
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

PERSEGUIÇÃO 

“Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento 

que o Senhor lhes trará hoje”. Ex 14:13 
 

Você se lembra que Deus mandou 10 pragas para que faraó 
deixasse os israelitas saíssem da escravidão do Egito?  Deus mandou 
que seu povo passassem o sangue de um cabritinho ou de uma ovelhinha 
nas ombreiras das portas. Então, o anjo da morte não entraria nas suas 
casas. Mas, em todas as casas sem sangue nas ombreiras, o anjo da 
morte mataria os primogênitos. Essa foi a décima praga. Houve grande 
pranto sobre os egípcios, pois em todas as casas houve morte. 

Foi difícil, mas, finalmente, Faraó deixou o povo de Israel sair do 
Egito! Mulheres, crianças, homens teriam que levar o que tinham, pois 
partiam para a terra prometida por Deus.Eles ganharam dos egípcios 
muito ouro e joias preciosas, e partiram levando tudo o que possuíam, 
porque iam para nunca mais voltar! 

Eram milhares de pessoas guiadas por Moisés. Eles foram em 
direção ao mar Vermelho, seguindo a ordem de Deus. Durante o dia o 
Senhor foi adiante deles numa coluna de nuvem, para guia-los, e de noite 
numa coluna de fogo para iluminá-los. 

Quando estavam acampados junto ao mar Vermelho, ouviram o 
barulho de cavalos. De longe avistaram o exército egípcio vindo ao 
encontro deles. Faraó havia se arrependido de ter deixado o povo sair, e 
foi atrás deles para matá-los. 

Os israelitas ficaram apavorados! Gritaram pedindo a ajuda de 
Deus e disseram a Moisés que preferiam estar como escravos no Egito 
do que serem mortos no deserto. Mas Moisés, com toda a paciência e 
confiança, respondeu: "Não temas, Deus nos protegerá". Deus disse a 
Moisés, em frente ao mar: "Mande o povo que marche e levante sua vara 
e a estenda sobre o mar". 

E o milagre aconteceu: o mar se abriu como se fosse uma estrada 
e todo o povo passou, sem molhar os pés. Quando acabaram de passar, 
Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas se juntaram novamente, 
afogando todo o exército egípcio. Deus protegeu o Seu povo! 

Como eles ficaram felizes! Eles cantaram e louvaram a Deus. 
 
 

 


