
 
 

O Deus que abriu o mar. 

ÊXODO 14 e 15. 

 

OBJETIVO: Mostrar as crianças que Deus é poderoso pra fazer 

infinitamente mais do que a gente pensa, e se a gente não conseguir ver uma 

saída, ele tem poder pra abrir um caminho como fez para o seu povo, ele é 

especialista em realizar milagres. 

 
 

BOAS VINDAS: Receba as crianças com muita alegria, partilhe sempre 

sobre a sua semana o que vivenciaram, CELEBRE a presença dos visitantes 

com canções, aplausos e abraços. (aproveite para incentivá-los a trazerem 

visitantes) 
 

ORAÇÃO: ____________________________________________ 

LOUVOR:  No Egito escravo fui... 

Vitória no deserto ( Quando a noite fria...) 

 

QUEBRA GELO: Confeccionar umas correntes de EVA enquanto cantam a 

canção no Egito escravo fui.... 

 

COMPARTILHANDO A PALAVRA: 

Baseado em Êxodo 14 e 15. 

 

       Hoje vamos falar sobre Moisés, lembra dele? 

Aquele que viajou no cestinho pelo rio Nilo, filho da mamãe Joquebede, que 

teve uma irmã Nota 10 que auxiliou todo o percurso olhando e vendo diante 

dos seus olhos todo o cuidado de Deus sobre a vida daquele bebezinho. 

     Pois bem Moisés parou pertinho da filha do Faraó que logo se encantou 

por aquela fofura de bebê. É uma delícia ter um bebezinho em casa né?  

      Aquela moça cuidou de Moisés com todo amor do mundo, mas Deus e seus 

planos infalíveis colocou (Miriam) irmã de Moisés ali juntinho para perguntar 

se ele não precisaria de uma ama de leite, alguém que cuidasse dele, desse de 

mamá,  pra ele crescer  forte e saudável, é claro que a filha de Faraó aceitou 

de imediato,  ela  só não sabia que estava fazendo parte do grande plano de 

Deus na vida de Moisés e do povo Hebreu. 

     A própria mamãe pode cuidar  de Moisés, Deus é incrível né? 

    Moisés cresceu tendo todas as regalias de um príncipe, um príncipe do 

Egito. 

Mas como pode estar ao lado da sua mãe, ela o ensinou tudo sobre o Deus 

verdadeiro a quem eles serviam. 

 

1- O Deus que abre o entendimento: 

 

      Moisés percebeu que algo estava muito errado, tinha um povo que era 

escravizado e isso doía demais o seu coração. 

Afinal ele aprendeu toda a verdade sobre aquele povo através da sua mãe, 

aquele povo, era o seu povo. 

Como ver sua família sofrendo e não se compadecer, né? 

 

2- O Deus que nos ajuda a vencer nossos medos.  

 

      Deus chamou Moisés para ser o libertador do seu povo, mas ele teve 

medo. 

(Ex 6:12) 

Deus disse a ele que não precisava se preocupar que ele veria o que ele ia 

fazer pra socorrer seu povo e libertá-los. 

(O eterno guerreará por vocês Ex 6: 6 a 8) 

Sabe, Deus tem todo poder e mesmo assim ele nos convida para sermos 

cooperadores da grande obra que tem feito na terra. 

 

Deus já te chamou pra algo? 

Qual foi a sua resposta? 

 

3- O Deus que tem todo poder. 

 

      A bíblia nos revela que Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, a fim de que 

Faraó libertasse os Hebreus da escravidão. 

Faraó deixou o povo ir, eles ficaram muito felizes e partiram. 

Uhulll....  

Mas..... Faraó se arrependeu! 

Acredita? 

    Ele pensou e agora, quem vai construir nossas pirâmides ? 

 Nós teremos que trabalhar? 

Ninguém queria trabalhar. 

K I Ds 



 Então mandou que os soldados os buscassem de volta, meu pai eterno, 

consegue imaginar isso? 

Eles prepararam seus carros de guerra e o seu exército. 

 E alcançaram onde eles estavam acampados. 

E agora? 

Eles ficaram apavorados, gritaram pedindo a ajuda de Deus. 

Até reclamaram com Moisés dizendo que a culpa era dele, que eles preferiam 

serem escravos no Egito a morrer ali no deserto. 

E Moisés respondeu: 

Não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que Deus vai nos salvar hoje. 

 

4- O Deus que abriu o mar. 

 

O senhor disse a Moisés: 

Diga ao povo que marche! 

Mas Senhor.... Na nossa frente tem um mar e agora? 

Estende o cajado que está em suas mãos e o mar se dividirá e vocês vão 

passar. 

Imagine as muralhas de água dos dois lados e você poder passar vendo 

peixes, baleias, tubarão, polvos e arraias e você passando com seus pés 

sequinhos. 

Uauuuuuuu! 

O anjo de Deus os guiou em todo o percurso,  foi ficando de noite, escuro. 

Mas,  Deus enviou uma coluna de fogo pra iluminar para eles passarem. Mas 

os Egípcios só viam escuridão. 

É claro que os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar 

com todos os seus cavalos. 

Mas, quando o último Hebreu passou Deus disse a Moisés, estenda a mão 

sobre o mar e as águas cobriram tudo. 

Naquele dia o Senhor salvou seu povo dos Egípcios, assim eles creram no 

poder de Deus. 

 

 

  VOCÊ SABIA- Abrir o mar foi um grande milagre, não foi? A Bíblia 

diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele também pode e deseja 

fazer milagres em sua vida, basta você crer e o milagre que você precisa 

Ele vai te dar.  

 

 
 

CONCLUSÃO:  Quão Poderoso é  esse Deus! 

Livrou o povo da escravidão, os guardou, teve nuvem pra proteger do 

sol e coluna de fogo pra iluminar a escuridão da noite e proteger do 

frio. 

Quais têm sido as suas dificuldades? Ele quer lutar por você!  

Confie no Senhor! 
 

Por: Juliana Soares/ IMW Suruí. 
 

 

 VAMOS ORAR? Deus eu sei que o Senhor tem planos para minha vida, 

assim como guardou Moisés, guarde a mim também. 

Em nome de Jesus, amém. 

 

Você já entregou sua vida pra Jesus? 

Você deseja decidir hoje obedecer a palavra de Deus sempre? 

 
 

PEDIDOS DE ORAÇÃO E TESTEMUNHOS: Ensine a importância de 

agradecer pelos milagres e provisões que tem recebido, Deus se alegra com 

um coração grato. Forje sempre no coração deles que dependemos de Deus 

pra tudo e como é bom estar nessa dependência. Deus tudo pode! 

 

 
 

AVISOS: Culto kids – Domingo às 17h e 19h (Leve seus amiguinhos). 
 

 

 

                      HORA DO LANCHE! 

 
 

ATENÇÃO: Incentive-os a não faltar e a trazerem visitantes bem como seus 

pais para o GCEU de adultos. Celebre sempre os aniversariantes, crie 

lembrancinhas temáticas etc. e não se esqueça de Compartilhar conosco! 

Whatsapp (21) 9 7277-2968/Noeli Lima. 

 

 

                  HORA DAS ATIVIDADES! 



 

 


