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AULA 3– UM BEBÊ NO RIO!
Perigo?

Vamos falar hoje da situação de perigo que o filho, bebezinho de Joquebede ,
viveu naquele dia, em que ela o colocou no rio Nilo.

PARA VOCÊ PROFESSOR (A):

PERIGO=Estar debaixo de ameaça; risco de vida; risco de perder a vida; risco de ser
machucar ; de acontecer algo muito, muito ruim

Muitas vezes, passamos pela Bíblia em alguns textos e tudo parece ficar comum
Tudo parece ser normal.
Estamos diante de uma história sobrenatural de Deus.
Um milagre de Deus, de uma criança ameaçada desde a barriga da sua mãe.
Imaginem o medo e o desespero da gravidez de Joquebede , quando soube que
estava grávida? E como foi sua gravidez durante os nove meses, muito
provavelmente torcendo e orando para que seu bebê fosse uma menina!
Hoje sabemos que o bebê sente tudo! Então Moisés, já tinha marcas de medo e
perigo mesmo antes de nascer. E depois que nasceu, o perigo não cessou. Dia a
dia o medo de todas da casa de descobrirem que havia lá um menino. Podemos
imaginar também os traumas e as marcas que Moisés recebeu logo na sua primeira
infância, A ameaça de morte iminente, fez com que sua mãe tomasse uma atitude
sobretudo de fé. Nas mãos dela seu bebê estava prestes a morrer, mas resolveu
colocar nas mãos de Deus o destino do libertador do povo de Israel, mesmo que
ela não soubesse plenamente disto naquele momento.
Como assim? Colocar um bebê no rio?!
Outros perigos: o cesto virar numa onda maior e ele se afogar, um crocodilo
aparecer, ou até mesmo um oficial do Faraó, mesmo Miriã estando vigiando!
Quantos perigos para uma criança tão pequena!

O que vamos ministrar para nossas crianças é que mesmo em perigo Deus está
com elas e os anjos de Deus estão ao redor e as livra.
Elas precisam ter a certeza disto. A mesma certeza que nós temos, que ELE TEM
CUIDADO DE NÓS e mesmo o perigo NÃO PODE  NOS SEPARAR DO AMOR DE DEUS!
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LEIA E MEDITE

ROMANOS 8:31-39 ; ÊXODO 1:22; 2:1-10

OBJETIVOS:

● Levar a criança a saber que seus medos, Deus conhece todos. E está sempre
por perto.

● Levar a criança a saber que nunca, nunca, será separada do amor de Deus,
porque ela é mais que vencedora.

● Levar a criança a saber que existem muitos perigos, mas Deus traz livramento
de todos

● Que Deus faz a diferença para as crianças que o amam e gostam de servir a
Deus, em casa, na escola e em todos os lugares que forem

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
As crianças correm muitos perigos hoje também! Muitas ameaças! Há uma
investida do inferno de bloquear e paralisar o futuro, que são elas!
Poderíamos enumerar os muitos perigos, em casa , na calçada, na internet, na
escola, com pessoas … Nunca o mundo foi tão perigoso!
Como nos dias de Faraó, vivemos este momento em que Satanás quer roubar os
futuros homens e mulheres, servos e servas de Deus que vão transformar e marcar
sua geração, como Moisés foi.
O grande diferencial é a cobertura do Sangue de Jesus sobre elas, a cobertura da
Igreja apostólica, que somos nós e a cobertura diária e cuidados pontuais de seus
pais.
Joquebede, quando não podia mais cuidar pessoalmente, enviou sua irmã para
olhar onde ia.
A cobertura de oração é essencial e imprescindível.

