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Aula 4 – Deus escuta minha voz e desce para  me  ajudar
DEUS  FALA COM  MOISÉS

Hoje falaremos sobre o povo escravo no Egito que clamou. Deus viu a aflição deles.
Deus ouviu o clamor e  enviou Moisés

Para você Professor:
A visão que precisamos ter ao ministrar esta história é de um povo, muitas famílias, e
muitas crianças ponto crianças que nasceram no cativeiro; crianças que viram Seus avós
seus bisavós e talvez seus pais morrerem de tanto trabalhar e de tanto apanhar. foram
400 Anos de Escravidão sob o jugo do Egito!! Faraós e faraós passaram e todos eles
continuaram a oprimir o povo hebreu.
O povo sabia da existência de um Deus todo poderoso, o Deus verdadeiro. E o que
restava fazer era orar e clamar ao Deus que eles conheciam eles tinham. Eles Eles
confiavam e acreditavam e tinha uma esperança Da sua libertação. esse clamor foi
muito forte que subiu aos ouvidos do Senhor. A palavra fala que Deus viu a aflição do
seu povo, ouviu o seu clamor e desceu para ajudá-los. Isso é tremendo !! Mesmo
demorando tanto tempo aos olhos humanos, Deus se levantou, Deus parou para ver de
onde vinha aquele clamor.
Vamos enxergar uma criança dentro deste cenário, participando, vendo e se juntando

a esse clamor.
O que vamos ministrar hoje para as crianças é que mesmo que pareça demorado Deus

vai ouvir a voz dela, Como ele ouviu o clamor de um Povo Inteiro. Um povo que Lhe era
muito especial e muito amado.
E Deus escolheu um menino desde o ventre da sua mãe para ser este Libertador. Teria
que ser alguém que o próprio Deus formou; que o próprio Deus viu mesmo antes de
nascer e determinou e escreveu os seus dias, e o formou para ser o grande Libertador do
Povo de Deus.
O fato mais importante é que Deus ouviu o clamor de um povo e neste povo estavam

milhares de crianças, Uma Geração abençoada para entrar na terra prometida.
Precisamos enxergar que as nossas crianças são a geração que Deus vai ouvir a voz e
vai descer para ajudar, para salvar, para restituir…
E será a geração que verá Jesus Cristo voltando nos ares.
A certeza que nós temos e que vamos passar para as crianças hoje é que Deus sempre

vai parar tudo para ouvir a voz delas. vamos ensiná-las a orar a oração que Deus quer
ouvir. Amém?
edite:
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Quais são os meus objetivos:
Levar  a criança

● a entender a história que está na Bíblia e é verdade
● a saber  que  Deus não mudou. Ouviu  a voz de um povo inteiro , vai ouvir a dela

também. Sempre!
● A entender que Deus só vai ouvi-la se ela falar com ELE  - Orar é falar com Deus
● Que Deus para tudo lá no céu para ouvir a voz de uma criança.
● a  reagir, com disciplina, falando com Deus todos os dias e várias vezes por dia, só

assim Deus vai conhecer sua vóz

Qual é a situação da criança:

A criança precisa de rotina.  A criança precisa de disciplina em todas as áreas.
Por causa da necessidade nos dias atuais dos Pais trabalharem, em muitos lares a rotina
e disciplina foi esquecida. vemos crianças que não tem horário para nada não tem
horário para comer, não tem horário para dormir não tem horário para acordar não tem
horário para fazer lição de casa, não tem horário para descansar. Muitas crianças com
idade entre 7 e 10 anos já passam horas no celular, com games ou na TV assistindo
séries... , sem limite algum.
A criança depende de adultos. Em casa depende dos Pais. Na escola depende dos
professores.  Na igreja depende de nós.
Nós somos formadores de crianças. Nós vamos colaborar com os pais, com as famílias e

ensiná-las que para falar com Deus é necessário   rotina e disciplina.
Para que Deus ouça a voz dela, ela precisa falar com Deus todos os dias. Isso é
disciplina!  Isso é rotina!
na aula de hoje elas também vão entender que aquele povo orava clamava todo dia,

porque eles precisavam de uma libertação. Já pensou se eles se esquecessem de orar
um dia? Imagine se ele só orasse no domingo? Imagine se ele só orasse uma vez por
mês?
Podemos ou não concluir que havia uma disciplina naquele povo?

