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SEMANA 15: MOISÉS – A Travessia do Mar Vermelho
Nome: _______________________________________________Turma no Nova Infantil: ______
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Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)

“O Senhor lutará por vocês...acalmem-se". (Êxodo 14:14)
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Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda;
Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado!
Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia);
A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe;
Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material;
Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Êxodo 14:1-31

Segunda-feira
Fale para a criança: Depois que Deus enviou 10 pragas para o
Egito, e com a morte do filho do faraó. Nessa mesma noite o
faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse para eles irem
embora imediatamente.
Continue: Os Israelitas saíram do Egito levando muitas coisas,
pois o Senhor fez com que os egípcios dessem o que eles
pediam. Assim eles levaram muitas riquezas do Egito.
Fale sorrindo: Eles não esqueceram de levar os ossos de
José, como eles tinham prometido.
Fale sorrindo: Deus cuidava do seu povo em tudo. Enquanto
eles andavam pelo deserto durante o dia uma coluna de nuvem
ficava na frente deles
protegendo do calor do sol e
pela noite ela virava
uma coluna de fogo para
iluminar e proteger os israelitas
do frio.
Continue: Quando era para eles
montarem acampamento, a
coluna parava. Assim Deus
guiava o seu povo.
Fixando a lição/A
repete:
O Senhor luta por nós!

criança

Atividades: Pinte o povo de
Israel caminhando no deserto.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por sempre cuidar de mim.

Terça-feira
Fale para a criança: Quando o faraó viu que os israelitas tinham ido embora, se arrependeu e
mudou de ideia.
Continue: Então o faraó chamou o seu exército, pegou os melhores carros de guerra e foram atrás
dos israelitas.
Fale em tom de surpresa: Quando os israelitas viram que estavam sendo perseguidos pelos
soldados de faraó sentiram muito medo.

Eles perguntaram a Moisés: “Foi para morrer nesse deserto que você nos tirou do Egito? É melhor
ser escravo no Egito do que morrer aqui no deserto”.
Moisés respondeu ao povo: “Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor
lhes trará hoje”:
Continue: “Vocês nunca mais verão esses egípcios. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos”.
Depois disso, Deus disse a Moisés: “Estenda a vara sobre o mar Vermelho. O mar vai se dividir
em dois, e o povo de Israel passará por dentro dele pisando em chão seco. Todo o Egito saberá que
Eu sou o Senhor!”.
Fixando a lição/A criança repete: O Senhor luta por nós!
Atividade: O Deus mandou Moisés usar para abrir o Mar Vermelho? Cubra ao redor da resposta
certa.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por lutar por mim.
Quarta-feira
Fale para a criança: O anjo de Deus que ia à frente do povo de
Israel, foi para trás do povo e a coluna de nuvem ficou entre os
israelitas e os soldados egípcios.
Continue: Dessa forma a nuvem trazia luz para os israelitas,
mas os egípcios ficaram no escuro e não conseguiam ver nada.
Fale com entusiasmo: Deus luta pelos seus filhos!

Fale em tom de suspense: Moisés fez como Deus mandou. Ele estendeu a vara sobre o mar e
Deus enviou um vento que fez um furacão para abrir o mar.
Sabe o que aconteceu? Se formaram duas paredes de água e o fundo do mar ficou seco!
Voz surpresa: O povo de Israel ficou surpreso! Eles estavam pisando em terra seca no meio do
mar. Nosso Deus é muito poderoso!
Fixando a lição/A criança repete: O Senhor luta por nós!
Atividade: Cole papel azul no mar!

Oração - Leia e a criança repete: Deus é muito bom aprender a tua Palavra.
Quinta-feira
Fale para criança: O povo de Israel estava descobrindo cada vez mais o poder do nosso Deus. Ele
é o mesmo Deus hoje e também pode fazer milagres!
Diga: Mas os egípcios não desistiram. Quando eles viram os israelitas fugindo no meio do mar,
foram atrás deles e entraram no mar com todos os carros de guerra, cavalos e soldados do faraó.

Continue: Os egípcios queriam matar o povo de Deus, mas quando o último israelita atravessou o
mar vermelho, a água do mar voltou para o seu lugar engolindo todos os egípcios.
Conclua: Todos os egípcios foram para o fundo do mar. Nenhum deles sobreviveu. Até o próprio
faraó morreu. O nosso Deus é muito poderoso e faz coisas maravilhosas para nos salvar.
Fixando a lição/ a criança repete: O Senhor luta por nós!
Atividade: Circule o que tem no fundo do mar.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu sei tu és poderoso!
Sexta-Feira
Fale com alegria: O grande exército do Egito foi engolido pelas
águas. Agora todo o Egito sabia que o Deus de Israel é poderoso.
Fale sorrindo: Naquele dia, Deus salvou o povo de Israel dos
egípcios. Quando Israel viu o poder de Deus, eles acreditaram no
Senhor e no seu servo Moisés.
Fale com entusiasmo: O povo estava muito feliz e houve grande
festa entre eles para comemorar o grande milagre que Deus havia
realizado para salvar os israelitas.
Então Moisés e os israelitas cantaram esta canção ao Senhor:
“O Senhor é a minha força e o meu cântico; ele é a minha
salvação”.
Ensine: Moisés confiou na palavra do Senhor e entendeu que
Deus luta por nós. Você também deve confiar em Deus, pois nada
é impossível para Ele.
Fixando a lição/A criança repete:
O Senhor luta por nós!
Atividade: Moisés e os israelitas
ficaram tão felizes que fizeram uma
grande festa. Pinte o povo dançando
e agradecendo a Deus.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ser meu Deus forte!

