre, ou você luta. 
Mas Deus tinha um plano. Moisés ouviu o plano de Deus e compartilhou com todos... “O Senhor 
lutará por vocês; tão-somente acalmem-se”. O plano de Deus era lutar por eles, enquanto eles só 
precisavam ESPERAR EM DEUS!
Quantos de vocês gostam de sentar e esperar? Ninguém! Aquelas pessoas estavam em apuros, assim 
como você e eu estamos às vezes. O plano de Deus para eles era apenas ESPERAR POR DEUS e 
deixar DEUS lutar. A próxima vez que você tiver problemas, pergunte a Deus se ele não quer lutar por 
você. Seu trabalho vai ser o mesmo dos Israelitas: ESPERAR EM DEUS!

Sempre que os alunos ouvirem 
“Espera em Deus” durante a lição, 

eles devem responder dizendo: “Eu 
estou pronto,” enquanto pulam e 

fazem movimentos de boxe, e então 
eles juntam as mãos e sentam-se 

enquanto dizem: “Mas devo esperar”. 

“Esperar em Deus!”

(verso da Bíblia)
“Porque o Senhor é Deus de 

justiça; bem-aventurados 
todos os que nEle esperam” 

Isaías 30: 18b

Deus é 

MAGNÍFICO

Nuvem de Dia e Fogo de NoiteUrgente da Missão de Controle ... 

Mensagem de Entrada ...

Observação 
astronômica

[ ]

serem escravos a serem perseguidos pelo inimigo no deserto. A última coisa que eles queriam fazer era ESPERAR EM DEUS.
Não é incrível que as pessoas ainda estivessem com medo, mesmo depois de terem visto a glória do Senhor os protegendo? Deus fez 
as coisas mais incríveis a essas pessoas enquanto elas viajavam! Deus enviou uma enorme coluna de nuvens para guiá-los durante o 
dia, e uma enorme coluna de fogo para guiá-los durante a noite e iluminá-los! Você consegue imaginar mais de um milhão de pessoas 
caminhando pelo deserto com um pilar de fogo em frente deles? Nós não sabemos quantas pessoas estavam lá, ou o tamanho do pilar, mas 
tinha muita gente, e não teria como ser uma chama pequena. (Estudiosos calculam que se havia 600 mil homens lutando, poderia haver 
até cerca de dois milhões de pessoas, incluindo mulheres, crianças e idosos.) Isso é miraculoso e magnifi cente! Deus os guiou com um 
enorme sinal sobrenatural enquanto viajavam, e ainda assim eles estavam com medo quando o inimigo os perseguiu.
Você e eu costumamos sentir medo, igual os Israelitas, quando estamos tentando obedecer a Deus. Às vezes nos sentimos cercados pelo 
deserto sem nenhum lugar para correr e com o inimigo nos perseguindo. Mesmo depois de enxergarmos as maravilhas de Deus, Seus 
milagres, e lembrarmos-nos das vezes em que Ele nos salvou. Mas quando estamos com medo, é difícil de ESPERAR EM DEUS.
Os Israelitas pensaram que tinham duas opções: ou correr, ou lutar. Nunca passou pela cabeça deles sentar e ESPERAR EM DEUS. Quem é 

Retransmissão de 
mensagem 
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(Lição principal)

Disse o SENHOR a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, 
sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o 
mar, ao romper da manhã, retomou a sua força; os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, 
e o SENHOR derribou os egípcios no meio do mar. E, voltando as águas, cobriram os carros e os 
cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar; nem ainda um deles fi cou. 
Mas os fi lhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar; e as águas lhes eram quais muros, 
à sua direita e à sua esquerda. Assim, o SENHOR livrou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios; e 
Israel viu os egípcios mortos na praia do mar.
Então, entoou Moisés e os fi lhos de Israel este cântico ao SENHOR, e disseram: Cantarei ao SENHOR, 
porque triunfou gloriosamente; lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O SENHOR é a minha força 
e o meu cântico; ele me foi por salvação; este é o meu Deus; portanto, eu o louvarei; ele é o Deus de 
meu pai; por isso, o exaltarei.
 (Êxodo 15: 14:26-30, 15: 1-2)

ADORAR A DEUS também deve ser nossa primeira resposta a Deus e suas maravilhas! Quando 
você pedir ajuda a Deus naquela prova na escola, e ELE te ajudar, não fi que parado. Agradeça a Ele. 
Quando você se sentir bem por ter se saído bem naquele teste, ADORA A DEUS! Quando você está 
cansado de ver seus pais brigando e reza para Deus dar paz a eles, e eles param de brigar, ADORA A 
DEUS! Quando você pede a Deus para Ele te enxergar e te dar um projeto para ajudar na igreja, e a 
professora te escolhe como ajudante, ADORA A DEUS! Quando você pede a Deus para Ele te ajudar 
a evitar um valentão na escola, e o valentão e toda sua família mudam de cidade, ADORA A DEUS! 
Sempre haverá respostas diferentes de Deus para uma variedade de problemas que encontramos. 
Deus está nos ajudando e cuidando de nós constantemente, e nós temos que responder assim como 
os Israelitas responderam: ADORAR A DEUS!

Sempre que os alunos ouvirem 
“Adora a Deus!” durante a lição, 

os alunos devem responder 
dizendo “Eu te adoro!” enquanto 

levantam as mãos para o céu as 
balançam para frente e para trás.

“Adorar a Deus!”

(verso da Bíblia)
“Aleluia! Louvai a Deus no 
seu santuário; louvai-o no 

fi rmamento, obra do seu 
poder.” Salmo 150:1

Deus é 

ÓTIMO

Travessia do Mar VermelhoUrgente da Missão de Controle ... 

Mensagem de Entrada ...

Observação 
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[ ]

Ontem, os Israelitas estavam em apuros contra os inimigos que estavam os perseguindo. Eles queriam lutar ou fugir, mas escolheram 
ESPERAR EM DEUS. Eles se encontraram encurralados entre o exército inimigo e o enorme “Mar Vermelho.” Eles estavam encurralados e 
esperando por Deus vir resgatá-los, E ELE VEIO!
Vamos ADORAR A DEUS!
Deus instruiu Moisés a segurar sua vara sobre o mar e imediatamente a água começou a partir-se em dois! O enorme mar se dividiu e 
restou apenas um canal seco no meio para eles atravessarem. Esse é um dos milagres mais incríveis da Bíblia. O mar parou e se amontoou 
enquanto mais de um milhão de pessoas o atravessavam. Então quando os Egípcios tentaram segui-los, Deus derrubou o mar de volta 
sobre eles, matando-os todos! Esse é um exemplo de Deus lutando por você! Não há nada mais a fazer além de ADORAR A DEUS por Seu 
belo milagre. Você consegue imaginar atravessar o mar pela terra e ver Deus derrotar seus inimigos, em frente a seus olhos?
A primeira coisa que eles fi zeram foi cantar louvores a Deus, adorando-o por sua maravilha e poder.

Viagemª5 Adorar a Deus!
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