Sugestão para o Desenvolvimento da aula
● Use imagens de crianças tomando banho, fazendo as refeições,

dormindo. Use um relógio para mostrar os horários da rotina diária.
Você pode até simular a rotina de uma criança ou fazer uma
brincadeira, uma dramatização: fazer um relógio despertar  :
É hora de dormir - todos deitam  no chão e dramatizam
Hora de acordar - todos dramatizam
Hora de escovar os dentes - todos dramatizam, etc…

● Use correntes, um chicote,
● uma coroa de faraó
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LOUVOR:

SER RECONHECIDO DE DEUS (RP15)
No Egito escravo fui

VERSÍCULO DO DIA :(sempre adaptado ou na versão NTLH)
Salmo 55:17
De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei; e clamarei, e ele ouvirá a minha voz.

MINISTRANDO:
Olá crianças !!
Me falem uma coisa que vocês fazem,  todo dia e não podem deixar de fazer.
Por exemplo, quem come aqui, todo dia? Quem almoça todo dia? Precisa comer

todo dia?  Café da manhã, almoço, jantar, lanche e mais alguma coisa…
Que mais?  que mais que a gente faz todo dia e não pode ficar sem?
E se a gente parar de comer, um dia, dois dias, três dias, uma semana, um mês, … O que
vai acontecer?
Hum…  hum …
Quem é que toma banho todo dia?  E  se não tomar ? Ihhh…
Vai ficar fedidinho! Hummm… o cheirinho não vai ficar legal. não é mesmo?
Que mais a gente precisa?
Beber água, ir para escola, fazer lição de casa, que mais?
Quando a gente faz uma coisa todo dia todo dia todo dia isso se chama rotina.
A  gente também tem horário para fazer as coisas?
(faça a dramatização)
Gente, faltou uma  coisa na nossa rotina!!
Quem sabe o que é ?
Vocês são crianças de Deus; de Jesus! O que faltou?
Isso mesmo. Faltou falar com Deus! Faltou orar!
As crianças não podem se esquecer  de orar nenhum dia. Não pode, não!

Hoje eu vou contar para vocês uma história que está aqui na Bíblia que aconteceu de
verdade vou mostrar aqui na Bíblia para vocês agora mesmo aqui olha tinha um povo
que era o povo de Deus, que estava sofrendo muito muito mesmo e eles tinham que

https://youtu.be/m6M4EtKSnOU
https://youtu.be/yMmGslDQOg4
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trabalhar muito duro trabalhava o dia inteiro, não podia descansar. Eles eram escravos .
Ah, você já viu essa história. Lembra do faraó? Era o rei do Egito. Esse rei Era um rei muito
mal então ele prendeu todos, todos do Povo de Deus e eles ficaram escravos ficaram
trabalhando de graça e eles apanhavam muito e muitas pessoas morriam, eles estavam
sofrendo demais, demais, demais. Muitos eram presos em correntes amarradas nos pés e
nas mãos.
Eles ficaram muito tempo mas muito tempo mesmo escravos. e tinha crianças lá também
tinha as crianças que nasceram naquele lugar e viviam naquele lugar tão horrível e eles
choravam muito mas eles acreditavam em Deus. eles confiavam que Deus um dia ia
trazer a liberdade para eles.
Então o que eles fizeram?
Eles começaram a orar eles oraram um ano inteiro, dois anos inteiros, três anos inteiros

quatro anos inteiros, 5 anos inteiros, 6 anos inteiros ,10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 400
anos !!  São muitos anos, não é não?
As pessoas iam morrendo, mas todas as famílias e todo o povo não deixavam de orar.
Eles oravam todos os dias todos os dias e eles ensinaram também os filhos, as crianças a
orarem e eles falavam Deus vai ouvir a nossa oração e às vezes a oração deles! Era só
um choro de tanto que eles estavam sofrendo.
Então, lá do céu , Deus viu o que eles estavam sofrendo. Deus ouviu o que eles estavam

