TOP KIDS
3ª Semana

MEDITAÇÃO – Kids 2 e 3
SEMANA 25 – AS PRAGAS

Nome: ______________________________ Turma: ( ) 2A ( ) 2B ( ) 2C ( ) 3A ( ) 3B ( ) 3C
Professor / Contato: ___________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Mas o Senhor é o Deus verdadeiro; ele é o Deus vivo; o rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme; as
nações não podem suportar o seu furor. (Jeremias 10:10)
2 – “Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo
de que se vangloriavam". (Êxodo 18:11)
3 – Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. (1
Timóteo 1:17)

SEGUNDA – FEIRA
Entendendo a História
1. Os hebreus se tornaram um povo muito grande no Egito! Leia Números 1:45-47 e aprenda
algumas coisas sobre o povo de Israel. Depois, marque a resposta certa de cada pergunta.
a) Quantos anos tinham os jovens que podiam servir no exército? ( ) 13 ( ) 15

( ) 20

b) Qual o total de homens que foram contados da tribo de Israel? ( ) 603.550 ( ) 495.000
c) Qual foi a tribo que não foi incluída na contagem? ( ) Rúben ( ) Levi ( ) Benjamin
d) Moisés e Arão pediram 3 dias de viagem para o faraó para... (Êxodo 3:18)
( ) O povo de Israel adorar ao faraó. ( ) O povo de Israel adorar a Deus.
2. Faraó não deu ouvidos para esse pedido pois achava que era apenas mais um deus qualquer
que estava pedindo. O Egito era um país politeísta. Agora elimine as letras repetidas e
reescreva a frase na forma correta.

PPoolliitteeííssmmooééaaddoorraaççããooaavváárriioossddeeuusseess.
_____________________________________________________________________________
3. Mas o faraó não sabia que esse era o Deus verdadeiro. Ele estava acostumado a ver os seus
deuses em estátuas, em formas de animais, mas Deus Pai não pode ser visto. Complete os
versículos.
Os deuses do faraó
O verdadeiro Deus
Deus
é
_______________
(TO-ES-PÍ-RI), e é
E trocaram a glória do Deus imortal por
__________ (MA-I-GENS) feitas segundo a
necessário que os seus
semelhança do ___________ (MEM-HO)
__________________(A-DO-DO-RES-RA) o
mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes adorem em espírito e em ____________
e répteis. (Romanos 1:23)
(VER-DE-DA). (João 4:24)
Falando com Deus: Senhor, tu és o verdadeiro Deus e vou te adorar para sempre.
TERÇA - FEIRA
Entendendo a História

1. Faraó aumentou ainda mais a carga de trabalho dos israelitas chamando-os de preguiçosos.
Ele deu uma ordem para que não entregassem aos israelitas o material principal de trabalho.
Leia Êxodo 5:10 e circule qual foi o objeto que o faraó deixou de fornecer:

PALHA

TIJOLO

CIMENTO

2. Os capatazes israelitas foram falar com o faraó, pois eram espancados quando não
alcançavam a meta de produção. Mas o faraó não quis ouvir e mandou que fossem trabalhar.
Coloque a frase abaixo em frente ao espelho e escreva o que os capatazes fizeram quando
encontraram Moisés:

____________________________________________________________________________
3.Deus sempre cumpre sua palavra, e ele vai libertar o povo querendo o faraó ou não. Leia
Êxodo 6:1 e Êxodo 6:6 e complete a referência do versículo
"Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o
Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto
pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão
e os resgatarei com braço forte e com
poderosos atos de juízo (Êxodo : )

