
 
 

Criando filhos e filhas para o Reino.   

“Sejam os nossos filhos, na sua mocidade, como plantas bem desenvolvidas, e as 
nossas filhas como pedras angulares lavradas, como as de um palácio”. Salmo 144.12 

 
2019 - Geração Avivada 

Estudo 1 - Avivamento de Moisés - Texto: Êxodo 33.7-11 

 
Apresentação: 
 

A melhor maneira de ensinar alguma coisa para os filhos e as filhas é através das ações. 

Se o que falamos não condiz com os atos que praticamos eles/as não darão valor algum 

aos ensinamentos dados.  

Moisés mantinha intima comunhão com Deus, desde o dia em que ele esteve no monte 

Horebe, da sarça ardente, no dia de sua vocação. A intimidade com Deus faz com que 

tenhamos revelações dos segredos do Senhor (Salmo 25.14). 

Moisés foi um líder sem precedentes na história do povo israelita. No texto proposto 

para leitura, observamos como Deus falava com ele e também se observa que o povo 

via a manifestação de Deus na tenda, lugar em que Moisés buscava estar junto a Deus. 

Consideração primeira – todos os pais e mães deveriam deixar os seus filhos e filhas 

verem como se relacionam com Deus. Que o tempo reservado para oração seja 

compartilhado com eles e elas.  Assim, estariam ensinando através de atos concretos 

que buscam a intimidade com Deus. 

Consideração segunda – Deus se manifesta quando é buscado de todo o coração e 

entendimento. Por essa razão devemos incentivar os filhos e filhas a buscarem 

intimidade com Deus, para que aprendam a viver na dependência de Deus.  

Consideração terceira – Todo o povo adorava ao Senhor por ver sua presença na tenda 

da congregação, em função da intimidade que Ele tinha com Moisés. Quando existe 

alguém que está disposto a pagar o preço da intimidade com o Pai, muitos se achegam 

a Deus em adoração. 

Finalizando – Que a intimidade com Deus de pais e mães sirvam de motivação para que 

seus filhos e filhas se aproximem do Senhor e queiram usufruir da bênção que é servi-

lo.  Quem sabe você possa começar um avivamento em seu lar. Onde a presença de 

Deus se manifeste poderosamente em seu lar. 

 

Oração:  

Pai Amado que sua graça e poder se manifeste em nosso lar. Te adoramos com todo o 

nosso coração. Que nosso tempo em sua presença traga a nós a revelação dos Teus 

segredos. Que possamos incentivar nossos queridos filhos e filhas a se manterem 

unidos contigo. Amém. 

 



 

Dinâmica: 

Cada participante do estudo em família escreva em um pedaço de papel os seus 

sonhos, depois compartilhe com outras pessoas o seu papel. Quem pegar o papel se 

compromete a orar por, pelo menos, um mês para que o sonho seja realizado. 

Bispo José Carlos Peres 

 