clamando. Deus ouviu a oração deles . Deus decidiu ajudá-los. Então ele escolheu um
homem, que não era mais um bebezinho, que não era mais aquele bebezinho do
cestinho, mas aquele bebezinho do cestinho cresceu, virou um homem e Deus falou
com ele:
_ Sabe por que eu te salvei, sabe por que eu não deixei você morrer no rio? - Porque
você vai ser o libertador do meu povo que está sofrendo lá no Egito. Vai lá e fala com
Faraó fala com o rei para deixar o povo ir embora. Liberta o meu povo e eu vou levá-lo
para uma terra muito boa, uma terra que tem uma comida muito boa que eles nunca
comeram, uma terra que tem leite que tem mel tem coisas gostosas e eles vão viver
nessa nessa terra que eu estou prometendo é a terra prometida uma terra muito boa. Eu
escutei, ouvi a voz do meu povo e eu desci para ajudá-los.
Como Deus é lindo! como Deus é maravilhoso ele ouviu a oração de muitas pessoas de
muita gente de muitos homens de muitas mulheres de muitas crianças que ficaram o
tempo todo orando não deixaram de orar nem um dia não deixaram declamar E é assim
que nós temos que fazer, crianças ponto nós não podemos deixar de orar nenhum dia
todos os dias a gente tem que orar porque Deus vai escutar Deus vai ouvir a nossa voz e
eu quero dizer uma coisa que Deus falou para mim ponto:
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- Quando uma criança ora quando uma criança para para falar com Deus, ele
para tudo para ouvir a voz da criança.

Mesmo que às vezes a gente tá orando e parece que não tá acontecendo nada,
Parece que tá demorando para Deus responder. e até parece que Deus não tá
escutando, hoje eu vim aqui para te dizer, para dizer para você que é criança, que
Deus escuta a sua voz ! Nós só precisamos falar com ele e falar com Deus é orar.
Vamos orar agora?
Feche os seus olhos e repete comigo esta oração

( Coloque de fundo ‘ SER RECONHECIDO” RP15) -
Formadores, peça muito discernimento para que você possa saber o que orar neste

momento e para que as crianças sejam tocadas pelo Espírito Santo. Esteja atenta, talvez
alguma criança queira falar com você,

ORAÇÃO:
DEUS, sou eu…, mais uma vez. Estou aqui . Eu sei que o Senhor escuta a minha voz, Não

me deixe esquecer de orar, de falar com o SENHOR, nenhum dia da minha vida! Eu
quero falar com o SENHOR, todos os dias, como estou falando agora. Eu desejo que o
SENHOR conheça a minha voz. Me ajuda nisso, em nome de Jesus

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:
Que oferta podemos  entregar hoje?

Sabe o nome do homem que Deus escolheu para libertar o povo?
O nome dele era Moisés.
Moisés foi escolhido e Moisés obedeceu a Deus.
Moisés fez uma entrega para Deus. Foi uma oferta de obediência.
Ele fez tudo tudo o que Deus mandou, e o povo foi liberto e nunca mais foram escravos.
E Deus deu para eles uma terra muito boa.
Nós obedecemos, quando nós entregamos a nossa oferta para Deus, para a casa do
senhor.
Então hoje nós vamos entregar a nossa oferta de obediência para Deus, e Deus vai
abençoar a vida de cada criança aqui, em nome de Jesus.
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BILHETE PARA OS PAIS :

Queridos pais!

Hoje ministramos sobre quando Deus viu a aflição do Povo no Egito ouviu o clamor deles
e desceu para ajudá-los.  E e escolheu Moisés para ser o libertador.

Nosso ensinamento:As crianças devem saber que Deus não mudou . Mesmo quando
parece que está demorando, Deus nunca vai deixar de ouvir a oração de uma criança.
Desafio da semana:
Usar o tapetinho de oração e orar de joelhos no horário marcado com disciplina. a
oração deve ser uma rotina na vida da criança.
Deus vai abençoar a vida dela e também a sua casa, em nome de Jesus

Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração, entre no site do
Kids: https://www.renascerkids.com/

Deus abençoe!

ATIVIDADE: SUGESTÃO

As crianças podem decorar os tapetes de oração . Cada um personaliza o  seu.

https://www.renascerkids.com/
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LEMBRANCINHA:

TAPETINHO  DE ORAÇÃO  de EVA (Os dois círculos é o lugar para os joelhos )
No Youtube tem algumas referência de como fazer.
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IDEIAS :
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