LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
28

Deus chamou Israel (2) – A Travessia do Mar Vermelho
LEITURA BÍBLICA: Êx 13:17-22; 14:1-31; 15:1-21

OBJETIVO: Ver que nosso Deus maravilhoso ama e cuida daqueles que chamou, e que nós pertencemos a Ele
e somos separados para Ele.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Salmo 20:7(Uns confiam em carros, outros, em cavalos; nós, porém, nos gloriaremos em o nome do SENHOR,
nosso Deus); Salmo 47:2 (Pois o SENHOR Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra.); 2 Coríntios
6:16c-17a (Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o
Senhor)

SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Crie uma cena da travessia do mar Vermelho. Corte um pedaço azul de
cartolina ao meio e enrole as bordas para criar a parede de água em ambos os lados. Um pedaço marrom
embaixo pode representar a terra seca em que Moisés e o povo atravessaram. (Pode-se também buscar
ilustrações na internet, buscando “Travessia do mar Vermelho”)

CONTEXTO: Deus providenciou um meio de salvação para todos os que creram e obedeceram ao Seu
mandamento. Todas as famílias que colocavam o sangue do cordeiro nas ombreiras e nas vergas das portas
eram salvas da morte. Quando o Senhor via o sangue, passava acima daquela casa. Somente onde não havia
sangue houve o julgamento da morte. Os filhos de Israel então começaram seu êxodo (saída) do Egito para a
boa terra, Canaã. Liderar mais de 600.000 pessoas (Êx 12:37) para fora do Egito não era uma tarefa fácil, mas
era Deus quem cuidava de Seu povo. Na lição de hoje você verá como Deus amou e cuidou de Seu povo,
resgatando-os de uma maneira incrível quando estavam presos em uma situação impossível.
CONTEÚDO: Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os guiou pelo caminho mais curto para a boa terra, que
teria sido a terra dos filisteus, pois Deus disse: “Para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra,
e torne ao Egito.” Em vez disso, Deus guiou Seu povo pelo caminho do deserto até o mar Vermelho. Eles saíram
de Sucote e acamparam em um lugar na fronteira do deserto chamado Etã. O Senhor ia adiante deles numa
coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que
pudessem viajar tanto de dia como de noite. O Senhor nunca tirou a coluna de nuvem quando era dia nem a
coluna de fogo quando era noite.

Em Etã Deus disse a Moisés que dissesse aos filhos de Israel que voltassem e acampassem num lugar chamado
Pi-Hairote, que ficava entre Migdol e o mar. Também disse a Moisés que Faraó diria que os filhos de Israel
estavam vagando sem rumo na terra e o deserto os havia cercado. O Senhor endureceria o coração de Faraó, e
ele os perseguiria. Mas Ele também disse a Moisés: “Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército; e
saberão os egípcios que eu sou o SENHOR.” (Êx 14:4).

Quando Faraó foi informado de que os filhos de Israel haviam fugido, seu coração e os corações de seus servos
mudaram em relação ao povo, exatamente como Deus havia dito. Eles perguntaram: “Que é isto que fizemos,
permitindo que Israel nos deixasse de servir?” Então Faraó preparou sua carruagem e levou seu povo com ele;
levou seiscentos dos melhores carros e todos os outros carros do Egito com oficiais sobre todos eles. O Senhor
endureceu o coração de Faraó e ele começou a perseguir os filhos de Israel! Todos os cavalos e carros de Faraó,
seus cavaleiros e seu exército correram atrás deles e os alcançaram em Pi-Hairote, onde estavam acampados
à beira-mar. Quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel ergueram os olhos e viram os egípcios marchando
em direção a eles; ficaram terrivelmente assustados e clamaram ao Senhor. Então disseram a Moisés: “Será,
por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste
assim, fazendo-nos sair do Egito?” (Êx 14:11).
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Mas Moisés foi ousado e disse ao povo: “Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais; aquietai-vos e vede o
livramento do Senhor que, hoje, vos fará; porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O
SENHOR pelejará por vós”. Então o Senhor disse a Moisés: “Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que
marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem
pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele; serei
glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos; e os egípcios saberão
que eu sou o SENHOR”. Então o Anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, moveu-se e passou para
trás deles; e a coluna de nuvem moveu-se de diante do povo e ficou atrás deles; ficou entre o acampamento
dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem estava lá com a escuridão, mas de noite lhes dava luz. Assim,
durante toda a noite os dois acampamentos não se aproximaram um do outro.

Então, quando Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor fez soprar no mar um forte vento oriental durante
toda aquela noite. As águas do mar foram sopradas para que houvesse terra seca, e as águas se dividiram!
Assim, os filhos de Israel entraram no meio do mar em terra seca. Havia uma parede de água à sua direita e
uma parede de água à sua esquerda!

