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QUEBRA-GELO  

Cada criança deve falar o que ela mais lembra do 

conteúdo da célula anterior. Também deve comentar 

qual das 10 pragas seria a mais difícil para ela suportar 

e o porquê.  

 

Oração breve 

Senhor esteja conosco nesse encontro de hoje, em 

nome de Jesus, nos ajude a enxergar o poder da fé! Em 

nome de Jesus, amém.  

 

EDIFICAÇÃO:  

Tema: DEUS ABRE O MAR VERMELHO 

Texto Bíblico: Êxodo 13.17-22 / 14.1-31 

Deus é fiel:  

Depois que o povo de Israel saiu do Egito, Faraó saiu 

atrás deles com o seu exército, porque ele se 

arrependeu de tê-los deixado ir embora. Mas Deus 

estava guardando o seu povo para que nada de mau 

acontecesse a ele. Deus guiava o povo durante o dia 

com uma coluna de nuvem, que ia à frente deles e, à 

noite, com uma coluna de fogo, assim o fogo iluminava 

o caminho por onde eles deveriam passar. Foi dessa 

maneira que Deus mostrou que estava cuidando bem 

do seu povo, pois Deus é fiel! Isso significa que Ele 

cumpre o que fala: Deus disse que ia levar o povo para 

uma terra boa, então nada poderia atrapalhar os 

planos dele. Porém, os israelitas ainda não confiavam 

em Deus. Por isso, quando eles viram que o exército 

de Faraó vinha atrás deles e que à sua frente estava o 

mar Vermelho, eles tiveram muito medo. Imagine 

você em uma situação parecida: você está correndo de 

um cachorro muito bravo e, de repente, você encontra 

na sua frente um muro bem alto e fica sem saída! 

Como você se sentiria? Apavorado! Foi isso que os 

israelitas sentiram, eles não tinham para onde correr. 

Então eles clamaram a Deus, que estava só esperando 

o momento certo para fazer um grande milagre!  

Deus fez um grande milagre através de Moisés:        

Deus já tinha falado para Moisés que faria muitos 

milagres através dele – abrir o mar Vermelho era um 

deles. Mas, para Deus realizar o milagre, Moisés 

precisava fazer exatamente o que Deus mandara. 

Vamos ver o que Deus disse: - Levante o bastão, 

estenda sobre o mar, e as águas se dividirão!  

As águas do mar se abrem:  

Moisés fez exatamente o que Deus mandou: ele 

levantou o bastão e as águas do mar se dividiram em 

duas partes, abrindo um caminho no meio do mar. 

Deus realizou um milagre incrível! Isso nunca tinha 

acontecido antes! Então todos atravessaram no meio 

do mar em terra seca: os homens, as mulheres, as 

crianças, os velhos e os animais. Olhem como isso 

aconteceu: “E, o Anjo de Deus, que ia na frente dos 

israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também 

a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para 

trás...” Uau! Isso foi demais! Deus enviou o Anjo e ele 

ficou atrás do povo, não deixando que o exército de 

Faraó chegasse perto dele, até que todos passassem 

para o outro lado. Então, depois que todos passaram, 

Moisés estendeu de novo o seu bastão e o mar fechou, 

e todo o exército de Faraó morreu afogado. Naquele 

dia, Deus salvou o povo de Israel e não permitiu que 

Faraó o destruísse. Deus provou que Ele é um Deus 

fiel! Amém! Mas será que Deus continua sendo fiel? 

Sim. Olha o que a Bíblia diz: “Tu me salvarás, ó 

SENHOR, porque tu és Deus fiel” (Salmos 31.5). Deus 

não mudou! Ele continua sendo fiel!  

Deus quer fazer milagres através das crianças:  

Deus usou Moisés para abrir o mar e depois também 

para fechá-lo. Para que esse milagre acontecesse, 

Moisés teve que fazer o que Deus mandou. Mas, hoje, 

Deus quer usar as crianças para realizar milagres, e 

você só precisa obedecer e fazer o que a Bíblia diz. 

