
 
 

NOME:_______________________________LÍDER DE G.A:____________________ 

 

Segunda-feira: Saindo do Egito 
 

 
 

 

LEITURA DO DIA: Êxodo 11 e 12 (   ) Li 

ENTENDENDO: Relacione as palavras abaixo com seus significados e depois 

reescreva o versículo substituindo as palavras. 

1- Liberdade   (   ) Opressão, vínculo de submissão e obediência. 

2- Jugo              (   ) Servidão, cativeiro.  
3- Submeter  (   ) Não ser prisioneiro. 

4- Escravidão  (   ) Dominar, controlar, sujeitar. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________. 

Leia os versículos a seguir para responder a pergunta: Gl. 5:13, I Pe. 2:16. ter 

liberdade significa que você pode fazer tudo o que quiser? ________________ 

___________________________________________________________. Você 

acertou se respondeu que ter liberdade não significa satisfazer os desejos da nossa 

carne e pecar. Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, e ainda hoje Ele 

tem nos libertado da escravidão do pecado! 

MEMORIZANDO: Para você não se tornar escravo do pecado precisa ter a Palavra 

de Deus em seu coração, então decore agora o versículo de hoje.  

TIRANDO A LIÇÃO: Nos capítulos 7 a 12 de Êxodo você conhece sobre o início da 

vida de Moisés e a missão para a qual Deus o chamou, de libertar o povo de Israel da 

escravidão do Egito. Para isso, Moisés precisou enfrentar o Faraó, que não queria 

deixar o povo de Israel sair da escravidão, então Deus enviou 10 pragas. Quais foram 

elas?  

Praga Praga 

1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

“Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto permaneçam firmes e não 
se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gl.5:1 

MOISÉS - i 
                  
                       
 



4. 9. 

5. 10. 
O Egito representava um lugar de escravidão, assim como os israelitas viviam 

escravos no Egito, existem muitas pessoas hoje que são escravos de certos pecados. 

A Bíblia diz que o pecado nos escraviza e nos afasta daquilo que Deus quer para cada 

um de nós (Leia Rm 3:23; Rm 6:23; Jo 8:34).  

Que pecado tem lhe escravizado e você já tentou largar de todas as formas e não 

consegue:  (  ) Pornografia;  (   )  Vício em Vídeo Game;  (   )  Mentira; (   ) 

Desobediência aos pais; (   ) Palavrões; (   ) Desonestidade; (   ) Idolatria;  (   ) Brigas 

e discussões;  (  ) Insatisfação, reclamações;   (   ) Ira;   (   ) Mágoa. Ore, medite e 

peça a ajuda aos seus pais ou líder. 

DECIDINDO: Você é escravo daquilo que te domina (2 Pd 2:19), mas assim como 

Deus enviou Moisés para libertar os israelitas da mão de Faraó, Ele também enviou 

Jesus, não com um cajado, mas com uma cruz para nos livrar das mãos do diabo (Jo 

8:32).  Para você ser livre deve decidir abandonar o pecado que te escraviza. Qual é 

este pecado? _____________ Que atitude prática você vai tomar para abandoná-lo 

_______________________________________________________________ 

(   ) Decido pedir ajuda da liderança para vencer o pecado que me escraviza. 

COMPARTILHANDO:  Senhor, não quero ser escravo do pecado e nem dominado 

por Ele. Decido ser livre em Ti, me ajuda a cumprir minha decisão. 
 

Terça-feira: Deus Todo Poderoso 
 

 

 
 

LEITURA DO DIA: Êxodo 13 e 14 (   ) Li 
ENTENDENDO: De acordo com o versículo responda as perguntas: O que o Senhor 

fez que demonstra seu grande poder? ___________________. Existe alguma coisa 

difícil para Deus? _______. O que significa PODER? ________________________ 

Leia Lc 18:27 e compare com o versículo de hoje. __________________________ 

_________________________________________________. Deus é poderoso, 

Ele criou todo o Universo, pensando em todos os detalhes, é só você olhar em volta e 

verá a perfeição de Deus, porque não existe nada, nada mesmo difícil para Ele. 

MEMORIZANDO: Não pule essa etapa! Decore e escreva 3x o versículo de hoje em 

seu caderno. (   ) Decorei e escrevi. 

