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O primeiro-ministro José 
estava morto!  Todos no 
Egito compartilhavam a 
tristeza de sua família.  
Deus usou José, o  
 
hebreu, para salvar  
aquele país  
da fome.   
Ele era um  
líder sábio  
e amado.   
Agora ele  
se foi. 



Mais de trezentos longos anos se passaram.  O  
povo de José, os hebreus, havia se tornado uma  
raça poderosa no Egito.  O novo Faraó temia que os 
hebreus pudessem se voltar contra ele, então ele  
os tornou seus  
escravos. 



O Faraó tratava os hebreus cruelmente.  Ele os 
forçou a construir grandes cidades.  Mas não 
importava o quanto fossem maltratados pelo  
Faraó, os escravos hebreus continuaram  
a crescer em número. 



Certo dia, uma ordem terrível veio da parte do 
Faraó.  "Todos os meninos hebreus recém-nascidos 
deviam ser jogados no rio Nilo."  O perverso Faraó 
estava determinado a reduzir o número de hebreus.  
Ele mataria até os bebês! 



"O que podemos fazer?" certa família deve ter se 
perguntado.  Eles então decidiram colocar seu filho 
recém nascido no rio Nilo.  Mas ele foi colocado 
dentro de uma cesta confortável, à prova d'água. 



Levando sua preciosa carga, a pequena cesta-barco 
flutuou por entre os juncos.  O que  aconteceria com  
                                                             o bebezinho? 



De longe, a irmã do bebê observava a cesta preciosa 
que balançava suavemente entre os juncos.  



De repente, a filha de Faraó  
veio com suas servas até o rio 
para se banhar.  Não havia 
maneira de esconder a cesta.  
Talvez elas não a vissem. 



"Oh!  Uma cesta.  Ali, nos 
juncos.  Gostaria de saber o 
que há dentro dela."  A filha 
do Faraó mandou sua serva 
buscar a cesta.  Quando ela 
abriu - o bebê começou a 
chorar.  "É uma criança 
hebraica," exclamou  
a princesa. 



"Pobre coisinha.  Você é tão bonito."  Provavelmente 
a filha de Faraó conversasse com o bebê do modo  
como fazem muitos adultos.  Ela pode até ter dito   
              "Cutchie - cutchies" – em egípcio, é claro. 



Deus deve ter dado sabedoria especial para a irmã 
do bebê.  Ela correu para a filha de Faraó.  "Devo 
encontrar uma mulher hebraica para cuidar do bebê 
para você?"  "Vá em frente", foi a  
resposta.  Quem você acha que  
a menina correu para buscar? 



"Mãe!  Venha depressa!  Oh, depressa!"  Talvez a 
menina nem teve tempo de explicar.  Juntas, as  
duas correram  
de volta para  
a trilha. 



De volta ao rio, a filha de Faraó entregou o bebê.  
"Cuide dele para mim.  Vou pagar pelos seus 
serviços.  Chame-o de Moisés." Moisés em egípcio  
pode significar  
"filho da água."  



Moisés foi devolvido a seus pais e  
a sua casa.  Eles o ensinaram a amar 
a Deus e ao povo hebreu.  Logo ele  
iria viver no palácio com a filha de  
Faraó.  Deus,  
que salvou  
sua vida,  
tinha um  
grande  
futuro  
planejado  
para o  
bebê  
Moisés. 



O PRÍNCIPE QUE VEIO DO RIO 
 

Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia,  
 

se encontra em 
 

Êxodo 2 

"A explicação da tua palavra traz luz."  
Salmo 119.130  
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Esta história da Bíblia nos fala sobre nosso maravilhoso Deus 
que nos criou e quer que nós o conheçamos. 

 
Deus sabe que nós temos feito coisas ruins, que chamamos de 

pecado.  A punição para o pecado é a morte, mas Deus ama tanto 
você que ele enviou seu único filho, Jesus, para morrer na cruz e 
pagar pelos nossos pecados.  Jesus voltou a viver e foi para sua 
casa no paraíso.  Se você acreditar em Jesus e pedir a Ele para 
perdoar os seus pecados, Ele perdoará.  Ele virá viver em você 

hoje, e você viverá com Ele para sempre. 
 

Se você acredita que isso é verdade, diga isso ao nosso Deus: 
Querido Jesus, eu acredito que Você é Deus, e se transformou 
em homem para morrer por meus pecados, e agora Você está 
vivo de novo.  Por favor, entre em minha vida e perdoe meus 

pecados, para que eu possa ter uma nova vida, e um dia vá morar 
com Você para sempre.  Me ajude a obedecer e viver para Você 

como seu filho.  Amem. 
 

Leia a Bíblia e converse com Deus todos os dias!  João 3.16 
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