As crianças tendem a pensar que  quando elas estão passando por alguma
situação contrária, uma enfermidade com ela ou até mesmo com os pais, quando
está na escola passando por algum perigo de cair ou se machucar, Deus não está
com elas, então com esta aula, vamos  mostrar que mesmo sem aquele bebezinho
saber o que estava acontecendo, Deus estava olhando cada movimento, cada
momento, cada curva daquele rio. As crianças precisam saber que elas são
escolhidas e Deus nunca, nunca vai abandoná-las e que nada, nenhum perigo
pode separá-las do amor de Deus.
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
● Use uma cola tipo “super bonder” ou outra cola e cole duas superfícies .

Pode ser um pires quebrado. Junte as duas partes, segure e aguarde o
tempo e mostre para as crianças que não dá mais para separar. Assim é o

amor de Deus . Estamos “grudados” com Deus.
● Leve um cesto e um boneco dentro
● Você pode se vestir de rio. Uma túnica azul  de TNT

grande com 3 buracos de modo que  fique  com as
mangas largas, de modo que você possa segurar  o cesto
e  fazer gestos de ondas, enquanto conta a  história.

● Choro gravado de bebê
https://youtu.be/htUAoKyEDvo
Peça para alguém colocar o som de modo natural,
primeiro baixo e  daí  vai aumentando o som enquanto as
crianças estão se arrumando para  a história. Daí você
veste a túnica

● Uma coroa de rainha (filha do Faraó)

MINISTRANDO:

Vocês estão ouvindo  um choro?
Parece de um bebê!
Gente, tem um bebezinho chorando aqui!
Será que ele  está em perigo?( som aumentando e daí você pega o  cesto)
Parece  que sim !
Um bebê num cesto, aqui no rio! Que perigo!
As ondas do  rio estão levando, levando o cesto e o beê. E ele está chorando. Será
que está  com  medo? Eu acho que está!
Que perigo o cesto  virar e  a água entrar no cesto!
Que perigo algum bicho da água  aparecer!
Que perigo os soldados do faraó aparecerem também!
Mas que bebê era este?
Sabe, crianças, naqueles dias o rei;  o Faraó queria matar todos os  bebês  que
fossem  meninos. O rei estava pensando que um dos meninos  nascidos tomaria o
lugar dele e também libertaria o povo de Deus que estava  escravo dele. Então a
mãe deste bebezinho, o escondeu enquanto podia, mas ele foi crescendo e vocês
sabem, né bebê chora e quando está com fome ou dorzinha de barriga, chora

https://youtu.be/htUAoKyEDvo
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muito alto! Ela não tinha mais como esconder. Ela fez um cestinho e colocou o
bebê dentro e pôs no rio.  e pediu para irmazinha acompanhar e tomar conta
dele.
Era como ele estivesse colocando nas mãos de DEUS!
SERÁ QUE DEUS CUIDARIA DELE?
SERÁ QUE DEUS O PROTEGERIA?

Daqui a pouco, a princesa (ponha a coroa) filha do rei que queria matar os bebês
viu o cesto! Pronto! E  agora ? Outro perigo.
Será que ela contaria para o pai dela?
Sim ela contou! Ai!
Será que Deus livraria aquele bebê tão pequeno? Que nem podia fazer nada!
A princesa falou: "Pai, encontrei este bebê no cesto no rio. Não o mate! Este bebê
eu quero ficar com ele ! Eu vou cuidar dele.”
E o rei…
E o rei deixou !!
Quem era este bebê?
A princesa deu o nome dele de  …

- Quem sabe?
- Isto mesmo ! MOISÉS

Moisés foi criado no palácio e quando cresceu virou um príncipe!
Deus cuidou de Moisés e o livrou de todos os perigos, porque Deus o amava.
Deus cuida de vocês e vai livrá-los de todos os perigos, porque Deus ama vocês.
Nada pode nos separar do amor de Deus!
Deus nunca, nunca, vai se separar de você. Tá junto! Você está grudado com Deus
mais do que esta cola. Nada pode separar do amor Deus. Nenhum perigo !!
Sempre em todas as coisas SOMOS MAIS QUE VENCEDORES! E SE DEUS É POR NÓS?
QUEM SERÁ CONTRA NÓS?

