Tema: Libertação do Egito e Leis
Texto Bíblico: Livro de Êxodo capítulos 1 até 20.
Versículo para memorizar: “Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres.” Gálatas 5.1.
Princípio Bíblico: Autogoverno – Nosso alvo é incentivar a criança a desenvolver a prática do princípio de
autogoverno, aprendendo a desfrutar de liberdade com responsabilidade.
Quebra gelo: Sejam todos bem-vindos! É muito bom estar aqui com vocês hoje, continuaremos viajando pelo
antigo testamento e temos muitas coisas legais para aprendermos.
Hoje faremos uma viagem com Moisés até o Egito antigo, conhecendo algumas curiosidades sobre aquele
lugar que Moisés nasceu.
(Ler o anexo do quebra-gelo).
Agora, vamos degustar o principal alimento dos antigos egípcios: O PÃO! (LEVE PARA O ENCONTRO UMA
CESTA COM PÃES E PATES E/OU DOCES PARA AS CRIANÇAS DEGUSTAREM NESSE MOMENTO ENQUANTO
CONVERSAM SOBRE AS CURIOSIDADES QUE OUVIRAM)
Mensagem:
Chegamos à quinta parada de nossa viagem. Essa história está escrita no livro de Êxodo. Nessa época, os
israelitas viveram períodos de grande sofrimento e de muitas aventuras.
Na semana passada falamos sobre a família de Abraão, pois bem, de seu filho Isaque nasceram 2 filhos e de
um deles, Jacó nasceram 12 filhos homens que deram origem as 12 tribos de Israel, essa família não parou de
crescer, ao todo eram 70 pessoas da descendência de Jacó.
José um de seus filhos foi morar no Egito e depois de algum tempo todos da sua família foram para lá
também. O tempo passou e o povo cresceu muito, tanto que o povo do Egito ficou com medo deles se

rebelarem contra eles, pois eram fortes e cresciam muito, foi então que o Faraó teve a ideia de escravizar o
povo de Israel, e aí começou o sofrimento deles.
Percebendo que a escravidão e o trabalho forçado ainda não eram suficientes para eliminar os israelitas, Faraó
resolveu eliminar pessoas do povo, antes mesmo que crescessem. Ele criou um decreto dizendo que todo
menino que nascesse entre os israelitas devia ser morto no Rio Nilo. Somente as meninas poderiam
sobreviver.
Nesse contexto, nasceu um menino filho de uma mulher chamada Joquebede, ela não teve coragem de matar
seu próprio filho. Depois de esconder o menino por alguns meses, não havia como conter os risos e barulhos
que o bebe fazia. Foi então que Joquebede e sua família traçaram um plano: esconderam o menino em um
cesto e colocaram no Rio Nilo.
Deus em Sua soberania preparou um plano ainda mais espetacular e Moisés foi adotado pela filha do Faraó.
Ele cresceu educado como menino egípcio, foi neto do homem mais poderoso do Egito, o próprio Faraó.
Um dia quando Moisés era adulto algo muito ruim aconteceu, ele viu um egípcio maltratando um escravo
hebreu e, num momento impensado, matou o egípcio. Por causa disso, Moisés foi embora do palácio e
durante 40 anos ficou morando no deserto de Midiã. Nesse período ele casou, teve filhos e um dia Deus
apareceu para ele e o chamou para retornar ao palácio, dessa vez para enfrentar o Faraó e libertar os
Israelitas da escravidão. Moisés obedeceu ao chamado do Senhor e foi.
Em uma história repleta de emoção, reviravoltas e surpresas, Moisés, seus familiares e milhares de israelitas,
finalmente ficaram livres e prontos para adorar a Deus.
No caminho em direção a um novo lar, as famílias aprenderam os DEZ MANDAMENTOS e as Leis de Deus por
meio de Moisés. Eles podiam viver em liberdade.
Para cumprir as leis e orientações de Deus, precisamos aprender a agir com autogoverno. Podemos escolher
obedecer, não porque não queremos ser punidos, mas porque as leis de Deus são, para o nosso próprio bem,
proteção, liberdade e alegria.
Em sua opinião, porque é importante existirem as leis para as pessoas seguirem? Quais exemplos de leis
que nos ajudam no dia a dia? (Trânsito, bom relacionamento, civis, etc).
As leis de Deus servem para moldar o nosso comportamento, para que aprendamos a ter autogoverno. Elas
existem para nosso bem e para nossa proteção.
Aplicação:
Vamos interceder (Abrir o mapa-múndi). Vamos utilizar o mapa-múndi para localizar o país no qual Moisés
viveu em sua infância, o Egito.
Momento de orar:
1) Vamos colocar nossos dedinhos ao redor do Egito no mapa-múndi e interceder pelas crianças e por
suas famílias, para que haja liberdade para amarem a Deus e expressarem a sua fé.
2) Vamos orar pelas nossas vidas, que o Senhor nos ajude, a obedecer suas leis com alegria e gratidão.

Atividade:
1) Fazer a atividade do dia.
2) Conversar com as crianças sobre o Egito, contar sobre as famosas pirâmides. A base da pirâmide tem a
forma de um quadrado e ela possui quatro lados no formato de um triângulo. Em uma folha de sulfite
incentivar as crianças a desenharem uma pirâmide e dar a ela um nome como faziam os antigos
egípcios.

QUEBRA-GELO: CURIOSIDADES EGITO
- Os velhos eram muito respeitados no Egito Antigo, pois eles valorizavam muito o conhecimento acumulado
com o passar dos anos.
- No Egito Antigo, as crianças começavam a usar roupas a partir dos cinco anos de idade. Os meninos usavam
uma tanga e um cinto, enquanto as meninas usavam um vestido.
- Somente os templos e túmulos eram feitos de pedra. As outras construções eram feitas de tijolos de barro
misturados com palha picada.
- As camadas mais populares da sociedade egípcia tinham como base da alimentação o pão, o peixe e uma
espécie de cerveja. Já os mais ricos comiam carne de ganso, carne de vaca, vegetais, peixes, frutas e bolos. O
vinho era uma bebida cara e também era consumida apenas por aqueles que tinham melhores condições
sociais.
- As mulheres egípcias mais ricas faziam maquiagem usando pó de minerais colorido misturados com óleos
vegetais. Usavam também, para ficarem mais bonitas, joias feitas de ouro e pedras preciosas.
- As meninos das famílias mais ricas iam para a escola, onde tinham aula com sacerdotes e sábios. As meninas
só podiam ir para a escola a partir dos doze anos de idade. As crianças usavam pranchas de gesso e lascas de
pedra para escreverem. A escola era muito rigorosa e os castigos físicos eram usados em caso de erros.
- Os filhos de famílias mais pobres (exceto de escravos) aprendiam a profissão do pai em casa ou no local de
trabalho. Estas famílias não tinham condições de manterem os filhos numa escola.
- Os sarcófagos dos faráos eram feitos de ouro com adornos de pedras preciosas. Quanto mais poderoso e
rico o faraó, mais luxuoso era seu sarcófago.
- No Egito Antigo havia o divórcio. As mulheres podiam ficar com os filhos e também com parte dos bens do
casal. Elas podiam também, casarem novamente.
- As doenças pulmonares eram muito comuns do Egito Antigo. As pessoas costumam inalar muito pó de areia
durante as tempestades de areia, o que comprometia, com o tempo, o funcionamento dos pulmões.
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