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Leia versículos selecionados de Êxodos 7 - 11 para ensinar sobre as dez pragas que o Senhor enviou
aos egípcios. Peça que as crianças desenhem imagens que demonstrem essas pragas.

Êxodos 7:19
19 Toma a tua vara, e estende a tua mão
sobre as águas do Egito, sobre as suas

correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus
tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas
águas, para que se tornem em sangue; e haja
sangue em toda a terra do Egito, assim nos

vasos de madeira como nos de pedra.

Êxodos 8:2-3
2 E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei

com rãs todos os teus termos.
3 E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua
casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama,

e às casas dos teus servos, e sobre o teu
povo, e aos teus fornos, e às tuas

amassadeiras.

Êxodos 8:16
16 Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a

Aarão: Estende a tua vara, e fere o pó da
terra, para que se torne em piolhos por toda

a terra do Egito.
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Êxodos 8:21
Eis que enviarei enxames de moscas sobre ti,
e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e

às tuas casas; e as casas dos egípcios se
encherão desses enxames, e também a terra

em que eles estiverem.

Êxodos 9:6 - 7
6 E o Senhor fez essa coisa no dia

seguinte, e todo o gado dos egípcios
morreu, porém do gado dos filhos de Israel

não morreu nenhum.
7 E Faraó mandou averiguar, e eis que do
gado de Israel não morrera nenhum, porém

o coração de Faraó se endureceu, e não
deixou ir o povo.

Êxodo 9:9
9 E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a
terra do Egito, e se tornará em sarna, que

arrebente em úlceras nos homens e no gado,
por toda a terra do Egito.
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Êxodos 9:22
22 Então disse o Senhor a Moisés: Estende
a tua mão para o céu, e haverá saraiva em
toda a terra do Egito, sobre os homens e

sobre o gado, e sobre toda a erva do
campo na terra do Egito.

Êxodos 9:33-34
33 Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó,

da cidade, e estendeu as suas mãos ao
Senhor; e cessaram os trovões e a saraiva, e

a chuva não caiu mais sobre a terra.
34 Vendo Faraó que cessaram a chuva, e a
saraiva, e os trovões, continuou a pecar; e
endureceram o seu coração, ele e os seus

servos.

Êxodos 10:4-5
4 Porque se ainda recusares deixar ir o meu
povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos

teus termos,
5 E cobrirão a face da terra, de modo que a
terra não se poderá ver; e eles comerão o
resto do que escapou, o que vos ficou da

saraiva; também comerão toda árvore que
vos cresce no campo;
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Êxodos 10 : 21-22
21 Então disse o Senhor a Moisés: Estende a
tua mão para o céu, e virão trevas sobre a

terra do Egito, trevas que se possam apalpar.
22 E Moisés estendeu a sua mão para o céu,
e houve trevas espessas em toda a terra do

Egito por três dias.

Êxodos 11: 5-6
5 E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que

haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da
mó, e todo primogênito dos animais.

6 E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e
nunca haverá;
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