Mas os egípcios começaram a perseguir os filhos de Israel novamente; chegaram à beira do mar e os seguiram.
Faraó, seus cavalos, seus carros e seus cavaleiros, todos eles correram atrás dos filhos de Israel em terra seca.
Na vigília da manhã, o Senhor olhou através da coluna de fogo e da nuvem e confundiu o exército dos egípcios,
e fez com que as rodas dos carros emperrassem, tornando-os difíceis de dirigir. Os egípcios disseram: “Fujamos
da presença de Israel, porque o SENHOR peleja por eles contra os egípcios.” Os egípcios perceberam que Deus
estava lutando por Seu povo. O Senhor disse a Moisés: “Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem
sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos.” Então Moisés estendeu a mão, e o mar
voltou ao normal quando amanheceu. Os egípcios fugiram, mas o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar.
Voltando as águas, cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó que tinha entrado no mar; nem
mesmo um deles restou. Mas os filhos de Israel andaram em seco pelo meio do mar, e as águas eram como
muros à sua direita e à sua esquerda.
Então o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia.
Quando viram o grande poder do Senhor para com os egípcios, o povo temeu o Senhor, e creu Nele e em Seu
servo Moisés. Todos estavam muito felizes e alegres. E Moisés e Israel cantaram um cântico ao Senhor; era um
cântico maravilhoso, cheio de louvores e agradecimentos ao Senhor por livrá-los. E Miriã, a profetisa, irmã de
Arão e Moisés, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram com tamborins e danças. Que celebração
maravilhosa!

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 está servindo.
● Pertencemos a Deus. Ao atravessarem o mar Vermelho, estabeleceu-se uma separação definitiva entre
os filhos de Israel e os egípcios. Hoje, como chamados de Deus, estamos no mundo, mas não somos do mundo
(Jo 17:11a, 15-16). Isso significa que vivemos no mundo como um lugar físico, mas não somos como as
pessoas do mundo, que não conhecem a Deus. Nós, como filhos de Deus, precisamos ser separados das
pessoas do mundo:
a. Devemos ser separados em nosso comportamento. Alguns podem tentar nos convencer a nos
juntarmos a eles para fazer algo errado. Talvez algumas crianças possam nos influenciar a rir de piadas
impróprias, ou nos tentar a trapacear durante um teste, ou usar linguagem imprópria, ou ser
desrespeitoso. Não devemos nos comportar da mesma maneira, porque pertencemos ao Senhor e
somos separados para Ele.
b. Devemos separar o Dia do Senhor (o domingo). Não devemos agendar outras atividades (eventos
esportivos, festas de aniversário, etc.) durante o horário da reunião das crianças. Devemos separar este
tempo para Ele. O Dia do Senhor é um dia especial que é separado para o Senhor.
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c. Devemos separar algum tempo todos os dias para o Senhor. Todos os dias devemos separar
algum tempo para o Senhor. Podemos orar de manhã, na hora de dormir e antes das refeições. Se somos
mais velhos, também podemos reservar algum tempo todos os dias para ler Sua Palavra.

● Não devemos reclamar quando surge uma situação difícil. Quando Faraó veio atrás dos filhos de Israel
com seus cavalos e carros, os filhos de Israel rapidamente culparam Moisés e reclamaram a ele. Até mesmo
acusaram Moisés de levá-los para morrer, e que teria sido melhor para eles servirem como escravos no Egito.
Com que rapidez se esqueceram de seus sofrimentos no Egito e procuraram culpar o servo de Deus! Mas
Moisés ainda confiava no Senhor, e havia aprendido com o Senhor a encorajar os filhos de Israel. Quando
estamos em uma situação difícil, em vez de reclamar e culpar os outros, podemos confiar no Senhor e falar
palavras de encorajamento.

● Temos um Deus maravilhoso que luta por nós. Os filhos de Israel ficaram presos em uma situação
impossível e ficaram aterrorizados. O mar Vermelho estava diante deles, e o exército de Faraó os perseguia.
O que poderiam fazer? Mas não precisavam ter medo, porque Deus estava lutando por eles. Quais são
algumas das coisas incríveis que Deus fez? Ele abriu o mar Vermelho para atravessarem em terra firme;
confundiu o exército dos egípcios; até fez com que as rodas dos carros emperrassem e tornou difícil dirigilos, já que as rodas não podiam se mover em linha reta! Os egípcios perceberam que “o SENHOR peleja por
eles”. Já houve momentos em que você se sentiu preso ou com medo, e não sabia o que fazer? Devemos orar
a Deus pedindo ajuda. Ele sabe coisas que não sabemos (Sl 147:5), Ele pode fazer o impossível (Mc 9:23), e
pode fazer além do que pedimos ou pensamos (Ef 3:20). Devemos confiar em nosso Deus maravilhoso.

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