TIRANDO A LIÇÃO: Como você aprendeu ontem, o Senhor libertou os israelitas das 

mãos do Egito. Depois de mandar as 10 pragas, finalmente Faraó os deixou ir. Mas 

você sabia que os egípcios eram muito idólatras e que cada praga foi um duro golpe 

para os deuses egípcios, veja no quadro a seguir. Coloque a praga na ordem que 

aconteceu e veja qual deus que foi afrontado e envergonhado. 
Praga deus egípcio 

 deus Hapi, o deus protetor das inundações do Rio Nilo. O Rio Nilo era 

“Ah! Soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por 
teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti". Jr 32:17 



considerado um deus e o deus Hapi intervia junto o deus Nilo nas inundações 

 deusa Hekt, os egípcios relacionavam as rãs com a deusa da fertilidade.  

 deus Tot, atribui-se a invenção da magia ou das artes secretas. O pó da terra, 

considerado sagrado no Egito,  eram usados pelos sacerdotes-magos para curar 

as pessoas e agora ele tinha se convertido em insetos muito importunadores.  

 deus Belzebu, na crença dos egípcios ele era poderoso para afugentar moscas.  

 deus Amom, o deus adorado em todo Egito, tinha a forma de um carneiro, 

animal sagrado. 

 deus Tifon, essa divindade protegia os egípcios contra qualquer ferida que 

fosse causada por qualquer coisa. 

 deusa Serafis, protetora da lavoura do Egito. A tempestade de trovões, raios e 

saraiva devastou a vegetação  e destruiu as colheitas de cevada.  

 deusa Isis, os egípcios tinham além de Serafis, tinham também a Isis que 

protegiam toda a vegetação de suas terras.  

 deus Rá, o deus solar. Os luminares celestes, objetos de culto, eram incapazes 

de penetrar à densa escuridão. Foi um golpe direto contra o próprio Faraó, 

suposto filho de Rá, Faraó era chamado de “O FILHO DE SOL”. 

 Faraó, os egípcios tinham a crença do deus- rei,  consideravam Faraó um deus 

também. 

Depois que os israelitas saíram do Egito, Deus continuou manifestando seu poder, leia 

as passagens e vejam os milagres que Deus realizou no deserto. 

A) Abertura do Mar ____________________, (Ex 14:21). 

B) Coluna de _______durante o dia e coluna de __________durante a _______ 

para guiar o povo. (Ex 13:21) 

C) O __________caia do céu pela _______________ para alimentar o povo(Ex 

16:31).    

D) Moisés fez jorrar_________ da rocha (Ex 17:06) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pense Nisso!!! Moisés e o povo passaram 40 anos caminhando 

no deserto, eram milhares de pessoas guiadas por Moisés, 

Deus cuidou do povo em cada necessidade, e da mesma forma 

Ele continua cuidando de você. Talvez você pense que o 

problema que você e sua família estão passando é grande 

demais e que não há mais solução. Pode ser desemprego, 

problemas financeiros ou doenças. Não importa o problema, Deus é poderoso para realizar 

qualquer coisa, não há nada impossível para Ele, ore e peça para Deus realizar a vontade 

Dele e você vai ver o seu agir. 

 DECIDINDO: Assim como Moisés confiava no Deus soberano para quem nada é 

impossível, decida: ( ) Vou confiar em Deus e orar, deixando nas mãos Dele esse 

Pense Nisso!!! As pragas mostraram para os egípcios e para outros povos que não há 

nenhum deus além do nosso Deus Poderoso, e quem quisesse desafiá-lo confiando em 

seus deuses, certamente perderia. Não se deixe enganar, nenhum santo ou ídolo é maior 

que o Poderoso Deus. Se você estiver com problema, fale ao Senhor, converse com Ele, 

não precisa de intermediário, somente Jesus tem poder para te ajudar.  
 



problema: ___________________________________. ( ) Não vou me desesperar 

diante dos problemas, mas vou me acalmar e confiar no poder de Deus, pois sei que 

nenhum problema que enfrento é grande demais para que Deus possa resolvê-lo. 

COMPARTILHANDO:   Fale com Deus, diga suas decisões e peça ajuda para 

sempre ter fé. ;) 
 

Quarta-feira: Cuidado com a Reclamação 
 
 

 

LEITURA DO DIA: Êxodo 15 e 16 (   ) Li 

ENTENDENDO: Aí está uma coisa que Deus detesta, a murmuração! Também 

conhecida por reclamação ou queixas. Procure no dicionário o significado de “queixar” 

_______________________________________, Agora escreva o versículo na 

primeira pessoa: “Eu devo ____________________________________________ 

 

Vamos aprender a importância de não reclamar hoje.  

