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Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda;
Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado!
Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia);
A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe;
Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material;
Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Êxodo 14:1-31

Segunda-feira
Fale para a criança: Na mesma noite que morreram os
primogênitos do Egito, faraó vendo seu filho morto, mandou
chamar Moisés e Arão e disse: “Saiam imediatamente!”.
Continue: Então durante a noite toda os israelitas saíram do
Egito levando muitas riquezas, pois o Senhor fez com que os
egípcios dessem o que eles pediam: objetos de ouro, de prata
e roupas. Eles também saíram com grandes rebanhos, tanto de
bois como de ovelhas e cabras.
Diga: Eles também não esqueceram do juramento que haviam
feito a José: Quando o Senhor tirasse o povo do Egito, eles
tinham que levar os ossos de José. Moisés cumpriu e levou com ele os ossos.
Explique: O caminho mais curto para a terra prometida passava pela terra dos filisteus, um povo
inimigo de Israel. Mas Deus cuidando do povo de Israel mudou o caminho deles e disse para irem em
direção ao Mar Vermelho. Deus fez isso porque sabia que o povo não estava preparado para lutar.
Fale sorrindo: Deus cuidava tanto do seu povo que de dia uma coluna de nuvem estava na frente
dos Israelitas para protegê-los do sol e calor; de noite ela virava uma coluna de fogo para iluminar e
protegê-los do frio.
Fale para a criança: A coluna parava quando era para eles acamparem. Dessa forma Deus mostrava
por onde eles deveriam ir.
Fixando a lição/A criança repete: O Senhor luta por nós!
Atividade: Escreva nos retângulos três coisas que os israelitas levaram do povo do Egito:

Ouro – Bola – Jaqueta – Bois – Carros - Roupa

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por sempre cuidar de mim.

Terça-feira
Fale assustado: Quando faraó percebeu que os israelitas,
tinham ido embora do Egito, mudou de ideia. Então pegou seus
cavalos e carros junto com o seu exército e foi atrás do povo de
Israel.
Continue: Quando o povo viu o exército de faraó se
aproximado, ficaram com muito medo, e falaram para Moisés:
“Por acaso foi para morrer no deserto que você nos tirou da
terra do Egito? Era muito melhor ser escravo do que morrer
nesse deserto!”
Fale chateado: O povo de Israel era um povo muito ingrato,
eles não reconheciam o que o Senhor estava fazendo por eles.
Moisés respondeu ao povo: “Não tenham medo. Fiquem
firmes e veja o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque
vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor
lutará por vocês”.
Fale com entusiasmo: O Senhor falou para Moisés: “Estenda a
vara sobre o mar Vermelho. O mar vai se dividir, e abrirá caminho
para o povo de Israel passar pisando em chão seco! Todo o Egito vai saber que Eu sou o Senhor!"
Fixando a lição/A criança repete: O Senhor lutará por nós.
Atividade: Desenhe em Moisés o que Deus disse para ele usar para abrir o mar vermelho.
.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por sempre lutar por mim.
Quarta-feira
Fale para a criança: O anjo de Deus que ia à frente do povo
passou para trás deles e a coluna de nuvem se pôs entre os
israelitas e os egípcios.
Continue: A nuvem trouxe luz para os israelitas e escuridão
para os egípcios, de forma que eles não enxergavam nada e
assim não podiam se aproximar durante a noite toda dos
israelitas.
Fale com muita emoção e entusiasmo: Então Moisés estendeu a vara e colocou sobre o mar: Deus
mandou um vento forte bater nas águas do Mar Vermelho e houve um furacão. O mar obedeceu a
Deus e se abriu na frente do povo.

Diga com olhos de espanto e alegria: Duas paredes de água se formaram bem no meio das águas
do Mar Vermelho. Nosso Deus é poderoso!
Fixando a lição/A criança repete: O Senhor lutará por nós.
Atividade: Deus abriu o Mar Vermelho para os israelitas passarem. Descubra os 5 erros na imagem.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por estar comigo em todos os momentos.
Quinta-feira
Fale para a criança: Eles precisavam ter uma grande
fé para colocarem seus pés no leito do mar.
Fale com entusiasmo: O povo estava impressionado!
Eles estavam pisando em terra seca no meio do mar
vermelho. Eles estavam descobrindo cada vez mais o
poder do nosso Deus.
Explique para a criança olhando nos olhos: Sabe o
que é melhor? Deus ainda é o mesmo Deus. Ele é
poderoso e que pode fazer milagres.
Fixando a lição/A criança repete: O Senhor lutará por
nós.
Fale com voz de suspense: Logo antes de amanhecer, enquanto o povo de Israel atravessava o mar
Vermelho, os egípcios viram os israelitas fugindo no meio do mar e os seguiram com os seus carros
de guerra, cavalos e os cavaleiros do faraó. O que será que vai acontecer? Amanhã saberemos.
Atividade: Cole pedaços de papel na palavra FÉ. Foi isso que os israelitas tiveram para atravessar o
mar. Fé em Deus!
Fé é acreditar no
que Deus diz,
mesmo que eu
não consiga ver.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu confio na tua Palavra.

Sexta-Feira
Fale para a criança: No momento em que os egípcios entraram no mar perseguindo o povo de Israel
e o último israelita atravessou para o outro lado, o mar voltou para o seu lugar cobrindo todos os
egípcios. Os egípcios se afundaram igual uma pedra dentro d'água.
Explique: Inclusive o próprio faraó morreu. Nenhum egípcio sobreviveu. Todos eles morreram no
fundo do mar!

Fale com expressão de suspense: Nesse dia Israel viu o grande poder do Senhor. Os israelitas
temeram e colocaram sua confiança em Deus, e também acreditaram que Moisés era uma pessoa
que estava perto de Deus.
Fale com alegria: Moisés e
os israelitas cantaram a
Deus: O Senhor é a minha
força e o meu cântico; ele é a
minha salvação, assim como
está escrito em Salmos
118:14.
Fixando a lição/A criança
repete: O Senhor lutará por
nós.
Atividade: Pinte o povo de
Israel dançando agradecendo
ao Senhor.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por seu o meu Deus forte!