Mesmo que você seja uma criança, você pode ser usa 

do por Deus. Na história de Moisés, nós vimos que ele 

disse para Deus que não sabia falar bem; mas, mesmo 

assim, Deus usou Moisés para vencer um exército 

poderoso, apenas com um cajado na mão. Você 

também não precisa saber falar bem para ser usado 

por Deus, você só precisa saber orar! 
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Deus usa os que creem:  

Moisés apenas confiou em Deus, e Deus fez todo o 

trabalho sozinho. Você também só precisa crer no 

poder de Deus e os milagres vão acontecer! Assim 

como Moisés fez o que Deus mandou, você só precisa 

fazer o que a Bíblia diz. Por exemplo: orar com os 

doentes; falar de Jesus para as pessoas; falar a Palavra 

de Deus com fé. Quando você vir pessoas brigando e 

gritando umas com as outras, ore! Quando você vir 

alguém machucado, ore! Quando estiver diante de 

uma situação difícil, fale a Palavra de Deus com 

autoridade. É assim que Deus irá usar você! Moisés 

confiou em Deus, mas agora é a sua vez de com fiar. 

Jesus disse que aqueles que creem verão milagres e 

sinais. Ele não disse que seriam os adultos, mas os que 

creem! Então, basta você crer e o milagre acontecerá! 

A Bíblia diz que depois que os israelitas passaram pelo 

mar, eles fizeram uma grande festa, eles cantaram e 

dançaram na presença de Deus. Vocês sabiam que 

Deus se agrada quando nós nos alegramos por aquilo 

que Ele faz? Sim. Louvar a Deus é se alegrar com aquilo 

que Deus faz! Então, alegre-se! Cante! Dance! Dê 

glória a Deus! Vamos fazer isso juntos! (Cante um 

cântico de alegria e dance com as crianças!)  

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Como Deus guiou o povo de Israel no deserto 

durante o dia e a noite? R: Com uma coluna de 

nuvem de dia e uma coluna de fogo durante a 

noite. 

2. O que Faraó fez depois que o povo saiu do Egito? 

R: Ele chamou o seu exército e foi atrás deles. 

3. O que Deus mandou Moisés fazer diante do mar? 

R: Levantar o seu cajado e ordenar às águas que se 

abrissem. 

4. O que aconteceu depois que Moisés fez o que 

Deus mandou? R: O mar se abriu e o povo passou 

em terra seca. 

5. O que Deus fez para impedir que o exército chegas 

se perto do povo de Israel? R: Deus enviou o Anjo 

e colocou a coluna de nuvem atrás do povo. 

 

 

6. O povo de Israel conseguiu atravessar para o outro 

lado do mar? R: Sim. 

7. E o que aconteceu com o exército de Faraó? R: 

Todos morreram no mar. 

8. O que os israelitas fizeram depois que foram 

salvos? R: Eles cantaram e dançaram diante de 

Deus. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Atenção líder!  

Fique atento para nos novos horários do MINI e nos 

ajude a informar aos pais das crianças. 

10h da manhã:  EBD presencial para crianças de 3 anos 

até pré-teens de 12 e 13 anos. 

18h30 da noite: Culto infantil para crianças de 3 anos 

até juniores de 12 anos. E culto para bebês de 0 a 2 

anos após o louvor. 

Ainda é necessário fazer a reserva dos adultos e 

crianças para participação dos Cultos à noite. Se voc~e 

ainda não tem o aplicativo da PIBJC baixe agora pelo 

Play store do seu aparelho móvel. 

Os nossos Cultos MINI e de juniores estão sendo 

transmitidos ao vivo aos domingos em nosso canal Pib 

Jardim Camburi, no YouTube. Culto MINI às 18h30, e 

Culto de Juniores às 19h30. 

 

Tenha uma semana abençoada! 

 






