
 
 

 
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 
 

NOME:______________________________________________________________DATA: 03/05/2020 

 

O ÊXODO E A TRAVESSIA DO MAR 

VERMELHO 

Versículos para decorar: 

1 – O Senhor lutará por vocês; tão somente acalmem-se. (Êxodo 14:14)  

 
2 – O Senhor é a minha força e o meu cântico; ele é a minha salvação. (Salmos 118:14)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. O anjo da morte matou todos os primogênitos do Egito, toda casa tinha algum primogênito 
morto, menos nas casas dos israelitas que haviam passado o sangue do cordeiro nas portas. Leia 
Salmos 18:2 e escreva as palavras que estão faltando. 

 
Deus faz diferença entre o seu povo e o povo que não o ama. 
 
O Senhor é a minha _______ (pedra / rocha), a minha fortaleza e o 
meu ____________ (libertador / prisioneiro); o meu Deus é o meu 
rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu ____________ 
(armadura / escudo) e o poder que me ____________ (salva / 
mata), a minha torre alta.  
 

2. Os israelitas após 430 anos saíram levando muitas riquezas e rebanhos do Egito. Leia Êxodo 
12:35-36 e pinte de amarelo o versículo que está escrito corretamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Foram muitos os israelitas que saíram do Egito. Leia Êxodo 12:37 e responda o problema: 
 

Problema: Eram cerca de 600.000 mil homens. Vamos imaginar quantas pessoas saíram do 
Egito: Se cada homem fosse casado e tivesse 2 filhos, quantas pessoas eram? 
Resolução 
a) Uma esposa para cada homem seriam (  ) 600.000 mulheres (  ) 300.000 mulheres 
b) 600.000 casais com 2 filhos cada =  600.000 x 2 = 1._00.000 crianças 
 

                                      Total de pessoas: 
                                       600.000 homens 
                                       _00.000 mulheres 
                                    1._00.000 crianças  
                                     ________________ 

O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da 
parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que 
pediam; assim eles despojaram os egípcios. 

Os egípcios obedeceram à ordem de Moisés e pediram 
aos Israelitas objetos de prata e de ouro, bem como 
roupas.  



                                                                                                          

                                     _._00.000 pessoas 
Refletindo: 
- Imagine essa quantidade de gente saindo do Egito, foi um milagre de Deus! 
- Deus é poderoso e cumpre suas promessas! 
 

Decidindo: 
(   )Decido aguardar com paciência que Deus cumpra suas promessas na minha vida. 
(   )Decido confiar no Deus poderoso que Ele é! 
 

Compartilhando com Deus: 
Deus é poderoso e merece nossa honra e toda a glória. Escreva uma oração declarando o poder 
de Deus escrevendo algumas qualidades d’Ele e agradeça porque Ele é fiel e cumpre suas 
promessas: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
TERÇA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. O povo de Israel saiu confiante, enquanto os egípcios apenas os observavam com tristeza, por 
causa dos seus primogênitos mortos. O povo saiu do Egito levando muitas coisas. Ligue as figuras 
aos textos corretos mostrando o que o povo levou: 

          
 
 

 
 
 
2. Deus havia ficado em silêncio durante muitos anos. Os israelitas não tinham a Bíblia impressa, 
eles tinham apenas dois fatos para acreditar. Substitua os símbolos pelas letras e descubra quais 
eram esses fatos. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
3. Deus sabia que um dia o povo iria esquecer desse grande 
acontecimento. Então Deus criou algumas festas para o povo não 
esquecer do que Deus havia feito por eles. Uma dessas festas se 
comemora anualmente. Descubra o nome da festa com as letras na 
ordem das ovelhas. 
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A festa se chama: 
 
____________________________ 

Êxodo 12:38 Êxodo 13:19 Êxodo 12:39 Êxodo 12:35 



 
Refletindo: 
- Além da Páscoa, temos a Bíblia para lermos e nos lembrarmos das promessas de Deus. 
- Precisamos ter fé e paciência que Deus vai fazer tudo no tempo certo. 
 

Decidindo: 
(   )Decido confiar no tempo certo de Deus. Não vou reclamar quando não receber o que pedi. 
 

Compartilhando com Deus: 
Deus é poderoso e merece nossa honra e toda a glória. Escreva uma oração declarando o poder 
de Deus escrevendo algumas qualidades d’Ele e agradeça porque Ele é fiel e cumpre suas 
promessas: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
QUARTA – FEIRA 
Entendendo a História 
1.  O povo saiu de Ramessés e foram para Sucote. De Sucote seguiram 
para Etã. O povo começou a perceber uma nuvem em formato de 
coluna durante o dia. À noite, ela virava uma coluna de fogo. Assim 
Deus os guiava pelo deserto conforme a sua vontade. Leia Êxodo 13:21 
e preencha os desenhos conforme o versículo. 
 

1 
Durante o dia o Senhor ia adiante deles, 
numa coluna de nuvem, para guiá-los no 
caminho. 

2 
e de noite, numa coluna de fogo, para 
iluminá-los, e assim podiam caminhar de 
dia e de noite. 

