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QUEBRA-GELO  
Roda garrafa - Material: uma garrafa de refrigerante 
vazia, dez pedaços de papel. Em cada papel, escreva o 
nome de uma das pragas que Deus mandou sobre o 
Egito. Depois, coloque os papéis dentro da garrafa, 
que deve estar vazia. Coloque a garrafa a vista das 
crianças. Gire a garrafa rapidamente e, quando ela 
parar, você abrirá a garrafa e retirará um papel; As 
crianças devem adivinhar qual é o nome da praga que 
você tirou.  
 
Oração breve: Senhor esteja conosco nesse encontro 
de hoje, em nome de Jesus, amém.  
 

EDIFICAÇÃO 

Tema: MOISÉS DIANTE DE FARAÓ 

Texto Bíblico: Êxodo 5 á 12 

Deus governa as nações:  

Nos dias de Moisés, o Egito era o país mais rico do 

mundo, era uma nação muito poderosa. Os reis eram 

chamados de faraós. O faraó era o homem mais 

poderoso da época. Ele era visto como um deus. Ele 

mandava em tudo e todos tinham que obedecer as 

suas ordens. Além disso, no Egito havia também 

muitos deuses diferentes. Por isso, quando Moisés 

disse a Faraó que “O Senhor Deus" o havia mandado, 

faraó perguntou: Quem é o SENHOR? Eu não conheço 

o Deus de Israel. Sendo assim, não havia outro jeito, 

Deus decidiu mostrar o seu grande poder naquela 

terra. Pois somente assim Faraó e todo o povo do Egito 

poderiam conhecer o único e verdadeiro Deus e 

Senhor o Deus de Israel. 

O Senhor reina:  

Faraó era o rei do Egito, mas Deus é o rei de toda a 

terra. Ele está acima de todos e ninguém está acima 

dele. A Bíblia diz: "Pois o Senhor é Rei e governa as 

nações" (Salmos 22.28). Governar é o mesmo que 

reinar, é ter poder para decidir tudo, como um rei. 

Somente Deus reina sobre a toda a terra. Portanto, 

não existe nenhum rei ou presidente mais poderoso 

do que Deus, nunca houve e nunca haverá. Somente 

Deus tem poder sobre todos os povos do mundo.  

Deus envia dez pragas sobre o Egito:  

Vocês lembram que nas primeiras lições nós falamos 

que Deus criou todas as coisas pela palavra dele? Deus 

também poderia falar uma palavra e libertar o povo de 

Israel, mas Ele preferiu fazer de outra maneira. Deus 

decidiu enviar as pragas para mostrar o seu poder. 

Dessa maneira, Faraó veria com os próprios olhos o 

poder do Deus de Israel. Faraó estava maltratando o 

povo, escravizando-o havia muito tempo. Eles batiam 

nos escravos e os obrigavam a trabalhar muito, até 

mesmos os velhos e doentes, por isso o sofrimento do 

povo de Deus no Egito era muito grande. Mas, agora, 

Faraó iria sofrer nas mãos de Deus. Deus queria que 

todos soubessem como Ele tirou o seu povo do Egito e 

como o seu poder era muito maior do que o de Faraó. 

Por isso Ele disse a Moisés que era para contar aos seus 

filhos, ou seja, às crianças que nascessem depois 

daquele tempo, a respeito do poder de Deus. Assim os 

filhos e os netos também ficariam sabendo que Deus é 

o único Deus verdadeiro e que somente a Ele deve 

riam adorar. "E o SENHOR disse a Moisés: - Eu fiz com 

que o rei continuasse teimando, para que você 

pudesse contar aos seus filhos e dos seus netos como 

eu zombei dos egípcios. Assim vocês ficarão sabendo 

que eu sou Deus, o SENHOR." 

As pragas: Deus mandou dez pragas sobre a terra do 

Egito, uma após a outra. Até que Faraó reconheceu 

que Deus era mais poderoso do que ele e deixou o 

povo ir embora. Bem, quem aqui sabe contar até dez? 

