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CAPACITANDO
Jesus - o sol nascente

O nascimento de Moisés
A lei imposta pelo faraó de matar todos os be-

bês homens, filhos de israelitas, era realmente cruel. 
Ninguém conseguia aceitar tamanha injustiça.

Algum tempo depois, um casal israelita teve um 
filho, era um belo menino. A mãe não podia aceitar 
o fato de que ele teria de morrer. Daria tudo para 
salvar a sua vida. Conseguiu escondê-lo por três me-
ses. Mas, a cada dia, o bebê crescia e ficava mais 
difícil ocultá-lo.

Como a mãe queria, a qualquer custo, salvar a 
vida do bebê, teve a ideia de fazer um cesto de jun-
cos e planejou colocá-lo no rio.

Ela fez um cesto bem firme e forte para que não 
afundasse. Colocou o menino dentro e levou-o até o 
rio. Deixou o cesto perto dos juncos. Mandou tam-
bém que Miriã, irmã do menino, ficasse cuidando de 
longe para ver o que aconteceria.

Logo apareceu um grupo de senhoritas que acom-
panhavam a filha do faraó. Elas andavam por ali e 
costumavam brincar naquelas águas. A filha do Faraó 
viu o cestinho na água do Rio Nilo e mandou que uma 
de suas servas fosse pegá-lo. Quando abriu, viu com 
surpresa o menino chorando. “Coitadinho do bebê, 
deve estar com fome!”, disse a princesa, sensibiliza-
da. “Ele deve ser filho de um hebreu”, concluiu ela (os 
israelitas também eram chamados de hebreus).

Miriã, que era uma garota muito esperta, foi logo 
se adiantando: “Princesa, eu conheço uma senhora 

hebreia que pode dar de mamar para este menino 
até que ele fique bem grande e fortinho”. “Vai, meni-
na”, consentiu a princesa. E Miriã correu para buscar 
sua mãe.

A princesa pediu à mulher que cuidasse do bebê 
até que fosse um pouco maior. E pagou à mulher 
para que cuidasse dele. Quando o menino atingiu 
uma certa idade, a hebreia levou-o até a filha do Fa-
raó. A princesa adotou-o como se fosse seu próprio 
filho. “Vou chamá-lo de Moisés, porque o tirei das 
águas”. E Moisés foi educado como um príncipe.

Fonte: A Bíblia em uma história 
para cada dia do ano, Editora Bra-
siLeitura.



   

MC Atividades

1Pinte Moisés e sua mãe.
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2   Qual é o nome da sua mãe? Você sabe o nome da mãe de alguns personagens bíblicos? Teste seus 
conhecimentos e depois confira na Bíblia.

a) Mãe de João Batista: _______________________ (Lucas 1.57)

b) Mãe de Samuel: _______________________ (1 Samuel 1.22)

c) Mãe de Isaque: _______________________ (Gênesis  21.3)

d) Mãe de Esaú e Jacó: _______________________ (Gênesis 25.26)

e) Mãe de José, filho de Jacó: _______________________ (Gênesis 30.22)

f) Mãe de Moisés: _______________________ (Êxodo 2.3)

g) Mãe de Caim e Abel: _______________________ (Gênesis 4.1-2)

h) Mãe de Rispa: _______________________ (2 Samuel  21.10)

1. Como se chama a semana que antecede a Páscoa?
2. Quem traiu Jesus com um beijo?
3. Qual é o nome dado ao domingo em que lembramos a ressurreição de Jesus?
4. Quem chegou primeiro no túmulo de Jesus, domingo bem cedinho?
5. O ______ de Jesus nos purifica de todo o pecado. (1 João 1.7)
6. Jesus entrou em Jerusalém como um rei no domingo de ___________.
7. Quem avisou as mulheres que Jesus estava vivo?
8. Quem negou Jesus antes do galo cantar?

3   Nós, cristãos, comemoramos várias festas religiosas, tais como Natal, Páscoa e Pentecostes. Quarenta 
dias após a Páscoa lembramos uma data muito importante. Complete a cruzadinha e descubra o que nos 

mostra que a obra de Jesus aqui na terra está completa.



   

Esta linda criança 
chama-se Rober-
ta Menin, filha de 
Solange e Paulo 
Menin; nasceu no 
dia 5 de feverei-
ro e foi batizada 
no dia 2 de março 
na Paróquia Mar-
tinho Lutero, de 
Barão, RS. “Lan-
çando mão de uma 
criança, colocou-
-a no meio deles 
(dos discípulos). 
Tomando-a nos 
braços, disse-lhes: 
Qualquer que, em 
meu nome, rece-

ber uma criança como esta, recebe a mim; e qual-
quer que me receber, não recebe a mim, mas ao 
que me enviou” (Marcos 9.36-37).

Oi, meu nome é Vinícius Gabriel Schultz, tenho 9 
anos. Sou da Paróquia Concórdia de Novo Cabrais, 
RS, e os nossos pastores se chamam Bruno Serves 
e Fábio Neumann. Estou enviando minha homena-
gem a todas as mães, leitoras do Mensageiro Lu-
terano.
“Que neste dia tão especial você saiba que és uma 
joia muito valiosa.
Colocaste vida no mundo, por isso hoje tens grande 
valor:
És joia multiplicada
por cada vez que colocaste uma vida no mundo!
Feliz dia das mães para todas as mães do mundo
...que lerem a este cartão que te mando!”

Mãe, uma bên-
ção do Senhor. 
Avó, Helena P. 
Mayer; mãe, 
Célia M. Naete-
zel; filha, Jus-
celena K. M. 
Naetezel, da 
Congregação 
Advento de Je-
quetibá, Laran-
ja da Terra, ES.Desafio

do mês
Para lembrar o dia do amigo, em julho, que 
tal fazer um desenho para seu melhor amigo 
mostrando a ele que Jesus o ama também? 
Mande sua cartinha para o MC Cartas até o 

dia 31 de maio pelo e-mail:
mensageiro@editoraconcordia.com.br,

ou para o endereço:
Mensageiro das Crianças

Av. São Pedro, 633 - Bairro São Geraldo
CEP: 90230-120 - Porto Alegre, RS


