LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
26

Deus chamou Moisés (3)
LEITURA BÍBLICA: Êx 5:1-23; 6:1-13; 7:1 –10:29 [Nota: Em outra série de lições, as dez pragas no Egito
são abordadas com muito mais detalhes. Nesta lição cada praga é resumida em um pequeno parágrafo.]
OBJETIVO: Perceber que nosso Deus é um Deus grande e poderoso que ama e cuida de Seu povo, e que
Ele é justo.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Salmo 9:7-8a (7 Mas o SENHOR permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. 8 Ele
mesmo julga o mundo com justiça); Salmo 119:137 (Justo és, SENHOR, e retos, os teus juízos.); Hebreus
4:7b (Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.); Jeremias 10:6 (Ninguém há
semelhante a ti, ó SENHOR; tu és grande, e grande é o poder do teu nome.); Romanos 8:31b (Se Deus é por
nós, quem será contra nós?)

SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Existem muitas ideias criativas online relacionadas às dez pragas.
Verifique a exatidão delas e certifique-se de que as imagens sejam apropriadas para a idade.
CONTEXTO: Quando Deus chamou Moisés do meio da sarça ardente, Ele se revelou como o Deus de seus
antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus havia prometido dar a terra de
Canaã ao Seu povo. O Senhor ouviu o clamor dos filhos de Israel por causa de seu sofrimento sob a
escravidão, e chamou Moisés para libertá-los da escravidão dos egípcios. O Senhor disse a Moisés o que
deveria dizer diante dos anciãos de Israel, e pediu-lhe que fosse com seu irmão Arão, que falaria por ele.
Por fim os filhos de Israel creram em Moisés e adoraram a Deus.

CONTEÚDO: Moisés e Arão foram a Faraó e lhe disseram que o SENHOR, o Deus de Israel, dissera: “Deixa ir
o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto.” Deus queria que Seu povo O servisse. Mas Faraó
respondeu arrogantemente: “Quem é o SENHOR para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço
o SENHOR, nem tampouco deixarei ir a Israel.” Moisés e Arão responderam: “O Deus dos hebreus nos
encontrou; deixa-nos ir, pois, caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao SENHOR,
nosso Deus.”

Mas Faraó não queria liberar os filhos de Israel de seu trabalho; em vez disso, deu-lhes mais trabalho. Agora,
quando faziam tijolos, não lhes dava mais palha. Eles tinham que ir ao redor da terra e recolher a palha eles
mesmos, e ainda tinham que fazer a mesma cota de tijolos de antes! Quando não conseguiam cumprir sua
cota de tijolos, os capatazes de Faraó espancavam os oficiais dos filhos de Israel e perguntavam por que não
haviam terminado seu trabalho. Os oficiais clamaram a Faraó sobre seu tratamento injusto, mas ele insistiu
cruelmente para que terminassem sua cota. Os oficiais então reclamaram com Moisés e Arão e os culparam
por seus problemas com Faraó. Então Moisés voltou ao SENHOR e disse: “Ó Senhor, por que afligiste este
povo? Por que me enviaste? ... Tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo.”
O SENHOR então disse a Moisés: “Agora, verás o que hei de fazer a Faraó ... Eu sou o SENHOR. Apareci a Abraão,
a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso … Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes
a terra de Canaã … Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel … Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou
o SENHOR, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com
braço estendido e com grandes manifestações de julgamento … E vos levarei à terra a qual jurei dar a
Abraão, a Isaque e a Jacó.”
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Quando Moisés falou isso ao povo, eles não o ouviram por causa de sua angústia de espírito e sua dura
escravidão. Então o SENHOR falou a Moisés, dizendo: “Vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe
sair de sua terra os filhos de Israel.”. Mas Moisés disse ao SENHOR que os filhos de Israel não o estavam
ouvindo. Como então Faraó o ouviria? O SENHOR deu a Moisés e a Arão uma ordem para os filhos de Israel
e para o Faraó, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito.

Então o SENHOR disse a Moisés: “Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu
profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar; e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra
os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus
sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá; e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas
hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão
os egípcios que eu sou o SENHOR, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de
Israel.” E Moisés e Arão fizeram exatamente como o SENHOR lhes ordenou. Moisés tinha 80 anos, e Arão, 83
anos, quando falaram com Faraó.