 

MEMORIZANDO: Hoje está bem fácil. Memorize o versículo de hoje repetindo 5x 

em frente ao espelho. Repita com convicção.  

TIRANDO A LIÇÃO: Logo após uma grande vitória contra faraó e seu grande 

exército, veio uma dificuldade. De acordo com Ex 15.22-24, o que aconteceu? ____ 

_______________________________________________________________ 

Pare e Pense: Se você ficasse sem água em casa por 3 dias, será que sobreviveria 

sem reclamar? Muitas vezes agimos sem fé é começamos a duvidar se Deus gosta 

realmente da gente ou se ele está do nosso lado.  

Mesmo não sendo aprovados no primeiro teste, Deus ainda mostrou graça (bondade 

sem merecimento) para o povo. O que aconteceu em seguida? (Ex 15.27) _________ 

_______________________________________________________________ 

Mais adiante, no caminho para a terra prometida, o que a comunidade de Israel faz? 

(Ex 16.2-3) _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Os israelitas foram falar com Moisés e Arão pela falta de água e comida no deserto. 

Mas o que Moisés respondeu? (Ex 16.6-8) 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Pare e Pense: Quando você enche os ouvidos das suas autoridades 

(mãe/pai/responsável, professor, pastor, líder de GA) de reclamações, na verdade 

contra quem elas são? Pela sua infinita bondade, Deus enviou pela manhã o 

_______________ e pelo final da tarde ______________ (Ex 16.11). 

 

 

 

 

“Façam tudo sem queixas nem discussões” Fl 2.14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moisés precisou enfrentar as queixas de milhares de pessoas e hoje você precisa 

enfrentar a fraqueza de reclamar.  Confie que Deus está no 

controle dos menores detalhes da sua vida. Muitas vezes Ele 

está testando você. A vontade de Deus para você é boa, 

perfeita e agradável (Rm 12.2), mesmo quando não parece 

ou não te agrada. Outra dica para superar a reclamação é 

você agradecer mais e ver o que Deus quer te ensinar com cada situação.  

Relacione as referências abaixo e sublinhe a que fala sobre agradecimento. 

( ) Preciso agradecer a Deus por tudo mesmo quando as 

circunstâncias são ruins ou desfavoráveis. 

( ) Devo falar para as pessoas somente o que for útil e trouxer 

graça a quem me ouve. 

( ) É possível aprender a viver contente mesmo nos piores 

momentos. 

DECIDINDO: Pense a respeito de como você tem falhado reclamando, escreva no 

quadro a seguir e qual seria uma boa atitude no lugar desse pecado: 

Situações que costumo reclamar Decisão  

  

 

COMPARTILHANDO: Que tal aproveitar para confessar ao Senhor as vezes que 

você reclamou? Aproveite para pedir ajuda para o Espírito Santo para mudar e 

agradeça tudo o que você tem.  

Quinta-feira: Ouvindo Conselhos 
 

 
 

 

LEITURA DO DIA: Êxodo 17 e 18 (   ) Li 

1. Ef 4.29 

 

2. Fp 4.12-13 

 

3. 1 Ts 5.16-
18   
 

PENSE NISSO! Quando você estiver chateado com a vida, deprimido, irritado ou 

furioso: vá reclamar com Deus. Desabafe com Ele. Quando “reclamamos” com Deus, na 

verdade, estamos orando e Deus gosta muito disso. Ele quer que você desabafe com 

Ele. Como diz o salmista. “À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas 
e lamentarei; e ele ouvirá a minha voz” (Sl 55.17). Motivo pra ficar chateado e 

querer reclamar, todo mundo tem de sobra. Aqui não é o céu. O problema é você 

derramar toda sua insatisfação reclamando para as pessoas ao seu redor. Aproveite 

essa oportunidade para puxar conversa com Deus onde você estiver em vez de abrir a 

boca para falar besteira. “Deus hoje está quente demais, não quer mandar uma 

chuvinha para gente não?” “Deus por que eu nasci nesta família e por que meus pais 

são assim?”. Volte-se para Deus, deposite suas frustrações aos pés dele, “feche a 

matraca” e não reclame. 

“Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à 
guerra precisa de orientação”. Pv 20.18 

 



ENTENDENDO:A palavra conselho significa juízo, parecer, opinião, logo conselho é 

uma opinião de alguém que já conhece determinado assunto. O versículo nos afirma 

que os conselhos são importantes, cite pelo menos uma afirmação da necessidade de 

se ter conselhos: __________________________________________________  

MEMORIZANDO: Não chegue ao fim desta meditação sem antes ter a Palavra 

guardada em seu coração. (  ) decorei. 

TIRANDO A LIÇÃO: Na leitura de hoje (Ex 18: 13-26), você vai observar como 

Moisés apesar de ser o líder do povo de Israel, sabia ouvir conselhos.  De acordo com 

a passagem. Quanto tempo Moisés ficou de pé julgando as questões do povo? (   ) 

somente de manhã   (   ) somente à tarde (   ) de manhã até o cair da tarde.  

Por que o povo procurava Moisés? ______________________________________  

Quem aconselhou Moisés: (  ) seu irmão Arão (  ) seu sogro Jetro (   ) sua esposa 

Zípora 

Qual foi o conselho que Moisés recebeu? ________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Moisés aceitou o conselho?   (  ) Sim    (    ) Não. 

Pense Nisso!!! Se você está fazendo planos, têm objetivos a alcançar, peça conselhos; 

Está passando por dificuldades em casa, na escola, procure alguém, fale com seu 

líder. O melhor conselho que você pode seguir para toda a vida: “Deixe nas mãos do 
Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração e Ele fará o que for 
necessário” (Sl 37:5 Viva). Os conselhos são de grande importância e em tudo que 

você vai fazer: a faculdade que vai cursar, com quem vai casar, que ministério 

escolher. Você deve primeiramente pedir conselhos a Deus, pois a pessoa guiada pelo 

conselho do Senhor estará sempre segura (Sl 73:24), a Palavra de Deus tem as 

respostas que você precisa.  Peça também conselho aos seus pais, não seja tolo 

achando que já sabe tudo, ouça seus pais (Pv 13:1), aceite conselhos de pessoas mais 

experientes, do seu pastor, do seu líder, pois isso não somente o livrará de 

armadilhas como também o fará se tornar uma pessoa mais sábia.  

Veja o que a Bíblia fala sobre Conselhos: 

1. Pv 1:25-26; (  ) O sábio ouve conselhos 

2. Pv 12:15;    (  ) Quem ouve conselho e aceita instrução se torna sábio  

3. Pv 13:10;    (  ) Deus zomba dos que desprezam conselhos e repreensão 

4. Pv 15:22;    (  ) Quem vai para Guerra precisa de conselhos 

5. Pv 19:20;    (   ) há fracasso em planos sem conselhos  

6. Pv 20:18;    (  ) A Sabedoria está com quem ouve conselhos 

7. Pv 24:6.         (  ) Com muitos conselheiros se obtém vitória na guerra  

Pense nisso: Deus pagou um alto preço por você para que pudéssemos o chamar de 

Paizinho ( Aba Pai, RM 8:15 ), ele é nosso paizão, ele quer nosso bem e deixou um 

manual completo para termos sucesso na vida, isso mesmo, a bíblia!! Através da bíblia 

Deus nos aconselha e por mais que em muitas vezes não possamos concordar com Ele, 

devemos entender que Deus é o nosso maior conselheiro e que jamais nos dará algum 



conselho prejudicial. Quando precisar tomar decisões ou fizer planos procure 

primeiramente conselhos na bíblia e em pessoas que lhe dêem conselhos baseados na 

palavra de Deus, assim, com certeza tudo caminhará bem. 

DECIDINDO: Adolescente, muitas pessoas, principalmente da sua idade, tomam 

decisões baseadas em história de amigos ou da mídia. Conselhos do tipo: “namorar não 

tem idade”, “ficar é legal”, “devo andar com o pessoal mais descolado da escola”, 

“apenas provar não faz mal”, só que não, você sabe que isso vai contra o que a Bíblia 

ensina. Fica aqui mais uma vez o alerta do Salmista: “Bem aventurado o homem que 
não anda segundo o conselho dos ímpios” (Sl 1:1). (   ) Decido me afastar das 

companhias que me dão conselhos errados; (   ) Decido ouvir os conselhos dos meus 

pais; (   ) Decido que vou me aconselhar com meu (minha) líder sobre um problema que 

estou enfrentando. 