Vamos contar! Um, dois... Muito bem! Agora nós 

vamos falar uma por uma das pragas que Deus 

mandou sobre o Egito (mostre cada praga na 

ilustração enquanto fala): 

•1ª - as águas se tomaram sangue;  

•2ª - as rãs; 

•3ª - os piolhos; 

•4ª - as moscas; 

•5ª - as pestes nos animais; 

•6ª - tumores (feridas no corpo); 

•7ª - chuva de pedras; 

•8ª - gafanhotos; 



   

 

 

 

 

 CARTA KIDS 21 | Semana 15/08/2021 

Mensagem para 

Células  
KIDS 

 

 

•9ª - escuridão; 

•10ª - a morte dos primogênitos (filho mais velho). 

Isso foi incrível! Mas sabe de algo mais incrível ainda 

nenhuma dessas pragas atingiu o lugar onde o povo de 

Deus morava. Deus guardou o seu povo e os livrou de 

todas as pragas. Vejam só como Deus é bom! E hoje 

você faz parte do povo de Deus! Então você pode 

confiar que Deus guarda você de todo mal. Não precisa 

ficar com medo de doenças, de acidente, de monstro, 

de fantasma, de assalto e nem de morte, porque Deus 

é o mesmo hoje! Assim como Deus guardou o povo de 

Israel na terra do Egito, Ele guarda o seu povo hoje 

também! Bem, mas na última praga, Deus disse para o 

povo fazer algo diferente. Vamos ver? 

A comemoração da primeira Páscoa:  

A primeira Páscoa aconteceu no Egito. Deus mandou o 

povo de Israel celebrar a Páscoa antes de sair do Egito. 

Vamos ver como eles fizeram isso. 

A Páscoa:  

Deus disse para cada família matar um cordeiro e 

passar o sangue dele na porta do lado de fora. Esse 

sangue era para proteger do Anjo da Morte que ia 

passar no Egito e matar todos os primogénitos, isto é, 

o filho mais velho de cada família. O povo de Deus 

obedeceu e passou o sangue nas portas, por isso, 

nenhum dos filhos de Israel morreu. Páscoa significa a 

morte de Jesus por nós, para nos salvar. Pois Jesus, um 

dia, também morreria na cruz e o seu sangue seria 

derramado por nós. 

O cordeiro:  

O cordeiro que cada família matou naquele dia 

representava a morte de Jesus na cruz. E o sangue que 

eles passaram na porta representava o sangue de 

Jesus. Assim como o sangue do cordeiro na porta de 

cada casa os livrou da morte, hoje o sangue de Jesus 

nos salva e livra de todo mal. Mas, do mesmo jeito que 

eles não podiam ver o sangue na porta do lado de fora, 

hoje você também não vê o sangue de Jesus, mas Deus 

vê! E o diabo também vê e por isso ele não pode nos 

tocar. Portanto, quem tem Jesus, está salvo para 

sempre! 

 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. O que Faraó respondeu para Moisés quando ele 

disse que Deus mandou Faraó deixar o povo ir? R: Ele 

disse que não conhecia Deus. 

2. O que Deus teve que fazer para o rei deixar o povo 

sair do Egito? R: Deus enviou 10 pragas. 

3. Qual foi a última praga? R: A morte dos primogénitos 

(filho mais velho). 

4. O que Deus mandou o seu povo fazer para ser livre 

da última praga? R: Passar o sangue do cordeiro na 

porta da casa. 

5. O que significava esse cordeiro? R: Jesus. 

6. O que significava o sangue? R: O sangue de Jesus.  

7. O que significa a Páscoa? R: A morte de Jesus por 

nós. 

8. O que a igreja faz hoje para lembrar a morte de 

Jesus? R: A ceia. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

A partir do próximo domingo, dia 22/08 iremos iniciar 

nosso novo modelo de programação para as nossas 

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. 

Na nossa página do Instagram temos o versículo 

cantado, uma forma lúdica de ensinar às crianças a 

memorizar a Bíblia. Acesse a nossa página e coloque 

para eles verem e ouvirem o versículo dessa semana 

durante o encontro da célula. Você vai ver como eles 

vão aprender rapidinho a cantar a palavra de Deus! 

Os nossos Cultos MINI e de juniores serão transmitidos 

ao vivo a partir do próximo domingo em nosso canal 

Pib Jardim Camburi, no YouTube. 

Tire uma foto do encontro de hoje, publique no seu 

Instagram e marque a gente. @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 








