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Igreja de Deus
Escola Dominical
AS PRAGAS DO EGIPTO
Êxodo 7:1 – 10:29
Quando
Deus
disse a Moisés para
conduzir o povo
Israelita para fora da
escravidão
do
Egipto,
Deus
alertou-lhes acerca
da dureza do coração de Faraó. Faraó não iria ouvir ao
Moisés. Mas Deus iria usar a teimosia para mostrar o
Seu poder para os "Egípcios [quem]saberão que Eu sou
o Senhor."
Como Deus ordenou, Moisés e Arão foram perante
Faraó, pedindo a Ele para deixar o povo de Deus ir.
(Moisés já estava nos oitenta, e Arão nos oitenta e três.)
Faraó pediu um milagre (como Deus disse que ele
pediria), e Moisés disse a Arão. "Leve o teu cajado, e
lança adiante de Faraó, e isso se transformará numa
serpente."
Quando o cajado tornou-se serpente, Faraó chamou
os seus sábios e feiticeiros.Eles lançaram os seus cajados
no chão. Os seus cajados também tornaram-se
serpentes—"mas o cajado de Arão [ainda serpente]
engoliu os seus cajados [serpentes]." O coração de Faraó
estava duro, e ele se recusou em deixar o povo ir.
O dia seguinte, Moisés estava esperando por Faraó,
quando ele desceu do rio. Moisés disse a Faraó, "O
Senhor Deus dos Hebreus tem mandado a mim à t,
dizendo, deixe o meu povo ir, que eles puderam servir me
no deserto." Por causa de Faraó não ouvir, Moisés disse
que ele iria bater a água com o seu cajado e o rio se
transformaria em sangue.
Depois, Moisés disse a Arão para levar o seu cajado
na sua mão e estenda a sua mão em cima da água. Arão
fez como Moisés havia dito que ele fizesse, e toda a água
do Egipto—dos rios, dos canais, dos lagos e água para
beber—tornaram-se sangue. "E havia sangue por toda a
terra do Egipto."
O rio cheirava mal, e todos peixes morreram.
Contudo, os mágicos de Faraó podiam fazer o mesmo
com a sua magia. Então o coração de Faraó estava
endurecido, e ele não ouviroa a Moisés e Arão. Faraó
voltou para a sua casa. Todos os egípcios tinham que
escavar na superfície próxima do rio para encontrar água,
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porque eles não poderiam beber a água do rio.
Perante a ordem do Senhor, Moisés voltou a Faraó e
disse Deus castigaria a terra com saposse ele não
deixasse o povo ir. Sapos estariam na casa de Faraó e na
casa dos servos e na casa de todo o povo. Os sapos
estariam nas suas camas, nas suas fornalhas, e nas suas
"masseiras" (tigela para fazer Pão).
"Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egipto;
e os sapos surgiram, e cobriram a terra do Egipto."
Depois, os mágicos de Faraó usaram "feitiços" (magia
secreta) para também criar sapos. Quando o Faraó pediu
para as sapos a ser retiradas, ele prometeu deixar o povo
ir;mas quando todos sapos estavam mortos, ele não
manteve a sua palavra.
Em seguida o Senhor disse a Moisés para dizer a
Arão para estender o seu cajado e bater a poeira do chão.
Quando Arão fez isso, a poeira tornou-se em piolhos nas
pessoas e nos animais. Os mágicos de Faraó não podiam
produzir piolhos e disseram a Faraó, Esta é mão de Deus,
mas ele apenas endureceu mais o seu coração.
Deus disse a Moisés para ir de novo perante Faraó e
dizer que "multidão de moscas" iriam vier sobre a terra
se ele não autorizasse o povo a sair do Egipto. Com
certeza, quando Faraó não ouviu a Moisés, Deus enviou
multidão de moscas horríveis. Eles cobriram a terra do
Egipto. Mas em Gossém—a terra onde os Israelitas
viveram—lá não havia moscas! Deus colocou uma
divisão entre o Seu povo e os Egípcios.
Faraó chamou por Moisés e Arão. Neste tempo, ele
disse que eles poderiam oferecer sacrifícios para
Deus—Mas eles tinham que ficar na terra do Egipto. Mas
Moisés disse não, eles não podiam sacrificar-se no
Egipto, para que os Egípcios não ficassem ofendidos com
os seus sacrifícios e matassem os Hebreus. Moisés disse
que eles continuariam com uma viagem de três dias no
deserto.
Faraó disse que ele iria permitir eles irem ao deserto,
mas ele não queria que eles fossem muito longe. Moisés
chamou a Deus para tirar as moscas, mas quando já
haviam sido tiradas, Faraó voltou na sua palavra de novo.
Ele não deixaria o povo ir.
Em seguida, Deus autorizou uma terrível doença,
praga, para vir sobre os gados, cavalos, camelos, burros,
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bois, e ovelhas do Egipto. Mas Deus protegeu o seu povo:
"o gado do Egipto morreu;mas o gado das crianças de
Israel não morreu nenhum." Ainda, Faraó continuou
endurecendo o seu coração.
Depois Deus disse a Moisés para levar mãos-cheias
de cinza da fornalha e espalhar na direcção ao céu na
frente de Faraó. Quando ele fez isso, as cinzas tornaramse furúnculos (penosas dores) sobre o povo do Egipto e
sobre os seus animais. Os mágicos tinham furúnculos
também, e eles não podiam permanecer perante Moisés.
Depois, Faraó recusou, de novo, em deixar o povo ir,
Deus disse que Ele iria fazer chover uma terrível saraiva
(pedrinhas caindo do céu), como os Egípcios não tinha
visto antes. O povo foi alertado para encontrar abrigo,
não somente para eles mesmos, mas também para os seus
animais, porque se um dos homens ou besta estivesse no
campo, a saraiva poderia mata-los. Então, os Egípcios
que temiam ao Senhor levaram o seu gado para um abrigo
e foram para dentro também.
Quando a saraiva chegou, estava misturada com
trovões e fogo. Destruiu-se tudo que esteva no
campo—homem, besta, árvores, e vegetais. "Apenas na
terra de Gossém … não havia saraiva." Faraó suplicou a
Moisés para pedir a Deus para parar o trovão e a
Saraiva. Mas quando isto cessou, Faraó recusou em
deixar os Israelitas irem.
Em seguida, Deus enviou um grande número de
gafanhotos (semelhantes a locusta). Deus enviou
demasiados gafanhotos que cobriram a terra! Eles