COMPARTILHANDO: Encerre orando a Deus, pedindo conselhos pela área 

________________ e agradecendo por ter um Deus que te ensina e te mostra o 

melhor caminho a seguir. 

 Sexta-feira: Obediência 
 

 

 
LEITURA DO DIA: Êxodo 19 e 20 (   ) Li 
ENTENDENDO: Vamos entender cada parte do versículo, ligue a primeira coluna com 

sua explicação na segunda coluna. 
“Tenham cuidado”                                 * 

“De fazer tudo”                                    * 

“como o Senhor, o seu Deus”                 * 

“lhe ordenou”                                         *                       
“não se desviem”                                    * 

“nem para a direita, nem para esquerda * 

 

 Todo Poderoso, Criador e Senhor de 
todas as coisas 

 Fiquem alerta, vigiem 

 Obediência 

 Continue reto, seguindo o caminho que 
leva a Cristo 

 Sem exceção 

 Não mude a direção 

Agora explique o versículo com suas palavras: ___________________________ 

_______________________________________________________________ 

Deus deseja de seus filhos obediência, por isso pede que você fique atento para não 

se desviar dos caminhos Dele. 

MEMORIZANDO: Para você não desviar do caminho que leva a vida eterna, você 

deve seguir a Palavra de Deus, por isso decore o versículo de hoje e revise os outros 

da semana (   ) Decorei  (   ) Revisei 

TIRANDO A LIÇÃO: Você viu na meditação de quarta-feira que povo murmurava 

demais e isso desagradava ao Senhor. Em Ex 19:5 Deus faz uma promessa ao povo 

de Israel,  qual é essa promessa? ______________________________________  

_______________________________________________________________ 

“Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhe 
ordenou; não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda”. Dt 5:32 

 



Reflita!!! Que promessa maravilhosa, você já teve algo que considerasse como um 

tesouro, algo tão precioso que você guardava a sete chaves, para ninguém pegar. Era 

isso que Deus estava falando ao povo, Ele iria guardar, proteger, eles não tinham 

porque temer. Adolescente essa mesma promessa Deus faz a você, se você 

permanecer fiel a Deus, Ele te guardará e você terá sucesso em sua missão, você 

cumprirá o propósito de Deus para sua vida. Mas lembre-se que Deus precisa que 

você o obedeça e quando ele mandar você fazer, você deve fazer e nunca se desviar 

do caminho que ele traçou, seja direita ou esquerda, mantenha seus foco e olhos 

fitos em Deus, em obedecê-lo. Aplique as lições dessa semana em sua vida: seja 

liberto do pecado, confie no poder de Deus, não murmure, ouça conselhos e 

principalmente seja obediente a Deus e grandes coisas o Senhor fará por você. 

Existem vários exemplos bíblicos de pessoas desobedientes, e isso trouxe sérias 

consequências para elas. Leia as passagens e complete o quadro. 

Passagem Desobediente 

(s) 

Consequências 

1 Sm 2:12-17, 1 Sm 

2:22-36 

  

Gn 19: 15-26   

O ato de obedecer a Deus nos leva pra mais próximo dEle, ele disse que aquele que o 

ama, obedece a sua palavra ( Jo 14:21 ). Quando Realmente você decide obedecer a 

Deus independente de qualquer situação Deus te leva a lugares e feitos que você não 

achava possível, Deus é incrível e reservou bênçãos pra você, que você nem imagina o 

quanto a obediência a Deus levou homens como Moisés, José, Davi, Samuel a feitos 

grandiosos e tudo porque eles decidiram obedecer a Deus, eram falhos, contudo, 

pediam perdão e buscavam obedecer sempre. Decida ser um adolescente obediente e 

faça a diferença neste mundo que precisa de Jesus. 

DECIDINDO: Seja fiel as suas decisões, não faça como mais uma tarefa, mas com 

sinceridade. Escreva uma área que tem dificuldade e que você decide obedecer a 

Deus: ______________________________ (  ) Decido 

colocar em prática tudo que aprendi essa semana. 

COMPARTILHANDO: Agradeça a Deus pela 

meditação dessa semana e pelas lições aprendidas. 

Apresente suas decisões e diga que você quer ser um 

adolescente obediente fielmente. 


