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Versículos para decorar 
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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 11:1 a 12:30 
 

 

Segunda-feira 
 

Fale para a criança: Deus enviou nove pragas ao Egito. Mesmo assim, o coração do faraó continuou 
duro e não queria deixar o povo ir. Por isso, Deus disse a Moisés que o faraó iria expulsar os hebreus 
do Egito totalmente. 

Continue: Moisés foi anunciar ao faraó qual era a 
10 praga, que seria a morte de todos os 
primogênitos. Ou seja, a morte dos filhos mais 
velhos de cada família. 

Pergunte: Você acha que Deus queria que eles 
morressem?  

Afirme: Não. Deus não tem prazer na morte de 
ninguém. Deus deu a chance do faraó se 
arrepender... Mas ele não quis. 

Conclua: Deus não quer que o nosso coração 
fique duro com o pecado. Quando errarmos, 
devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus. 

Atividade: Pinte a imagem ao lado que mostra 
qual era a décima praga. 

 

 

 

Terça-feira 

Fale para a criança: Deus preparou algo especial para a 10ª 
praga: a Páscoa. 

Continue: Deus deu instruções sobre como o povo deveria fazer a 
páscoa. Eles deveriam matar um cordeirinho, passar seu sangue 
nas portas de suas casas e depois Ceiar. 

Fale (em tom de suspense): Deus deu instruções para estarem 
prontos: deveriam comer rápido, estar prontos para sair, com o 
cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Isso era 
uma prova de fé para os hebreus. 

Conclua: O povo precisava estar pronto para sair do Egito. Deus também quer que nós estejamos 
prontos para obedecê-Lo sempre.  

POIS CRISTO, NOSSO CORDEIRO DA PÁSCOA, FOI SACRIFICADO” (1 CORÍNTIOS 5:7B) 

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, obrigado por perdoar meus pecados. Em nome de 
Jesus, amém. 

 



Atividade: Desenhe no hebreu ao lado os itens 
que os hebreus precisavam usar para estarem 
prontos. O cinto, sandálias e cajado na mão.  

Dica: se quiser, você pode colar essas figuras no 
desenho e pintá-lo.  

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Quarta-feira 
 

Pergunte: Você sabia que a palavra Páscoa tem um significado muito importante? 

Continue: Sim, ela significa: PASSAGEM. Passagem do povo da escravidão para a liberdade. 

Fale para a criança: A Páscoa aponta para Jesus. O cordeirinho que deveria ser morto representava 
o sacrifício de Jesus. Assim como um cordeiro morreu para que o sangue fosse passado nas portas, 
Jesus morreu para nos salvar.  

Fale com alegria: Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Somente em Jesus temos salvação dos nossos 
pecados. Ele é o único caminho. 

Conclua: Não existe outro meio pelo qual nós 
possamos ser salvos. Por isso, Deus mandou que 
passassem o sangue do cordeirinho nas portas. Porque 
esse sangue livraria da morte quem estivesse dentro 
daquela casa. 

Atividade: Pinte de vermelho as laterais e em cima das 
portas do Egito, mostrando que o povo hebreu obedeceu 
a instrução de Deus. Pinte o restante da cena também. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quinta-feira 
 

Fale para a criança: Todos nós já nascemos pecadores e condenados à morte eterna, que é a 
separação eterna do Criador.  

Continue: Para termos a salvação e morarmos no Céu com Deus, não precisamos mais matar um 
animal.  

Pergunte: Para sermos salvos, só precisamos fazer uma coisa. O que é? 

Afirme: Isso mesmo, aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. 

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, me 
ajuda a ser uma criança obediente. Em nome de 
Jesus, amém. 

 

Oração - Leia e a criança repete: Jesus, 
obrigado por morrer por mim e me dar a chance 
de ter a salvação. Em nome de Jesus, amém. 

 



Continue a história (tom de suspense): Então à 
meia noite, o Senhor matou todos os primogênitos 
do Egito e todas as primeiras crias de gado, até o 
filho mais velho do faraó morreu. Nessa noite todos 
choraram no Egito, pois não havia uma casa que 
não houvesse um morto. Mas o Senhor poupou os 
israelitas que tinham as casas marcadas com o 
sangue do cordeiro. 

Conclua: Sim, Deus poupou a vida daqueles que o 
obedeceram.  

Atividade: Enfeite a imagem como você desejar, 
que mostra a 10 praga. 

Pergunte: Você já orou e pediu para Jesus entrar 
no seu coração e ser seu Senhor e seu salvador? 
Vamos fazer isso hoje. 

 

 

 

 
 
 
 

Sexta-feira 
 

Fale para a criança: A Bíblia fala em Atos 4:12 que Jesus é a salvação para 
todo aquele que nele crer. 

Continue: O cordeiro foi sacrificado em cada casa para uma quantidade  
certa de pessoas da família. O Cordeiro Pascal – Jesus – também  
foi sacrificado em uma cruz. 

Atividade de fixação: Vamos relembrar as 
pragas? Pinte cada praga ao lado e fale qual 
foi. 

 

 

Oração - Leia e a criança repete: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. 
Entra na minha vida e perdoa os meus pecados. Quero encontrar com o Senhor um dia no Céu. 
Obrigado(a) pelo seu sacrifício na cruz por mim. Em nome de Jesus, amém. 

 

 

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, 
obrigado(a) por cuidar de mim e da minha 
família. Por ser nossa salvação. Em nome de 
Jesus, Amém.  

 

 