A Primeira Praga – Sangue (Êx 7:15-25). O SENHOR disse a Moisés que ficasse na margem do rio Nilo para
encontrar Faraó pela manhã. Moisés disse a Faraó que deixasse os filhos de Israel irem, senão ele feriria a
água com seu cajado e a água se transformaria em sangue. Mas o coração de Faraó se endureceu e ele não
deu ouvidos. Então Moisés disse a Arão que pegasse seu cajado e estendesse a mão sobre as águas do Egito:
rios, cursos d'água, tanques e reservatórios de água. E toda a água neles se transformou em sangue. Os
peixes que estavam no rio imundo morreram, e os egípcios não puderam beber água dele. Houve sangue
em toda a terra do Egito.

A Segunda Praga – Rãs (Êx 8:1-15). Então o SENHOR disse a Moisés para ir ao Faraó e dizer: “Deixa ir o meu
povo, para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios.” Assim
como disse o SENHOR, rãs vieram do rio para a casa de Faraó, em seu quarto e em sua cama, nas casas de
seus servos e em seu povo, em seus fornos e amassadeiras, e até mesmo sobre ele e seu povo e sobre todos
os Seus servos. Faraó pediu a Moisés e Arão que orassem ao SENHOR para tirar as rãs. Então as rãs morreram
nas casas e nos pátios e nos campos, e as pessoas as ajuntaram em montes, e a terra cheirava mal. Mas então
Faraó endureceu seu coração novamente e não deixou o povo ir.
A Terceira Praga – Piolhos (Êx 8:16-19). O SENHOR então disse a Moisés que dissesse a Arão que
estendesse a mão com seu cajado e golpeasse o pó da terra. Todo o pó da terra se tornou em piolhos nos
homens e nos animais e em toda a terra do Egito. Mas o coração de Faraó se endureceu e ele ainda não deu
ouvidos a Moisés e Arão.

A Quarta Praga – Moscas (Êx 8:20-32). O SENHOR novamente disse a Moisés para dizer a Faraó que o
SENHOR falou para deixar Seu povo ir para que O servissem. Se não o fizesse, enviaria imediatamente
enxames de moscas contra ele, seus servos, seu povo e suas casas. As casas dos egípcios estariam cheias de
moscas, assim como o chão em que elas ficariam. Faraó não quis ouvir, então enxames pesados de moscas
entraram na casa de Faraó e nas casas de seus servos. E por todo o Egito a terra foi arruinada por causa dos
enxames de moscas. Novamente Faraó pediu a Moisés que orasse ao SENHOR. Então Moisés orou e os
enxames de moscas foram removidos. Mas Faraó endureceu seu coração também desta vez, e não deixou o
povo ir.

A Quinta Praga – Pestilência (Êx 9:1-7). O SENHOR disse a Moisés para ir a Faraó e dizer-lhe que deixasse
Seu povo ir para que O servissem, senão Sua mão estaria sobre os rebanhos de Faraó no campo: cavalos,
jumentos, camelos, gado e ovelhas. Ele os atingiria com uma doença muito grave (pestilência). No dia
seguinte, todo o rebanho do Egito morreu! Mas o coração de Faraó estava obstinado, e ele não deixou o
povo ir.

A Sexta Praga – Tumores (Êx 9:8-12). Então o SENHOR disse a Moisés e Arão que pegassem punhados de
cinzas de forno, e mandou Moisés jogá-las para o céu à vista de Faraó. Elas se tornaram pó fino e tumores
que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais no Egito. Mas o SENHOR endureceu o coração de
Faraó e ele não os escutou, assim como o SENHOR havia dito.
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A Sétima Praga – Granizo (Êx 9:13-35). O SENHOR disse a Moisés para dizer a Faraó que deixasse Seu povo
ir para que O servissem. Faraó ainda estava se exaltando contra o Seu povo, não os deixando ir. O SENHOR
disse a Moisés que lhe dissesse: “Eis que amanhã, por este tempo, farei cair mui grave chuva de pedras,
como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje.” Moisés estendeu a mão para o céu.
Quando fez isso, o SENHOR enviou trovões e chuvas de pedras, e desceu fogo sobre a terra. Era uma chuva
de pedras muito pesada, com fogo no meio dela. A chuva de pedras atingiu tudo o que havia no campo, tanto
homens como animais, em toda a terra do Egito. Ela atingiu toda a vegetação do campo e despedaçou todas
as árvores do campo. Novamente Faraó pediu a Moisés que orasse ao SENHOR. Moisés orou e o granizo, o
trovão e a chuva cessaram; mas o coração de Faraó se endureceu e ele não deixou ir os filhos de Israel.

