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AULA 02 – Resgatados da Escravidão 

Hoje vamos falar do resgate do povo de Israel. Moises foi o escolhido por Deus para ser o 

resgatador e libertar o povo da escravidão. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
“Porque o Filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida 
em resgate de muitos.” (Marcos 10.45) 

Lembrando mais significados da palavra Resgatar: “Recuperar algo cedido a outrem mediante 
pagamento do preço: resgatar um objeto; libertar a preço de dinheiro ou concessões: resgatar 
prisioneiros.”  

Lendo tudo isso não tem como não pensar na relação desse significado com o que Deus fez por 
nós por através de Jesus. 

A bíblia relata a figura de um resgatador e podemos ver claramente em vários pontos da história 
de Moisés e do povo conduzido pelo deserto. No livro de Êxodo 6.6, lemos a promessa do Senhor 
em resgatar o povo de Israel da escravidão do Egito: “Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o 
SENHOR, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos 
resgatarei com grandes juízos.”. 

Deus sempre trabalhava a favor de Seu povo – Ele resgatou os seus escolhidos da escravidão, 
com os aqueles que você tem buscado a salvação não será diferente, confie, o nosso resgatador 
Jesus Cristo irá resgatar. 

LEIA E MEDITE: 

Êxodo 3. 1 a 22.  
 

OBJETIVOS: 

 
 Mostrar à criança que Deus sempre tem um plano para resgatar o pecador; 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

Muitas vezes as crianças são escravizadas pelas mídias, por “amigos” e até parentes, as fazem 
viver numa dependência que as escravisam. Vamos nessa aula declarar que Jesus é o nosso 
libertador e Ele tem um novo tempo para nossas crianças. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

1. Crie um cenário para ilustrar a sarça ardente. Pode ser de papel como na imagem, você 
também pode pegar galhos de uma própria árvore e colocar “chamas de fogo” de papel 
para decorar, use sua criatividade. Se optar pela arvore de “verdade” é bom que alguém 
faça o personagem de Moises, as crianças vão amar. 

2.  Os adereços de bombeiros usado na aula passada. 



 

Abril - Resgatador 
 “O ano mais apostólico de nossas vidas” 

 

 
Vamos lá! 

 
MINISTRANDO: 

 

Olá crianças vejam o que eu trouxe. Será que é uma floresta pegando fogo? Temos que chamar 
os bombeiros? Deixe as crianças responderem. 
Falaremos nessa campanha sobre resgatador, lembram? Deixe a sala decorada com os adereços 
e carro de bombeiro da aula passada. 
Hoje vamos falar de um homem escolhido por Deus. O nome dele significa “tirado das águas”. Ele 
foi criado pela princesa no palácio do Egito, maior potência mundial. Durante os 40 primeiros 
anos de sua vida e aprendeu a cultura egípcia. Depois saiu e foi morar em Midiã, Ele teve a 
experiência do palácio, agora ele tinha outra experiência, era pastor de ovelhas. Um dia chegou 
ao monte Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio 
duma sarça; e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Nossa não 
queimava!! 
Sabem quem era esse homem?  Moisés ele se virou para ver a sarça tinha fogo, mas que não 
queimava. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e 
disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá; tira os 
sapatos de teus pés; porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus. E 
Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto 
atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, o povo esta escravo, mas e tenho ouvido o 
seu clamor. 
E Deus naquele dia chamou Moises para resgatar o povo da escravidão do Egito e Moises foi 
enfrentou Faraó e libertou o povo para a terra da promessa, a terra que manava leite e mel. 
Deus ouviu o clamor do povo e enviou Moises para resgata-los. Deus ouve o seu clamor e envia 
Jesus para te ajudar, para te salvar, para te trazer vida e alegria, ele é o nosso resgatador. 
 

ORAÇÃO: 

 
Senhor eu te agradeço, pois o Cristo morreu na cruz para me resgatar. Eu declaro Jesus Cristo é 
o meu resgatador, é o meu salvador. 
 

VERSÍCULO: 

Porque eu sou o SENHOR, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador; dei o Egito por teu 
resgate.  Isaias 43.3. 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1. O que significa resgatador? 
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2. O que Moises viu no monte Horebe? 

3. O que aconteceu com a sarça? 

4. Quem falou com Moises no monte? 

5. O que Deus disse para Moises no monte. 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus 
ama quem dá com alegria. 2corintios 9.7 

Vamos entregar nossa oferta de agradecimento por Jesus ter nos resgatado. 

ATIVIDADE  

Vamos brincar! 
Faça duas arvores conforme a imagem e as chamas a parte. Divida a turma em 2 grupos, 
em fila o primeiro deve correr e colocar uma chama na arvore, voltar correndo ao inicio da 
fila tocar no ombro do próximo que deverá correr e colocar outra, e assim sucessivamente 
até completarem a arvore, o grupo que terminar primeiro é o vencedor. 
 
Com os menores não precisa ser uma competição eles irão amar só cumprir o desafio de 
completar a arvore.  
 

      
 

LEMBRANCINHA 
Chaveiro de sandália de Eva !  

    
 

Boa aula!  


