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Olá, queridas crianças do Mensageiro Lute- egípcio, era muito mau. Ele deu uma ordem cruel
rano! É muito bom estarmos juntos novamente aos seus soldados: todos os meninos que naspara mais uma história incrível. Vamos conhecer ciam no povo de Israel deveriam ser mortos e
a história de duas crianças muito especiais: uma jogados no rio Nilo. Assim, Faraó queria impedir
menina chamada Miriam, que teve um cuida- que o povo de Israel crescesse ainda mais.
do muito especial com seu irmãozinho, Moisés,
Na casa de um homem chamado Anrão e sua
quando ele era um bebê. Miriam foi muito es- esposa Joquebede, nasceu um menino. Os pais, sua
perta, resolvendo uma situação difícil que a sua irmã, Miriam, e seu irmão, Arão, conseguiram esfamília estava enfrentando. Essa história está em conder o bebê por três meses. Eles amavam muito
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esse menino. Quando viram que não conseguiriam
TEMA: O POVO DE DEUS PEDE SOCORRO E O NASCIMENTO DE MOISÉS
Muito tempo depois de José levar sua família mais escondê-lo dos soldados, a sua mãe teve uma
para morar no Egito, o povo de Israel cresceu ideia: fez uma cesta bem resistente e impermeável,
muito e, por isso, foi escravizado. O Faraó, rei usando betume e piche para não entrar água.

Ajude a mãe do bebê
a deixar a cesta bem
colorida e confortável.
Você pode pintar ou
colar materiais, como
papel crepom e algodão
para construir uma cesta
bem bonita!

Depois de pronta, a mãe pôs nela o seu bebê
e largou a cestinha à margem do rio Nilo, onde
havia uma vegetação chamada junco, que impediu que as águas do rio levassem a cesta. A irmã,
Miriam, ficou de longe, cuidando, para ver o que
iria acontecer com seu irmãozinho. Imagine você
tendo um maninho de três meses nessa situação!
Como todos devem ter sofrido e chorado! Porém essa família confiou no cuidado e no amor
do Senhor Deus. Um exemplo para nós, hoje.
Quando estamos diante de situações difíceis que
parecem não ter solução, Deus está cuidando da
gente.
Aconteceu, depois, que a princesa, filha do Faraó, foi banhar-se no rio Nilo acompanhada de
suas servas. Elas ouviram o chorinho de um bebê
e começaram a procurar de onde vinha. Adivinhe
quem estava observando de longe?

Desenhe o bebê na cestinha e Miriam
observando o que lhe acontecia.
Depois, pinte a cena bem bonito!
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Enquanto
a princesa se
as
banhava, as serv
bê que
encontraram o be
sa teve
chorava. A prince
e: “E ste
muita pena e diss
elita,
é um menino isra
seu nome será
Moisés!”.

Miriam, muito esperta, se
aproximou e perguntou à princesa: “Quer que eu vá chamar
uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para
a senhora?”. A princesa aceitou,
e, então, Miriam saiu correndo
e buscou a sua mãe. A própria
mãe criou Moisés, e, quando
ele já estava crescido, levou o

MOISES
Que lindo nome a princesa escolheu para o bebê!
Passe lápis ou canetinha sobre as letras pontilhadas
para escrever o nome do bebê. Se preferir, cole fita ou
barbante para formar o nome.

menino para o palácio, onde
ele foi adotado pela princesa.
Ao se tornar adulto, Moisés foi
o representante de Deus diante de Faraó para que seu povo,
Israel, fosse libertado para sair
do Egito.
Que história maravilhosa!
Miriam nos dá um exemplo de
cuidado e amor por seu irmão.

Assim como Miriam, devemos
amar e proteger nossos irmãos,
tanto os da família de sangue,
filhos dos nossos pais, quanto
os da família da fé, os irmãos da
igreja. Muitas vezes, podemos
passar por momentos difíceis
na vida, e é muito bom contar
com um irmão que está disposto a nos ajudar.

Essa história também nos ensina que Deus cuida e guarda a nós, seus filhos, e nos protege de
todos os perigos e de todo o mal. Deus nos amou
tanto que enviou Jesus para que todo aquele que
nele crer seja salvo. Que Deus maravilhoso!

Certamente, a família de Moisés ficou com muito medo de perdê-lo. Miriam foi muito importante nesse momento, e Deus cuidou de tudo!
Agora, vamos orar a Deus para
agradecer pela proteção e pelas pessoas que ele coloca em nossa vida para
nos sentirmos amados e protegidos:

Desenhe ou escreva
um momento em que
você se sentiu cuidado
por Deus, através de
pessoas da sua família.

Obrigado, querido Deus, por me
cuidar e me proteger de todos os
perigos e de todo o mal. Obrigado
pelas pessoas que me dão amor e
proteção. Esteja comigo e com a
minha família em todos os momentos
de nossas vidas. Em nome de Jesus
Cristo, nosso Salvador. Amém.
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