A Oitava Praga – Gafanhotos (Êx 10:1-20). Então o SENHOR disse a Moisés que fosse novamente a Faraó.
Se Faraó ainda se recusasse a deixar Seu povo ir, Ele traria enxames de gafanhotos para cobrir a superfície
da terra. Eles comeriam todas as árvores que escaparam do granizo. E as suas casas, as casas dos seus servos
e as casas de todos os egípcios se encheriam deles. Mas Faraó ainda estava teimoso e não quis ouvir. Então
o SENHOR disse a Moisés que estendesse a mão sobre a terra do Egito. E o SENHOR fez soprar um vento
oriental todo o dia e toda a noite, e pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos em enxames. Subiram
sobre toda a terra do Egito e cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Os
gafanhotos comeram toda a vegetação da terra e todos os frutos das árvores que o granizo havia deixado.
Nada de verde permaneceu. Novamente Faraó pediu a Moisés que orasse ao SENHOR. Então o SENHOR mudou
o vento em um vento ocidental muito forte, e todos os gafanhotos foram lançados no mar Vermelho. Mas o
SENHOR endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou o povo ir.

A Nona Praga – Trevas (Êx 10:21-29). Então o SENHOR disse a Moisés que estendesse a mão para o céu,
para que houvesse trevas sobre a terra do Egito, uma escuridão que pudesse ser sentida. Houve trevas
espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. As pessoas não podiam se ver, e ninguém se levantou por 3
dias inteiros. Mas o SENHOR endureceu o coração de Faraó, e ele não estava disposto a deixá-los ir.

A Décima Praga – A Morte dos Primogênitos (Êx 11:1 – 13:22). Finalmente o SENHOR enviou mais uma
praga sobre Faraó e sobre o Egito, que foi a última e mais terrível de todas. Todos os primogênitos na terra
do Egito morreriam: desde o primogênito de Faraó até o primogênito da escrava. Mesmo todos os
primogênitos do gado morreriam. Quando isso acontecesse, como o SENHOR disse, haveria um grande
clamor em toda a terra do Egito, tal como nunca houve nem haverá novamente.
Após esta última praga, Faraó sabia que o SENHOR era Deus, e que Ele deveria ser temido. Por isso deixou os
filhos de Israel irem servir ao SENHOR.

APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar
todas elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que você
está servindo.
● Nosso Deus é um grande Deus. Há apenas um Deus verdadeiro, e não há ninguém como Ele. Faraó
era o governante do Egito, que era a sociedade líder na época. Ele perguntou arrogantemente de forma
desafiadora: Quem é o SENHOR, para que eu ouça a Sua voz e deixe Israel ir? Através das dez pragas Faraó
e todo o povo puderam ver a grandeza de Deus e Seu vasto poder. Quando nos sentimos impotentes e
desamparados, precisamos perceber que temos um GRANDE Deus que é por nós!
● Deus cuida de Seu povo. Deus não se esqueceu de Seu povo no Egito. Ele preparou alguém para liderálos e defendê-los. Quando o obstinado Faraó se recusou repetidamente a deixar o povo de Deus ir servir
a Deus, Deus enviou pragas. Mas as terríveis pragas não afetaram o povo de Deus. As pragas só vieram
sobre o povo de Faraó, e Deus cuidou de Seu próprio povo.
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● Deus é justo e precisamos obedecê-lo. Nosso Deus é um Deus justo – Ele quer que nos arrependamos
de todos os pecados, inclusive a desobediência. O SENHOR deu a Faraó muitas oportunidades de ouvir e
obedecer, mas ele se recusou; era extremamente teimoso, mesmo depois de ver pragas sobrenaturais
enviadas por Deus. Quando as coisas ficavam ruins, ele cedia temporariamente, mas quando as coisas
voltavam ao normal, ele se tornava muito teimoso novamente. Ele foi teimoso a ponto de fazer com que
os egípcios e a terra sofressem tremendamente. Não devemos ser teimosos como Faraó, insistindo em
nosso caminho mesmo quando estamos errados. Pertencemos a Deus e devemos obedecer a Ele e aos
que O representam (pais, avós, professores, etc.)

Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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