terminaram de comer o que a saraiva havia deixado da
relva, plantas verdes e das árvores de fruta. Nenhuma
coisa verde ficou. Depois Deus removeu os gafanhotos
com um forte vento oeste e lanço-lhes no mar vermelho.
Depois disso, espessa escuridão veio sobre a terra do
Egipto por três dias. Está escuridão era tão espessa, que
poderia ser sentida! Apenas "as crianças de Israel tinham
luz nas suas residências." Faraó disse a Moisés que o
povo poderia ir, mas eles tinham que deixar os seus
animais no Egipto.
Moisés disse que eles devem levar todo o seu gado
com eles para oferecer sacrifícios ao Senhor. O coração
de Faraó tornou-se muito endurecido que disse a Moisés,
"Retira-te de mim … não verás mais a minha face;
porque no dia em que vires a minha face morrerás."
Moisés respondeu, "Disseste bem, não verei mais a sua
face."
Moisés e Arão deixaram Faraó. Mas havia mais uma
praga que viria sobre os Egípcios;esta seria pior que
todas outras. A décima praga seria a morte de todos os
primogénitos na terra do Egipto. Deus disse a Moisés que
Faraó seria tão abalado por essa praga que ele conduziria
eles para fora do Egipto! Ele quereria que eles saíssem
mais rápido que eles pudessem.
Versículo Para Memorizar:
"Deixe o meu povo ir, para que Eles me sirvam."
—Êxodo 9:1

Ligue os pontos
para ver o que
havia nas casas do
Egípcios, camas,
forno, e na tigela
de massagem
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SAPOS COBRIRAM A TERRA DO EGIPTO
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DEZ PRAGAS
1. Água transformada em
sangue
2. Sapos
3. Poeira transformada em
piolhos
4. Multidão de Moscas
5. Praga para os animais
(morte dos rebanhos)
6. Furúnculos
7. Saraiva (pedrinhas caindo do
céu)
8. Gafanhotos
9. Escuridão por três dias
10. Morte do primogénito

Escreva uma linha a partir
da imagem para a praga
correspondente
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