
 

                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Como eu fico quando 

tenho que entregar integralmente uma situação a Deus? E quando se trata de uma pessoa, como 

ficam minhas expectativas, como fica meu coração? 

CÂNTICO: “Te agradeço” 

TEMA: Legado da Fé. 

Texto Bíblico: Êxodo 2:1-10 

 1  Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, 

 2  
e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu 

por três meses. 

 3  

Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou 

com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, 

à margem do Nilo. 

 4  A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. 

 5  

A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas 

servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e 

mandou sua criada apanhá-lo. 

 6  
Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: “Este menino é 

dos hebreus”. 

 7  

Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: “A senhora 

quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o 

menino?” 

 8  “Quero”, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. 

 9  
Então a filha do faraó disse à mulher: “Leve este menino e amamente-o para 

mim, e eu lhe pagarei por isso”. A mulher levou o menino e o amamentou. 

 10  
Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o 

nome de Moisés, dizendo: “Porque eu o tirei das águas” 

 

Moisés foi um gigante da fé, foi um poderoso líder de Israel, um líder inspirado por Deus. Foi ele 

quem libertou o povo do cativeiro no Egito. Foi o autor do Pentateuco, era um homem erudito, é seu 

o primeiro cântico das Escrituras, é de sua autoria o Salmo 90. 

Moisés é resultado da forte ação de sua mão Joquebede, sua mãe, que lhe ensinou o caminho da fé. 

Ela levou Moisés a aprender o temor do Senhor. Isto aconteceu de uma forma tão marcante, que 

mesmo depois de ter recebido excelente formação na cultura egípicia, como também oportunidades 

de ser relevante naquele império, abriu mão de poder, honra, glória para voltar-se ao que a fé lhe 

movia. Servir a Deus, estar disponível aos propósitos de Deus, deixar-se ser usado por Deus. 

A sua mãe teve a coragem de deixar seu filho ir! Fazer escolhas. Seguir seu caminho. Ela acreditou 

que Deus podia cuidar daquilo que ela não podia mais cuidar. 



 

                

Você se identifica com atitude de Joquebede, mãe de Moisés ao transmitir a sua fé em Deus àqueles 

que estão sob sua responsabilidade? Você já experimentou deixar que Deus cuide dos seus?  Você 

acredita que equipou pessoas, filhos, agregados, ou outras pessoas que estão a seus cuidados, para 

que eles façam escolhas que indicam o valor da fé em Deus? Será que você está dando aos seus filhos, 

agregados, ou pessoas que estão sob sua responsabilidade mais “coisas” do que lições de Fé? 

O que você faz para ensinar, transmitir lições de Fé às pessoas que você cuida? De que forma suas 

atitudes mostram coragem, porque Deus está cuidando de você? De que forma suas atitudes 

mostram que você confia em Deus? 

Que este exemplo de Joquebede, mãe de Moisés, nos ajude a observar cuidadosamente a influência 

do nosso viver pela fé, sobre as pessoas que convivem conosco, em especial daqueles que cuidamos 

e temos a responsabilidade e/ou participação na formação do seu caráter.  

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ Eu estou sendo um exemplo de fé? 

▪ Que marcas de fé estou deixando para as pessoas com quem convivo? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Ore pelo entendimento prático desta reflexão.

CÂNTICO

Te Agradeço 
Diante do Trono 
Tom: D 

[Intro] G  D  G  D 
 
     D               G 
Por tudo o que tens feito 
     D                G/A  A 
Por tudo o que vais fazer 
     D      D/C      G/B        G/Bb 
Por tuas promessas e tudo o que és 
   D/A             A 
Eu quero te agradecer 
                G     D 
Com todo o meu ser 
         G              D 
 Te agradeço,   meu Senhor      
 G             D 
 Te agradeço,  meu Senhor 
         

D               C/D      D 
Te agradeço por me libertar e salvar 
 G               Gm 
Por ter morrido em meu lugar 
        D  D/F#  G 
Te agradeço 
               D   D/F#  G 
Jesus, te agradeço 
         D   D/F# G 
Eu te agradeço 
        Em   G 
Te agradeço 
        Em    G 
Te agradeço 
        Em   G  D 
Te agradeço 
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