Então o Senhor disse a Moisés: "Agora
você verá o que farei ao faraó: Por minha
mão poderosa, ele os deixará ir; por minha
mão poderosa, ele os expulsará do seu
país".(Êxodo : )
Falando com Deus: Senhor, vou confiar em ti pois sei que tu és fiel.
QUARTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Deus ordenou a Moisés: “Vá dizer ao faraó que deixe o meu povo sair do Egito!” Moisés deu
desculpas dizendo que não sabia falar. Leia Êxodo 7:1-2 e escreva o que Deus falou a Moisés:
a) Dou a você a minha __________ (autoridade/bondade) perante o faraó.
b) Seu irmão _______ (João/Arão) será seu porta voz.
c) Você __________ (escreverá/falará) tudo o que eu ordenar.
2. Deus mostraria um
pouco do seu poder para
o faraó. Ele ordenou que
Arão jogasse a vara e ela
se transformaria em algo.
Moisés e Arão se
dirigiram ao faraó e
fizeram exatamente
como Deus ordenou. No
que a vara se
transformou? Desenhe a
resposta. Dica: Êxodo 7:9
3. Faraó mandou chamar seus feiticeiros. Eles não eram Deus, mas
fizeram a mesma coisa através das suas ciências ocultas. Vamos
aprender algo sobre sinais feitos por Deus e os feitos por Satanás.
Escreva 1 para sinais de Deus e 2 para sinais de Satanás.
Servem para convencer, mostrar seu poder.
Servem para enganar, imitar, desviar o foco das verdades
de Deus.

Satanás tem poder, mas o Senhor é MUITO maior.
No fim, a vara de Arão engoliu as varas dos feiticeiros.
Falando com Deus: Não vou me guiar por sinais. Vou sempre confiar nas promessas do
Senhor.
QUINTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Deus decidiu enviar pragas ao Egito para mostrar o seu poder. Ele poderia ter mandado
apenas uma praga e destruir tudo, porém, em cada praga Deus tinha um propósito. Complete
com as vogais que estão faltando.
Objetivos das pragas:
a)L_b_rt_r os _sra_l_tas da _scr_vidã_;
b)_nv_rg_nhar os f_ls_s d_us_s egípc_ _s;
c)M_str_r q_e o S_nhor é o ún_c_ De_s v_rd_deir__;
d)P_ra q_e o n_m_ do S_nh_r f_sse procl_m_do em t_da a t_rra.
2.Deus multiplicou os sinais enviando mais pragas ao Egito. Mas ele fez o coração do faraó
resistir para que os egípcios soubessem que o Senhor é poderoso. Vamos entender como era o
Egito. Relacione as colunas corretamente.
O Egito era um país idolatra. Em cada praga, Deus estava desafiando um deus egípcio para
mostrar que só existe um Deus verdadeiro. Escreva o nome das 4 primeiras pragas e depois
enumere ao lado o que é cada praga.

1

Sangue

( )deus-Nilo (Hápi) – Maior parte da população vivia as
margens do Nilo. Eles dependiam do Nilo e o tratavam
como um deus:
agricultura,
pesca,
banho,
alimentação.Êxodo 7:20-21

Rãs

( )deus-terra (Geb) – Deus disse a Arão: “Fira o pó da
terra”. Todo o pó da terra se transformou em piolhos e
atacaram os homens e animais.
A partir desta praga os magos e feiticeiros de faraó não
conseguiram fazer o mesmo e ainda disseram: Isso é o
dedo de Deus! Êxodo 8:16-18

2

Piolhos
3

Moscas
4

( )senhor da magia (Tot) – do nada apareceram
enxames de moscas.Disse Deus: “Mas naquele dia
tratarei de maneira diferente a terra de Gósen”.
Naquele dia nenhum enxame de moscas atacou o
povo de Deus.Êxodo 8:20-22
( )deusa da fertilidade (Heqt)– A criação do homem
era creditada a esta deusa. Ela tinha cabeça de
rã.Deus fez subir rãs do Nilo. Elas entraram no palácio,
quartos, subiam nas camas e fornos.Êxodo 8:3-6

Falando com Deus: Senhor, obrigado pela tua palavra que me ensina a verdade.

SEXTA - FEIRA
Entendendo a História
1. E as pragas
continuaram. Deus
mandou a 5ª praga, a
morte dos rebanhos e
desafia Ápis, a deusavaca. Ela atinge
somente os animais dos
egípcios. Encontre sete
erros nas cenas ao
lado.

2. Deus manda a 6ª praga:
feridas purulentas e desafia
Ísis, a deusa da cura. Ligue
os pontos veja o que
aconteceu.

3. Pinte os espaços
marcados com um ponto
preto e descubra as próximas
pragas. Depois, escreva o
que encontrou nos quadrinhos abaixo. Dica: Se precisar leia as referências para ficar mais fácil.

Ainda falta mais uma praga! A décima praga tem algo surpreendente.
Espere até semana que vem!

Falando com Deus: Senhor, tu és o único Deus. Eu te amo!