REPITA COMIGO: SE DEUS É POR NÓS? QUEM SERÁ CONTRA NÓS?
Em todos os lugares que vocês forem, mesmo quando a mãe não estiver por perto,
seja na escola, seja brincando Deus vai te proteger de todos os perigos, em nome
de Jesus!

ORAÇÃO:
“Senhor Jesus, hoje eu aprendi que o Senhor está comigo e me livra de todos
os perigos porque o Senhor me ama. Obrigado porque nada pode me
separar do seu amor! Obrigado porque o Senhor cuida de mim! Em nome de
Jesus, Amém”
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UNGIR CADA CRIANÇA COM ÓLEO (ASPERGIR) DECLARANDO LIVRAMENTO DE
TODOS OS PERIGOS

Se houver possibilidade, que cada criança leve para casa o “ólinho da
unção” para os pais ungir.
mas o ideal é entregar na mão do pai ou da mãe, e enviar com um bilhetinho,
ou falar pessoalmente

LOUVOR:
Junto e Misturado” Marcelo Aguiar
https://youtu.be/cZUet1m8GP8
Meu Deus pode -  RP18
https://youtu.be/W2pF56xDWls
DEUS É POR NÓS RP 5
VERSÍCULO:

“ (...)SE DEUS É POR NÓS? QUEM SERÁ CONTRA NÓS?…” Romanos 8:31

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1) Quem era aquele bebe?
2) Por que ele estava no rio dentro do cesto?
3) Por que a mãe dele o colocou lá? Ela não gostava dele?
4) Quais os perigos de um bebê no rio?
5) Como Deus cuidou dele? Aconteceu algum mau?
6) Vai acontecer algum mal com as crianças? Por quê?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Qual foi a oferta que aquela mãe entregou?
Ela gostava do seu filho? - Sim muito!
Era muito precioso para ela, mas se ela ficasse com o bebê ia acontecer o pior,
não é mesmo?
Então ela entregou o que era mais precioso para ela, para Deus cuidar;
Vocês sabem o que aconteceu depois que ela entregou?
A princesa precisaria de uma babá para cuidar e dar de mamar, porque ele ainda
era muito pequeno?
A irmãzinha dele chegou perto dela e perguntou -”Princesa, você quer que eu
arrume uma babá para seu novo bebê?” - Sim claro! respondeu a princesa - você
conhece uma?”

https://youtu.be/cZUet1m8GP8
https://youtu.be/W2pF56xDWls
https://youtu.be/YwNxPSo34pQ
https://www.bibliaonline.com.br/naa/rm/8/37+
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Adivinhem quem a irmãzinha chamou?
- Isso mesmo! A mãe de Moisés cuidou dele, agora sem medo e sem perigo.

Quando nós entregamos nosso melhor, Deus nos dá muito, muito mais de volta. É só
confiar!
ATIVIDADE 

Esta imagem é só para referência de como colocar o prendedor. Não será EVA.
Imprimir vários em uma folha. levar recortado. As crianças vão colorir o coração e
colar o prendedor.

LEMBRANCINHA:

Medalha - cada
domingo
uma cor de fita ou EVA .
Conforme as instruções
na Introdução desta
Campanha
As crianças podem
colocar glitter.

MENSAGEM PARA OS PAIS :
Envie a cada domingo uma mensagem aos pais para que leiam o texto com as crianças e
façam o desafio da semana.
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Queridos pais,
Estamos  Campanha SOMOS MAIS QUE VENCEDORES.
Ministramos sobre a o bebê Moisés no rio, de como Deus o livrou de todos, todos os
perigos.

Desafio da semana: Ungir a criança todos os dias, declarando que Deus a livrará de
todos os perigos, pois “se Deus é por nós, quem será contra nós ?”

Confira nossa aula em https://www.renascerkids.com/

Estamos orando por vocês!
Renascer Kids

https://www.renascerkids.com/

