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Faraó era um homem muito duro e coração. Ele era o governante do Egito. Ele 

transformou o povo de Deus (Israel) em escravos. Deus estava muito preocupado com o 

sistema de Faraó. Deus enviou o Seu servo Moisés para libertar Seu povo das mãos de Faraó. 

Mas Faraó não obedeceu o mensageiro do Senhor. Então o Senhor enviou muitas pragas ao 

Egito. Uma das pragas foi que Deus iria matar todo primogênito no Egito. Os israelitas teriam 

que matar um cordeiro para cada casa. O cordeiro tinha que ser sem mancha ou defeito. Eles 

tiveram que aplicar o sangue no batente da porta. E não matasse seu filho primogênito. Para 

comemorar a passagem do Senhor, eles tinham para comer a carne com pão sem fermento. 

 

Pontos para discussão: 

 

1. Lembre às crianças que, quando Jesus veio a Jerusalém e curou o homem doente havia 

um festival judaico. 

2. O festival foi a festa da Páscoa. (Recordação do êxodo do Egito) O êxodo é outro 

exemplo de migração. 

3. O que a Páscoa significa para nós hoje? Muitas pessoas ainda estão no Egito (mundo). 

Deus está nos chamando para fora do mundo. Precisamos passar por cima. 

4. Jesus tornou-se o cordeiro da Páscoa. Ele era um cordeiro perfeito, sem mancha ou 

defeito (pecado). 

5. Mateus 26: 2 - Você sabe que daqui a dois dias é a páscoa, e o Filho do homem será 

entregue para ser crucificado. 

6. Jesus derramou Seu sangue na cruz. Nós já não temos que sacrificar animais ou 

derramar o sangue, porque Jesus fez isso por nós! 

7. Explique que o homem doente migrou de uma vida de pecado para uma nova vida em 

Cristo. Assim como o homem doente, temos que migrar do mundo do pecado para a 

vida que agrada a Deus. 

 

Escrituras: 

 

Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: "Isto é o meu corpo 

dado em favor de vocês; façam isto em memória de mim". Da mesma forma, depois da ceia, 

tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de 

vocês. (Lucas 22: 19-20) 
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Atividades: 

Mesa do altar 

Explique que nós não participamos da festa da Páscoa, mas nós participamos da mesa do 

Senhor (pão e o vinho) como um símbolo de nossa migração. Quando chegamos à mesa do 

Senhor nos lembramos que Jesus derramou Seu sangue, para nos redimir de todos os nossos 

pecados. Convide cada criança para migrar de uma vida plena pecado, fazendo Jesus o seu 

Senhor e Salvador, em seguida, para participar da mesa do Senhor, como lembrança de nossa 

migração. Jesus nos instruiu a fazê-lo e nós temos que ser obedientes. 

 

 


