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Série: DEFENDENDO MINHA FÉ

“Não negue sua fé. Seja uma testemunha. ”
Base bíblica: Hebreus 11.24 ao 27, Êxodo 1 e 2, Atos 7.22

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: COMPRIMIDOS DA FÉ
Como  fazer:  Coloque  três  copos  com água  sobre  a  mesa.  Pegue  três  comprimidos  efervescentes,  ainda  dentro  da
embalagem (exemplo: Sonrisal). Peça a atenção das crianças e coloque o primeiro comprimido ao lado do primeiro copo
com água, sem retirá-lo da embalagem. Coloque o segundo comprimido dentro do segundo copo com água, mas com a
embalagem fechada. Por fim, retire o terceiro comprimido da embalagem e coloque-o dentro do terceiro copo com água.
Depois, explique que a água representa uma pessoa e o comprimido simboliza a fé. O primeiro copo retrata a pessoa que
não tem fé. Essa pessoa está muito longe do nosso Pai Celestial e precisa da nossa ajuda para receber a Cristo e ser salva. O
segundo copo representa a pessoa que até frequenta a igreja, conhece a Palavra de Deus, mas não tem uma fé firme. Em
algumas situações, ela nega a sua fé para ser aceita por outras pessoas. O terceiro copo demonstra como a pessoa que tem
fé verdadeira  em Deus  é  transformada por  Ele  para  fazer  a  diferença  na  vida  de  outras  pessoas.  Ela  se  torna  uma
testemunha do amor e do poder de Deus e sente um desejo ardente de falar de Cristo para as outras pessoas.

LOUVOR: “Eu vou falar de Cristo, Ele é o melhor amigo…”; “Posso ser um missionariozinho e falar de Cristo...”

RECURSOS VISUAIS: Bonecos feitos com rolo de papel higiênico ou caixinhas para representar os personagens da
história. Sugestões: http://adaliahelena.blogspot.com/2017/07/o-bebe-moises-recursos-visuais.html

FALANDO A VERDADE: (Antes de iniciar a história de hoje, faça uma breve revisão do que foi estudado na semana
passada). Há muitos e muitos séculos atrás, os hebreus (povo de Deus) viviam no Egito e se multiplicaram tanto que
encheram o país. O faraó (rei dos egípcios) temeu que os hebreus lutassem contra os egípcios e, por isso, os escravizou
(escravos são pessoas forçadas a trabalhar de graça). Mas isso não impediu que o povo de Deus continuasse a crescer.
Então, o faraó decidiu matar as crianças do sexo masculino e deixar apenas as meninas viverem. (Isso porque os meninos
poderiam crescer, se tornar homens fortes e lutar contra os egípcios). Que coisa terrível! Mas Deus já tinha um plano
especial para essa situação. Ele permitiu que um menininho nascesse naquele tempo para se tornar o libertador de seu
povo quando se tornasse adulto. Os pais desse menino o esconderam por 3 meses para poupar sua vida porque sabiam que
ele não era uma criança comum. Mas conforme ele crescia, ficava mais difícil mantê-lo seguro. Então sua mamãe o colocou
num cestinho e o deixou à margem do Rio Nilo (importante rio do Egito). Miriã (irmã desse menino) ficou observando de
longe para ver o que aconteceria. Um tempo depois, a filha de faraó foi até o Rio Nilo para banhar-se e viu o cestinho.
Quando ela percebeu que dentro do cestinho havia um bebezinho chorando, ficou com muita pena dele. Então Miriã
conversou com a filha de faraó e lhe ofereceu ajuda para encontrar alguém que pudesse amamentar e cuidar da criança.
Sabem quem Miriã chamou? A sua mãe. Assim, aquele neném foi amamentado e criado por sua própria mãe até ter idade
para ir viver no palácio como filho da filha de faraó. Sua mãe adotiva lhe deu o nome de Moisés ( “tirado das águas”). No
tempo em que ficou com sua mãe biológica (aquela que o gerou em sua barriga), ele aprendeu sobre o nosso Deus, o
único Deus verdadeiro. Mas quando foi morar no palácio, foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Vocês sabiam que os
egípcios acreditam em muitas coisas que nós não devemos acreditar? (Aproveite para explicar sobre a idolatria e a
crença de que faraó era um deus). No palácio, Moisés era tratado como um príncipe. Tinha tudo o que queria. Mas nada
disso o fez esquecer de sua verdadeira origem. E, conforme ele crescia, via como os hebreus sofriam naquele lugar. Então,
quando já era adulto, foi chamado por Deus para libertar o seu povo. Moisés aceitou essa missão, abriu mão de tudo o que
tinha e recusou ser chamado de filho da filha de faraó. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que viver na
riqueza com os egípcios. Moisés tinha uma fé firme no Senhor e, por isso, não queria se contaminar com o pecado dos
egípcios. Ele escolheu não negar a sua fé. Assim, ele se tornou uma forte testemunha de Deus para o seu povo ( testemunha
é alguém que conta aos outros o que sabe sobre algo. No nosso caso, como cristãos, devemos testemunhar sobre nossa fé
em Cristo).

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: E se você estivesse no lugar de Moisés? Você deixaria todas as riquezas para
sofrer com o povo de Deus? Pode parecer uma escolha difícil, mas não deve ser assim. Nós precisamos ter certeza de que
queremos a Deus mais do que qualquer outra coisa. Se tivermos essa certeza, essa escolha se torna muito fácil. No nosso
dia a dia temos que tomar muitas decisões e algumas delas envolve a nossa fé. Por exemplo, na escola, algumas crianças
podem zombar e fazer maldades com crianças que são cristãs. Nesse caso, você teria coragem de defender sua fé ou fingiria
que não é crente para ninguém mexer com você? Outro exemplo: se a professora da sua escola perguntasse qual o seu livro
favorito, você teria coragem de dizer que é a Bíblia ou ficaria com vergonha do que ela e os alunos poderiam pensar de
você? Mais um exemplo: Quando você está cantando com seus amigos ou mesmo sozinho, você escolhe louvar a Deus ou
cantar músicas que falam palavrões, pornografias ou outras coisas que desagradam a Cristo? (Instigue as crianças a
pensarem em outras situações em que devem agir de maneira a afirmar a sua fé). Nunca devemos nos envergonhar de
nossa fé. Devemos nos envergonhar de pecar, isso sim! Nós precisamos escolher fazer aquilo que agrada a Jesus. E quando
nós defendemos a nossa fé, Deus nos ajuda a vencermos as dificuldades e nos usa para ajudarmos outras pessoas também.
Deus tem um plano muito especial para cada um de vocês, basta vocês se disporem e serem fiéis desde já. (Faça o apelo e
depois ore com as crianças para que Deus as desperte para defenderem sua fé em todas as ocasiões).
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