TOP KIDS
3ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 4
SEMANA 25 – AS PRAGAS

Nome:______________________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B ( ) 4 C
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)
4 – Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito
para sempre. Amém. (Romanos 1:25)

SEGUNDA-FEIRA – Moisés e Arão vão ao Faraó
Entendendo a História
1. Deus já estava colocando em prática seu plano de salvar seu povo da terrível escravidão no Egito. Ele
escolheu Moisés para ir ao faraó e pedir para liberar o povo. Porém, Moisés não se sentia preparado para
essa missão. Relacione abaixo o que Moisés falou e como Deus respondeu.
Moisés falou:
A. Quem sou eu? (Êx. 3.11-12)
B. E quando me perguntarem qual é o nome
dele? (Êx. 3.13-14)
C. E se não acreditarem em mim? (Êx. 4.1-5)
D. Eu não sei falar bem. (Êx. 4.10-12)
E. Envie outro e não a mim. (Êx. 4.13-15)

Deus respondeu:
( ) Arão irá com você.
( ) Sinais para Moisés mostrar, como o da vara
virando serpente.
( ) Eu estarei com você.
( ) Eu sou o Deus EU SOU.
( ) Eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer.

2. Moisés e Arão foram falar com o faraó. Reordene as sílabas e descubra o aconteceu:
“Assim diz o Senhor, o Deus de
____________ (RA-IS-EL): Deixe o
meu _______ (VO-PO) sair para
celebrar-me uma festa no
____________ (TO-SER-DE).”
(Êxodo 5:1)

Quem é o__________ (NHOR-SE)
para que eu lhe ______________
(O-DE-BE-ÇA) e deixe Israel sair?
Não ____________ (NHE-ÇOCO) o Senhor e não deixarei Israel
sair. (Êxodo 5.2)

3. 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 reescreva as palavras na ordem correta e
descubra o significado:
4 – deuses
3 – vários
1 – adoração
2–a
Politeísmo é ____________________________________________________________________
Compartilhando com Deus:
Agradeça a Deus porque tudo na sua vida está sob o controle dele.

TERÇA-FEIRA – Faraó se tornou mais perverso
Entendendo a História
1. Escreva as palavras que completam corretamente o texto. Dica: Êxodo 5:6-9, 12-13
Faraó aumentou ainda mais a carga horária de _______________________ (DESCANSO / TRABALHO)
dos _______________________ (ISRAELITAS / ISMAELITAS) chamando-os de
_______________________ (PREGUIÇOSOS / TRABALHADORES) e deu ordem para que não fosse
mais fornecida a _______________________ (PALHA / MADEIRA) para fazer tijolos. Eles tinham que
procurar a palha para produzir a mesma quantidade de tijolos. Os __________________ (ISRAELITAS /
ISMAELITAS) eram responsáveis pela produção, eram _______________________ (ESPANCADOS /
CHAMADOS) quando não alcançavam a meta.
2. Faraó não quis ouvir os capatazes. Coloque a frase abaixo em frente ao espelho e escreva o que os
capatazes fizeram quando encontraram Moisés:

____________________________________________________________________________________
3. Complete a conversa entre Moisés e o Senhor com a letra de uma das alternativas abaixo que completa
os versículos:
Moisés voltou-se para o Senhor
e perguntou: “Senhor, por que
maltrataste a este povo? Afinal,
por que me enviaste? _____!”
Êxodo 5.22-23

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. Por isso, diga aos israelitas:
_______.” Êxodo 6.1 e 6

(A) 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.
(B) Quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor, e não deixarei
Israel sair.
(C) Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e tu de modo
algum libertaste o teu povo.
(D) O Senhor os examine e os julgue! Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós,
e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem.
Os problemas só aumentavam, mas sabemos que os problemas desenvolvem nossa
paciência e nosso caráter.
Compartilhando com Deus: Senhor, obrigado (a) pelas dificuldades que existem na minha vida, aprendi
que elas desenvolvem minha paciência e meu caráter!

QUARTA-FEIRA – Cuidado com sinais
Entendendo a História
1. Deus disse a Moisés que falasse ao faraó que deixasse o povo sair do
Egito. Moisés já tinha 80 anos e Arão 83 anos. Mas para Deus esse era o
momento certo. Faça um círculo na letra debaixo do SIM se a frase for
VERDADEIRA; e na letra debaixo do NÃO se for FALSA. Siga o exemplo.
Deus disse a Moisés que Arão seria seu porta-voz. (Êx. 7.1)
O faraó iria atender logo ao pedido de Moisés e deixar o povo sair. (Êx. 7.3)
Moisés e Arão não fizeram de acordo como Deus havia ordenado. (Êx. 7.6)
Arão jogou sua vara no chão e esta se transformou em uma cobra. (Êx. 7.10)
O faraó mandou matar os sábios e feiticeiros do Egito. (Êx. 7.11)
Os feiticeiros de faraó fizeram a mesma coisa por meio de seus encantamentos: cada
um jogou sua vara e ela se transformou em cobra. (Êx. 7.12)
A vara de Arão fugiu com medo das varas dos feiticeiros. (Êx. 7.12)
Depois disto, faraó se convenceu e ouviu ao pedido de Moisés e Arão. (Êx. 7.13)
O Senhor já tinha dito que o faraó não daria ouvidos a Moisés e Arão.
Agora escreva nos espaços abaixo as letras que você marcou com círculo:
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I ___”.
“Satanás tem ___ ___ ___ ___ ___, mas Deus tem ___ ___ ____

2. Os feiticeiros não eram servos de Deus, mas através das ciências ocultas (satanismo) eles
conseguiram imitar o sinal que Deus tinha dado aos seus servos Moisés e Arão. Ninguém deve ficar
surpreso com isso, pois a Bíblia ensina que Satanás também faz sinais. Leia e complete os versículos
abaixo:
a. Apocalipse 16.14a São espíritos de _______________ que realizam _____________ miraculosos.