 
2. O caminho mais curto passava pela terra dos filisteus, mas, o povo de 
Israel não tinha habilidade de guerrear, eles eram apenas escravos. A fé do povo de Israel ainda 
era pequena. Eles teriam que aprender a confiar no Senhor. Ligue as afirmações até o quadrado 
correto. 
 
Deixar o problema nas mãos do Senhor. ● 
Resolver o problema com minhas próprias mãos. ● 
Querer a vingança. ● 
Ser contente com o que Deus me deu.● 
Ficar com raiva porque não sou o que desejo ser. ● 
Querer apressar o plano de Deus. ● 
 

3. De repente Deus mandou o povo mudar de direção e ir para o mar. Deus estava planejando sua 
última cilada contra o faraó. O faraó mandou o seu exército ir buscar os israelitas. Era uma 
armadilha perfeita, o povo não teria como escapar. Mas Moisés confiava no Senhor.  

 

Essa nuvem é 
um exemplo de 
Teofania: As 

várias formas de 
Deus se revelar. 
Deus em forma 

física. 
 

É CONFIAR 

NÃO É CONFIAR 

lutará 

por vocês 

(Êxodo 14:14)  



Escreva o versículo aqui: 
_____________________________________________________________________________ 
QUINTA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Leia o texto abaixo. Em seguida, preencha os quadrados com as palavras em destaque. Com a 
palavra formada na coluna 5 responda a pergunta abaixo. 
 
A coluna(3) se pôs entre os israelitas e os egípcios. A 
nuvem(2) clareava o caminho dos israelitas e 
escurecia(4) o caminho dos egípcios. Tudo(1) o que 
estava acontecendo era o plano de Deus.  
 
Quem era essa coluna de nuvem? ______________ 
 
2. A coluna de Deus se colocou entre os egípcios e os israelitas. Deus fez soprar um vento forte e 
o mar se abriu. Encontre cinco erros entre as cenas abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Deus não iria deixar o povo morrer e mais uma vez mostrou o seu grande poder. Marque com X 
as frases verdadeiras de acordo com Êxodo 14:21-24 
 

(    ) Deus fez soprar um vento forte. 
(    ) Os israelitas viram se formar duas paredes de água. 
(    ) O povo atravessou o mar Vermelho durante a noite inteira. 
 
4. O povo de Israel teve muita fé para colocar seus pés na terra seca. Era uma parede de água 
segura apenas pelo sopro e pela mão de Deus. Uau! Mas e os egípcios?  
 

Quando viram o mar Vermelho aberto, os egípcios... 
 

(     ) Desistiram e voltaram para o Egito. 
(     ) Foram atrás dos israelitas até o meio do mar.  
(     ) Adoraram a Deus. 
 

Refletindo: 
- Deus segurou o mar apenas para o seu povo, porque Deus cuida de seus filhos. Deus cuida de 
você! 
- Deus colocou as autoridades na sua vida para cuidarem de você. O povo obedeceu a autoridade 
de Moisés e por isso viveu. 
- Você tem confiado nas autoridades que Deus colocou na sua vida? 
 

Decidindo: 
(   )Decido obedecer imediatamente, completamente e sem reclamar meus pais, professores Nova 
Kids, na escola e em todos os lugares. 
 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração falando para Deus sua decisão e pedindo perdão se você tem falhado em 
obedecer as suas autoridades: 



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
SEXTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Quando já estava amanhecendo, o Senhor fez o exército dos egípcios ficarem confusos e seus 
carros de guerra sem rodas. Os próprios egípcios disseram algo a respeito de Deus. Leia Êxodo 
14:25 e circule a frase correta que fala o que os 
egípcios gritaram. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
2. O sol já estava nascendo quando o 
último israelita atravessou o mar e 
chegou à praia. Então Moisés estendeu a 
mão e as águas do mar voltaram. O 
Senhor fez com que as águas cobrissem 
todos os egípcios e os seus carros de 
guerra. Nenhum egípcio sobreviveu! 
Pinte a cena. 
 
 
 
 

3. Naquele dia, o povo hebreu viu o grande poder de Deus. Eles passaram a confiar no Senhor e 
também na liderança de Moisés. O povo todo cantou uma canção ao 
Senhor. Miriã e todas as mulheres tocaram tamborins e dançaram com 
alegria. Se o povo tivesse um grito de guerra seria como o versículo 
abaixo. Complete com as palavras que faltam e descubra qual seria. 

O ___________ (Senhor / faraó) é a minha _____________ (saudade / 

força), o meu cântico e a minha _________________ (salvação / canção) 

Salmos 118:14 

 

Decidindo: 
(   )Decido compartilhar o plano de salvação de Deus para as pessoas. 
 

Compartilhando com Deus: 
Essa história é incrível pois podemos ver claramente o poder de Deus. Escreva uma oração 
agradecendo a Deus porque Ele faz tudo para o seu bem: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Fez que as rodas dos seus carros começassem a 
soltar-se, de forma que tinham dificuldades em 
conduzi-los. E os egípcios gritaram: "(Vamos fugir 
dos israelitas! / Vamos atacar os israelitas!) o 
Senhor está (chorando / lutando) por eles contra o 
Egito". 


