
Este ano estamos estu-
dando sobre os heróis da 
fé, e nesta edição vamos 

falar sobre Moisés. O tex-
to bíblico é de Hebreus 

11.23-29. Convido você a 
ler na sua Bíblia.

Heróis da fé – Moisés, um homem de fé
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Encarte do Mensageiro Luterano de agosto de 2020 

Olá, amiguinhos do MC! Que bom que podemos nos reencontrar novamente 
por aqui para aprender mais da Palavra de Deus. Queremos meditar nela e tam-
bém nos divertir completando algumas atividades. 



1. Um herói da fé nasce numa família que teme a Deus (Hb 11.23) 

Moisés nasceu numa família israelita te-
mente a Deus. O povo de Israel era escravo 
no Egito, e os meninos que nasciam, filhos 
dos israelitas, eram mortos. Os pais de Moi-
sés, mesmo sabendo do perigo, decidiram 
salvar a vida do filho. Como diz o versículo 
23: “Pela fé, Moisés, depois de nascer, 

foi escondido por seus pais durante 
três meses, porque viram que era um 
menino bonito e não temeram o de-
creto do rei”.

Desenhe Moisés na cestinha e pinte 
o desenho. 

2. Um herói da fé toma decisões baseadas em Deus (Hb 11.24-25)  

Moisés foi achado numa cesta e foi cria-
do pela filha do Faraó. Ele poderia ter le-
vado uma vida confortável em meio aos 
luxos do Egito, mas, ao crescer, não teve 
medo, e  preferiu sofrer com o seu povo. 
Nos versículos 24 e 25 diz: “Pela fé, Moi-
sés, sendo homem feito, recusou ser 
chamado filho da filha de Faraó, pre-
ferindo ser maltratado junto com 

o povo de Deus a usufruir prazeres 
transitórios do pecado”. 

Será que Moisés tomou a decisão corre-
ta? Não se arrependeu mais tarde? 

Não, pois a Bíblia diz que Moisés “per-
maneceu firme como quem vê aquele 
que é invisível” (Hebreus 11.27b).

3. Um herói da fé ouve a voz de Deus

Quando os israelitas saíram do Egito, 
ficaram encurralados entre o exército de 
Faraó e o mar Vermelho. Eles estavam ater-
rorizados, porque o desastre parecia inevi-
tável, e clamaram a Deus e a Moisés pedin-
do ajuda. 

Como Moisés reagiu?
Moisés confiava que Deus faria alguma 

coisa para proteger seu povo. E queria que 
os israelitas tivessem essa mesma convicção. 
Então Moisés disse ao povo: “Não tenham 
medo; fiquem firmes e vejam o livra-



mento que o Senhor lhes fará no dia 
de hoje, porque vocês nunca mais verão 
esses egípcios que hoje vocês estão ven-
do. O Senhor lutará por vocês; fiquem 
calmos” (Êxodo 14.13-14). 

Será que Moisés conseguiu fortalecer a fé 
dos israelitas? 

Com certeza, pois a Bíblia diz: “Pela fé, 
os israelitas atravessaram o mar Ver-
melho como por terra seca. Quando 
os egípcios tentaram fazer o mesmo, 
foram engolidos pelo mar” (Hebreus 
11.29). A fé de Moisés beneficiou tanto a 
si mesmo como a todos que seguiram seu 
exemplo.

Pinte Moisés e seu cajado abrindo o mar Vermelho

Deus, nosso Pai, em seu grande amor, 
permite que muitas vezes passemos por di-
ficuldades e tribulações. Elas servem para 
fortalecer a fé das pessoas. 

Que dificuldades estamos passando nes-
te momento? O que preocupa você? 

Moisés passou por muitas tentações e 
tribulações em sua vida, mas o seu olhar 

4. Um herói da fé tem o seu olhar em Deus
sempre esteve em Deus. Nós podemos se-
guir o seu exemplo. Cada vez que uma di-
ficuldade aparece, lembremo-nos deste he-
rói da fé.

O pecado é a causa de todos os males e 
sofrimentos deste mundo. 

Assim como Deus providenciou a liber-
tação do povo de Israel por meio de Moisés, 
ele nos liberta dos nossos pecados através 
do seu Filho Jesus Cristo. 



Veja cada número e ache, no quadro, o número que vem depois dele para com-
pletar a frase.

__________________  _________________  _______________  ______________

                    14                              20                           30                            19

___________  _______________  ___________  ____________   ________________
       22                           8                          4                   16                         11 

  
9 - a fonte 12 - podemos ter. 
20 - que ele tem, 15 - O extraordinário       
17 - êxito que 5 - de todo   
31 - é o Deus 21 - de Moisés, 
23 - Deus é    

 
 

Vamos orar?

Amado Deus e Pai, obrigado por-
que podemos ter a certeza da tua 
proteção nos momentos de dificul-
dades e sofrimentos. 

Obrigado por nos libertar dos 
pecados através de Jesus, que mor-
reu na cruz por nós. Esteja sempre 
conosco, fortalecendo a nossa fé e 
guiando-nos em cada momento de 
nossa vida. Por Jesus Cristo. Amém.

Até a próxima, amiguinhos! 


