
 

LOUVOR: Faça um louvor bem alegre. Pode ser usado CD ou cantar espontaneamente. 

QUEBRA-GELO: Você já brincou de pega-pega e caiu no meio da brincadeira? Qual foi a sensação de ver o seu colega chegando perto para 

te pegar? Conte como foi. 

TEMA: PERSEGUIÇÃO 

VERSÍCULO: “Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje”.  Ex 14:13 

RESUMO: (Referência para estudo Êxodo 12 a 15) 

 O Senhor instituiu a páscoa, que é a “passagem “para uma nova vida. 

 Todas as famílias escolheriam um cordeiro para sacrifica-lo. 

 O Senhor pediu para passarem um pouco de sangue nos umbrais das portas, e o anjo da morte não entraria nas suas casas.  

 Moisés deu uma ordem para cada família celebrar a páscoa e ensinarem seus filhos. 

 Á meia- noite, o Senhor matou todos os primogênitos dos egípcios. 

 Houve grande pranto sobre os egípcios, pois em todas as casas houve morte. 

 Naquela mesma noite, faraó liberou o povo para sair do Egito e adorarem a Deus. 

 Antes de sair, o povo israelita pediu objetos de ouro aos egípcios. 

 O Senhor deu a Moisés e a Arão orientações sobre a participação da páscoa. 

 Deus pediu que todo o primogênito fosse consagrado a Ele. 

 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 contaram a faraó que o povo estava fugindo, ele se arrependeu, mudou de ideia e mandou seu exército ir atrás dos 

israelitas. 

 Deus dá então uma ordem linda: “Diga ao povo que marche”. 

 No momento em que Moisés levantou sua vara, as águas do mar se dividiram e os israelitas atravessaram em terra seca. 

 No final da madrugada, depois que todos passaram, os egípcios já estavam no meio do mar e houve grande confusão. 

 Seus carros começaram a quebrar deixando-os em grande dificuldade. 

 Deus deu ordem para que Moisés estendesse as mãos sobre o mar, para que as águas voltassem, e elas encobriram todos os 

cavalos e cavaleiros de faraó. 

 Naquele dia, o Senhor salvou o povo de Israel das mãos dos egípcios. 

APLICAÇÃO: Podemos ver nessa história como Deus cuida do seu povo. Eles eram escravos e Deus os livrou com mão forte das mãos de 

faraó Mesmo endurecendo o coração de faraó, Deus continuava mostrando seu amor e cuidado ao povo de Israel.  

 Descoberta:  O Senhor sempre cuida de seus filhos e os livra de todo o mal. 

  Desafio: Eu vou descansar no cuidado do Senhor sobre a minha vida. 

  Decisão: Eu vou confiar que Deus cuida de mim e que nada de mal vai me acontecer. 

 

COMPARTILHANDO:  

1-) Qual foi o problema mais difícil que você já passou e viu Deus te livrar? 

 2-) Você tem alguma situação difícil para entregar para Deus hoje? Qual é? 

ORAÇÃO E APELO: Vamos orar pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados e desobediências.  Se tiver crianças novas faça o 

apelo de salvação. Abra a oportunidade para pedidos de oração. 

OFERTA: Ensine as crianças os segredos da semeadura. Vamos ofertar ao Senhor. Peça uma criança para orar agradecendo pelas 

ofertinhas. 

AVISOS 

TADELZINHO – Domingo às 9:00hs na Igreja em Parada Morelli. 

CELEBRAÇÃO KIDS – Domingo às 18:00 hs com as Redes Azul e Vermelha e às 20:00 hs com as Redes 

Verde e Amarela. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


