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QUEBRA GELO 

Hoje iremos brincar de os 5 mais. Façam uma lista dos 

5 países do mundo mais poderosos militarmente, os 5 

mais ricos e os 5 maiores territorialmente. Depois 

confiram no google quem acertou mais. 

 

EDIFICAÇÃO  

Tema: MOISÉS DIANTE DE FARAÓ 

Texto Bíblico: Êxodo 5 -12 

Moisés e Arão vão ao Faraó 

 Após a experiência de Moises na sarça ardente 

Deus enviou juntamente com ele seu irmão Arão para 

irem falar com os hebreus tudo que Deus tinha falado 

a Moises e logo em seguida foram falar ao Faraó. 

 Eles disseram ao Faraó: “O Senhor, o Deus do 

povo de Israel disse para que deixe o meu povo ir ao 

deserto para adorar ao Senhor.”. Porém o coração 

endurecido do Faraó não deixou que os israelitas 

fossem ao deserto. 

As 10 pragas do Egito 

 Pela dureza do coração do Faraó, Deus disse 

que enviaria pragas para o atormentar os egípcios. 

Primeiro Arão bateu o cajado no rio Nilo e ele se 

tornou sangue. Novamente Deus disse que se o Faraó 

não deixasse seu povo ir iria mandar mais pragas. 

 E assim fez, novamente Arão levantou as mãos 

sobre as águas do Nilo e delas saíram rãs que cobriram 

todo o país. Ao todo foram 10 pragas: 

1. Água virar sangue 

2. Infestação de rãs 

3. Infestação de piolhos 

4. Infestação de moscas 

5. Peste sobre os animais dos egípcios 

6. Feridas e tumores nas pessoas e animais 

7. Chuva de pedra 

8. Gafanhotos que comeram toda a plantação 

9. Três dias de escuridão 

10. Morte dos primogênitos das famílias que não 

sacrificaram um cordeiro 

  Somente após a decima praga o Faraó decidiu 

libertar os israelitas. 

 

APLICAÇÃO 

Deus reina sobre as nações 

 O Egito era uma potência naquela época, era a 

nação mais poderosa e mesmo assim não tem 

autoridade de ir contra as ordens de Deus. Nosso Deus 

é maior que qualquer poder ou força, Ele reina sobre 

todo mundo e sobre toda história. 

 

Passe a história 

 No texto da bíblia onde encontramos essas 

histórias Deus diz que está fazendo tudo isso para que 

possa ser contado para os filhos quem é o verdadeiro 

Deus que reina sobre tudo. As grandes obras de Deus 

são relatos que devemos sempre passar para o 

próximo. 

  

SUGESTÃO DE PERGUNTAS: 

1. Você alguma vez já achou que a situação que 

você e sua família estavam vivendo era difícil 

demais de resolver? 

2. Se Deus te mandasse falar diretamente contra 

o presidente dos EUA, como você se sentiria? 

3. Qual praga você achou a mais dura? E qual 

você achou a mais leve? 

4. Você acredita que se Deus te chamar para 

alguma coisa Ele irá te suprir? 

5. Você tem orado para que Deus conduza nossa 

nação? 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

A partir deste próximo domingo iremos iniciar 

nosso novo modelo de programação para os 

Juniores: 

10h da manhã:  9 a 11 anos – EBD e Games 

                  12 a 13 – EBD pré-teens 

 

18h30 da noite:  Bate-papo nas salas 9 a 12  

                19h20 – Culto juniores 

 

Tenha uma semana abençoada! 