b. 2 Tessalonicenses 2.9 A vinda desse perverso é segundo a ação de ________________, com todo o
poder, com ___________________ e com maravilhas ___________________________.
c. Deuteronômio 13.1-4 nos ensina como encarar falsos profetas que querem nos impressionar com
sinais e nos levar a adorar falsos deuses. Complete versos 3 e 4:
Não _____________ ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus está
pondo vocês à prova para ver se o _________________ de todo o coração e de toda a alma.
_____________ somente o Senhor, o seu Deus, e __________________ a ele somente.
_______________ os seus mandamentos e ____________________-lhe; ________________-no e
_______________________-se a ele.
3. Os feiticeiros também conseguiram transformar suas varas em serpentes. Eles fizeram isso através das
suas ciências ocultas. Com essa história, Deus quer que você aprenda que sinais são perigosos. Faça as
contas e relacione as colunas.
(4x4) - 14 =____ ...enganar pessoas.
Sinais de Deus servem para... 1

(10:5) - 1= ____ ...mostrar seu grande poder.

Sinais do Diabo servem para... 2

(2x2) - 2 =____ ...desviar o foco da verdade.
(100-90) - 9=____ ...convencer pessoas de que Deus é soberano.

Satanás tem poder, mas Deus é MUITO maior. A vara de Arão engoliu a vara dos feiticeiros.
Compartilhando com Deus: Peça para ser guiado pela verdade de Deus.

QUINTA - FEIRA – As quatro primeiras pragas
Entendendo a História
1. Faraó não deixou que o povo saísse do Egito. Por isso Deus ordenou que Moisés avisasse ao faraó
que Ele mandaria pragas sobre o Egito. O objetivo das pragas era muito além de apenas liberar o povo do
Egito. Nos dois quadros abaixo, deslize as letras verticalmente, encaixe nos espaços indicados e
escreva quais eram os objetivos das pragas do Egito! Veja o exemplo com algumas letras que já estão
completadas!
a. Libertar os I S R A E L I T A S da
escravidão do __ __ __ __ __.
b. Envergonhar os __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ egípcios.
c. __ __ __ __ __ __ __ que Deus é o
__ __ __ __ __ Deus verdadeiro.
d. Que o nome de Deus fosse __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ em toda
__ __ __ __ __.
2. Deus multiplicou os sinais enviando 10 pragas ao Egito. Mas ele fez o coração do faraó resistir para
que os egípcios soubessem que o Senhor é poderoso. O Egito era um país idolatra. Em cada praga, Deus
estava desafiando um deus egípcio para mostrar que só existe um Deus verdadeiro. Relacione
corretamente de acordo com as pragas.
(
) 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
Piolhos
Sangue
3
1
fornos. Êxodo 8:3-6
(
) 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
(
) 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
Moscas
Rãs
faraó não conseguiram fazer o mesmo e ainda disseram: Isso é o
4
2
dedo de Deus! Êxodo 8:16-18

SEXTA-FEIRA – Mais 5 pragas sobre o Egito
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. (Êxodo
9:3-6)

2. Mais uma vez o faraó não deixou o povo ir. Deus enviou a 6ª. Praga: Feridas. Leia Êxodo 9:8-9 e
marque com X a versão correta desta parte da história:
( ) Deus mandou Arão e Moisés pegarem pó do chão e espalhar no ar; homens, mulheres e
crianças ficaram com feridas na cabeça.
( ) Deus mandou Arão e Moisés pegarem cinzas de uma fornalha e espalhar no ar;
apareceram feridas purulentas nos egípcios e em todos os animais.
3. Faça o que se pede:
a) Encaixe as palavras em destaque para descobrirmos a 7ª e 8ª praga.
b) Complete a frase que está dentro de cada espaço abaixo.
Pedras de GELO(1) iriam cair do céu. Ordem de Deus: “Agora, mande
RECOLHER(2) os seus rebanhos e tudo o que você tem nos CAMPOS(7).
Todos os homens e animais que estiverem nos campos morrerão.” Os
conselheiros do FARAÓ(3) que TEMIAM(5) a palavra do Senhor
apressaram-se em recolher aos abrigos os seus REBANHOS(4) e os seus
escravos. (Êxodo 9.19-21). Deus envergonhou mais dois deuses dos
egípcios: a deusa Serafis (protetora da lavoura) e o deus Reshpu (que
controla o tempo).

7ª. Praga
1
2
3
4
5
Z
7

8ª. Praga

Somente um lugar não caiu _________________. Foi na terra de Gósen.
1
2

O deus INSETO(7) dos EGÍPCIOS(1) chamava-se SABEQUE(4). Deus
mandou insetos que vieram VOANDO(9). Eles cobriram toda a FACE(3)
da terra de tal forma que ESCURECEU(10). Devoraram tudo o que o
GRANIZO(5) tinha deixado: toda a vegetação e todos os FRUTOS(8)
das árvores. Não restou NADA(2) verde.

3
4
5
H
7

Nunca antes houve tantos ___________________, nem jamais haverá.

8
9
10

4. A 9ª Praga foi um golpe contra o próprio faraó (chamado filho do sol)
suposto filho de Rá. Pinte os pontinhos e leia a referência para descobrir
essa praga.
Deus quer que nós entendamos que ele é o único Deus verdadeiro. Não
existe nada nem ninguém em toda terra que seja maior e mais poderoso que
o nosso Deus.
Compartilhando com Deus: Diga para Deus que ele é o único Deus
verdadeiro.
Ainda falta mais uma praga! A décima praga tem algo surpreendente.
Espere até semana que vem!

