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AULA 2 – Moisés –saída do Egito  

Ano apostólico de Rute, ano de aliança, abundância, grandes milagres e dupla honra. 

Como é impressionante o poder de um Resgate! Nesta aula, falaremos de Moisés e a saída do 

Egito 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
No livro de Êxodo 6:6 vemos a promessa do Senhor em resgatar o povo de Israel da escravidão 
do Egito. Deus sempre trabalhava a favor de seu povo; pessoas que Ele amava e desejava 
resgatar do pecado, da idolatria, da rebeldia e de tantas coisas que entristeciam o seu coração. 
Aos que reconhece sua soberania, Deus  revela seu amor e os resgata.   
Após a morte dos primogênitos, Faraó chamou Moisés e Arão e disse: sai do meio do meu povo, 
tanto vós como os filhos de Israel; e ide servir ao Senhor, como tendes dito. 
Rapidamente o povo se apressou nos preparativo para a partida, levaram os rebanhos,            
prepararam pães, pediram aos egípcios doações de jóias, ouro, prata e vestidos, o Senhor os 
abençoou tanto que tiveram muitos despojos 
Depois de quatrocentos e trinta anos de cativeiro, naquele mesmo dia todo o exercito do Senhor 
saíram da terra do Egito. 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Êxodo 12: 31-42 Ex 13:17-22  
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que Jesus é o nosso Resgatador. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 Cenário da saída do  povo de Deus do Egito, e fantoches para acompanhar na Contação 
da história. 
 

    
 
MINISTRANDO: 

Olá galerinha tudo bem com vocês? 
Hoje nos vamos aprender uma historia muito linda do povo de Deus. Olha quem veio para nos 
ajudar; Moises. Quem já ouviu falar de Moises? Pois é galerinha Moisés fui muito importante para 
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o povo de Israel, ele ajudou a libertar todo mundo, aquelas  pessoas eram escravas lá no Egito, 
sabe o que é ser escravo? É quando a pessoa trabalha muito, pega umas coisa pesadas sabe 
uma pedra bem grandona, eles pegavam muitas coisa pesadas, eles ficava cansados, com fome, 
com sede não tinha lanchinho para eles, não tinha água, eles sofriam muito, tinha uns homens 
muito malvados que batia de cinta naquele povo; quem gosta de apanhar de cinta aqui? Ninguém 
né. Então ainda bem que Moisés teve coragem e foi falar com rei para deixa todo mundo ir 
embora, eles oravam a Deus para sair daquela  cidade; então Deus mandou Moises falar para o 
rei: deixa meu povo ir embora se não vai acontecer muitas coisas ruim com vocês, ai o rei ficou 
com medo; que tem medo de alguma coisa?  E o rei mandou todo mundo ir embora e deixou-os 
levarem tudo que ele tinha e ainda deu para ele muitos presentes, e no mesmo dia eles foram 
embora porque o Senhor os abençoou muito.  
 
ORAÇÃO: 

 
Senhor Jesus, eu quero pedir para o Senhor me  abençoar, e me  livrar de toda escravidão do 
pecado, em nome de Jesus,amém! 
 
VERSÍCULO: 

 
Porque eu sou o SENHOR, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador; dei o Egito por teu 
resgate.  Isaias 43.3. 
 

ATIVIDADE  

 

Vamos sair da armadilha, quem consegue vencer os desafios abaixo; 

Vamos precisar de barbante cadeiras para fazer um emaranhado de cordas; algumas 

argolas e garrafa pet. 

    
 

LEMBRANCINHA 

Chaveiro de sandália de Eva !  

    
 
Boa aula! 


