LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
27

Deus chamou Israel (1) – A Páscoa
LEITURA BÍBLICA: Êx 11:1-10; 12:1-51

OBJETIVO: Ver que Deus provê um meio de salvação para o Seu povo chamado.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Êxodo 12:13a (O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes; quando eu vir o sangue, passarei
por vós); João 1:29b (Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!); João 3:16 (Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que Nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna.)
SUGESTÕES DE TRABALHO MANUAL:
1) Caça-palavras, palavras cruzadas ou um quebra-cabeça de atividades baseados na lição.
2) Um cordeiro feito de prato de papel com bolas de algodão.
3) Crie uma cena de uma casa com sangue na verga e nas ombreiras da porta (ou seja, no portal) usando
cartolina colorida.
SUGESTÃO PARA O LANCHE: Pães sem fermento.

CONTEXTO: Os filhos de Israel eram um tesouro especial para Deus. Deus havia prometido a Abraão,
Isaque e Jacó que traria seus descendentes para a terra prometida de Canaã e faria deles uma grande
nação. Mas Faraó recusou-se a deixar os filhos de Israel irem. O Senhor já havia enviado nove pragas sobre
o Egito (água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, pestilência, tumores, granizo, gafanhotos,
trevas), mas o coração de Faraó permaneceu endurecido. Deus então trouxe Seu julgamento final, a
décima praga, que abordaremos com mais detalhes na lição de hoje. Mas Deus providenciou um meio de
salvação para o Seu povo.

CONTEÚDO: O Senhor disse a Moisés: “Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então,
vos deixará ir daqui; quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente.” (Êx 11:1). Ele disse a
Moisés para dizer ao povo que cada homem e cada mulher deveria pedir aos seus vizinhos egípcios objetos
de prata e de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Além disso, Moisés era muito
importante em todo o Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Então os vizinhos egípcios
deram ao povo de Israel os itens de prata e ouro que pediram!
A Décima Praga – A Morte dos Primogênitos. Moisés contou a Faraó tudo o que o Senhor lhe dissera
para falar: Por volta da meia-noite, o Senhor sairia por todo o Egito. Todo primogênito no Egito, incluindo
o primogênito do Faraó, o primogênito do escravo e o primogênito do gado, morreria. Haveria um grande
clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve nem jamais haverá. Mas isso não aconteceria com o
povo de Israel enquanto eles obedecessem às instruções de Deus por meio de Moisés (Êx 11:1-8). O
Senhor também disse a Moisés que Faraó não o escutaria, para que Suas maravilhas se multiplicassem na
terra do Egito (Êx 11:9-10).

A Páscoa: Preparação do Cordeiro. O Senhor mostrou a Moisés e a Arão o meio da salvação e da fuga.
Deus falou para dizer a todos os filhos de Israel que no primeiro mês do ano, no décimo dia do mês, cada
homem deveria tomar um cordeiro de acordo com a casa de seu pai, um cordeiro para uma casa. Se fosse
pequena demais para um cordeiro, ele e seus vizinhos deveriam pegar um cordeiro de acordo com o
número de pessoas nas casas e compartilhá-lo. O cordeiro deveria ser sem defeito, um macho de um ano,
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tirado das ovelhas ou das cabras. Eles deveriam observá-lo por quatro dias para certificar-se que era sem
defeito, e no décimo quarto dia toda a congregação da assembleia de Israel deveria matá-lo no crepúsculo
(entre o por do sol e a noite) (Êx 12:1-6).

Comer o cordeiro. Em seguida deveriam pegar o sangue do cordeiro e colocá-los nas duas ombreiras e
na verga das casas em que o comeriam. Deus ordenou a Moisés que o preparassem de uma maneira
específica. “Naquela noite, comerão a carne assada no fogo; com pães asmos e ervas amargas a comerão.
Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo: a cabeça, as pernas e a
fressura. Nada deixareis dele até pela manhã; o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta
maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão; comê-lo-eis à pressa; é a Páscoa
do SENHOR.” (Êx 12:8-13).

Deus ordenou que comessem rapidamente, o que os preparou para lutar, com os lombos cingidos (o cinto
posto na cintura), sandálias nos pés e cajado na mão, prontos para a viagem para sair do Egito. Os filhos
de Israel tinham uma longa jornada pela frente, e comer o cordeiro lhes deu sustento para sua jornada.
O Senhor também disse que este dia, a Páscoa, seria um memorial para eles. Deveriam guardar a Páscoa,
também chamada de Festa dos Pães Asmos, por sete dias, e observá-la como uma ordenança (lei) todos
os anos, de geração em geração. Em toda Páscoa, nenhum fermento era permitido em suas casas (Êx
12:16-20).

Aplicar o sangue nos portais das portas como um sinal. Moisés contou aos anciãos de Israel tudo o
que o Senhor lhe havia falado sobre a Páscoa. Cada família deveria pegar um cordeiro de acordo com suas
famílias e matá-lo para a Páscoa. Eles deveriam pegar um punhado de hissopo, molhá-lo no sangue da
bacia e aplicá-lo na verga e nas duas ombreiras (isto é, no portal da porta) das casas. Ninguém deveria
sair. Eles deveriam ficar dentro de suas casas até de manhã, pois o Senhor passaria para ferir os egípcios
por volta da meia-noite. No entanto Ele passou acima de todas as casas que tinham o sangue nas ombreiras
e na verga como um sinal, e não feriu o primogênito daquela casa. Suas vidas foram salvas.

Os filhos de Israel fizeram exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. À meia-noite o
Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do Faraó, que estava sentado
no seu trono, até o primogênito do cativo que estava no calabouço, e todos os primogênitos do gado. Faraó
e todos os seus servos e todos os egípcios se levantaram de noite, e houve um grande clamor no Egito,
pois não havia uma casa onde não houvesse alguém morto. À noite, Faraó chamou Moisés e Arão e disse:
“Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel; ide, servi ao SENHOR, como
tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito; ide-vos embora e
abençoai-me também a mim.” (Êx 12:28-32).
A saída do Egito. Os egípcios exortaram o povo a deixar o Egito rapidamente, pois disseram: “Todos
morreremos”. O povo de Israel partiu tão depressa que levou a massa antes de fermentar. E como Moisés
havia dito, pediram artigos de prata e ouro e roupas dos egípcios. Então viajaram de Ramessés a Sucote,
cerca de 600.000 homens a pé, além de crianças. O Senhor fez com que os egípcios fossem favoráveis ao
povo, e lhes deram o que pediram; e saquearam os egípcios. Uma multidão mista, incluindo alguns que
não eram israelitas, também partiu junto com eles, bem como rebanhos e manadas, e um grande número
de animais. Com a massa que trouxeram do Egito assaram pães sem fermento, porque não estava
fermentada, visto que haviam sido expulsos do Egito e não podiam tardar. Eles não tinham preparado
provisões para levar. Após 430 anos no Egito, o povo finalmente estava livre da escravidão. O Senhor tirou
os filhos de Israel do Egito pelos seus exércitos.
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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.
● O chamado de Deus e a salvação de famílias. Deus nos chama não apenas individualmente, mas
também como unidade familiar e como povo. Vimos como a família de Moisés foi importante para que
ele fosse preparado por Deus. Moisés teve que responder individualmente ao chamado de Deus. Deus
até chamou Moisés e Arão para servi-Lo juntos. A décima praga salvou as pessoas por casa. Se estivesse
na casa aspergida pelo sangue, você e sua família seriam salvos. Por fim, quando cada uma dessas
famílias saiu do Egito, os filhos de Israel se tornaram um exército. Deus chama Seu povo como uma
congregação inteira.

● Nosso Deus é um Deus que presta atenção aos detalhes. Ao dar as instruções sobre como escolher
um cordeiro, prepará-lo, cozinhá-lo e comê-lo, Deus foi muito específico e detalhista. Deus é exato. Ele
até disse às famílias menores que compartilhassem o cordeiro com seus vizinhos de acordo com o
número de pessoas nas famílias. Deus realmente se importa com a unidade familiar. Também era muito
importante que o cordeiro fosse assado no fogo, não comido cru ou fervido com água. Era comido com
ervas amargas e pães sem fermento. Podemos ter nossas preferências sobre como gostamos de comer
frango (ou seja, grelhado, refogado, frito, nuggets de frango, empadão de frango), mas aquele não era o
momento para os filhos de Israel serem exigentes ou questionar o mandamento de Deus! Era imperativo
que os filhos de Israel obedecessem a todas as instruções de Deus dadas por meio de Moisés e Arão para
salvar suas vidas e sua liberdade. Deus até lhes disse o dia do mês, o mês do ano e a hora!

● Deus sempre proveu para os filhos de Israel. Ao preparar e comer o cordeiro assado, Deus estava
garantindo que eles estivessem bem alimentados antes de sua viagem para fora do Egito. Eles iriam sair
com pressa, e não teriam tempo para fazer provisões ou esperar que os pães sem fermento crescessem.
Seria uma longa jornada a pé, mas Deus proveu sustento antes que deixassem o Egito. É importante
cuidar de nossa saúde e tomar um café da manhã saudável antes de irmos para a escola, para o trabalho
ou para uma caminhada.

● Esteja Pronto e Preparado. Deus os instruiu a comer em pé, com os lombos cingidos (o cinto posto
na cintura), sandálias nos pés, o cajado na mão, e também a comer às pressas. Este foi um momento
para estar pronto e preparado para ir embora! Às vezes, quando nossos pais nos pedem para fazer algo,
demoramos para responder ou até mesmo os ignoramos, ou quando o professor pede para a turma
fazer fila ou limpar a sala, os alunos são lentos, falantes e distraídos. É bom estar atento, pronto e
preparado para fazer as coisas rapidamente (ou seja, preparar suas roupas escolares na noite anterior,
arrumar sua mochila na noite anterior, fazer sua lição de casa mais cedo em vez de deixar para a hora
de dormir, arrumar sua bagagem para uma viagem, estar alerta ao atravessar a rua, andar de bicicleta,
etc).

● Deus provê um meio de salvação não apenas para Seu povo, mas também para outros que
seguem Seu caminho. Deus deseja que todos os homens sejam salvos (1Tm 1:4) e creiam Nele para
que não pereçam no lago de fogo. Somos abençoados por ouvir sobre o Senhor Jesus, mas e nossos
amigos? A Bíblia nos diz que, além dos filhos de Israel, havia uma multidão mista (pessoas que não eram
israelitas) que também subiu com os filhos de Israel (Êx 12:38). Eles seguiram o povo de Deus e também
foram salvos da décima praga durante a Páscoa. Devemos cuidar de nossos amigos e orar por eles.
Também podemos convidá-los para as reuniões de crianças da vizinhança, para o Dia de Atividades
Infantis, para as reuniões de crianças no domingo, para os acampamentos bíblicos e nossas casas.

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