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Depois de 430 anos no Egito, o 
povo de Deus estava livre.  Deus 
os guiava numa coluna de nuvem 
durante o dia e numa coluna 
de fogo durante a noite.

Mas o Faraó não desistiu

dos israelitas.  
Mais uma vez ele
se esqueceu de
Deus.  Mais uma
vez ele mudou de 
idéia.  Ele reuniu o 
seu exército e foi

atrás dos israelitas.  
O povo ficou preso
entre o exército
de Faraó e o mar.

Um grande 
milagre aconteceu. 
Deus abriu um 
caminho através 
do mar.  O povo 
atravessou em 
segurança.

"Fiquem firmes e vocês verão que 
o Deus Eterno vai salvá-los hoje", 

disse Moisés.  Moisés foi em direção 
à água e estendeu o seu braço.

Faraó estava 
furioso!  Deus tinha 
ordenado através 
de Moisés que ele 
libertasse os 
israelitas 
escravizados.  
Faraó recusou.

"Façam essa gente 
trabalhar mais duro 
ainda" - foi a ordem de 
Faraó aos chefes dos 
escravos.  As coisas 
ficaram ainda piores 
para os israelitas.

ADEUS, FARAÓ!
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Então o exército do Faraó foi em direção ao mar 
Vermelho.  Os soldados pensavam que iam pegar
os israelitas.  Mas Deus fechou o caminho
entre as águas.  O poderoso exército do 
Egito foi engolido pelas águas.  
Agora Faraó sabia que o 
Deus

de 
Israel
é Senhor
sobre tudo.

ADEUS, FARAÓ! 

Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia, 

se encontra em

Êxodo 4 a 15

"A explicação da tua palavra traz luz." 
Salmo 119.130

Escrito por Edward Hughes
Ilustrado por Janie Forest

Traduzido por Sociedade Biblica do Brasil
Adaptado por Lyn Doerksen
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O povo culpou 
Moisés e Arão 
pelos problemas.  
Moisés foi orar: 
"Ó Deus Eterno, 
...tu não fizeste 
nada para
ajudá-los."  

Deus respondeu: 
"Eu sou o Deus 
Eterno.  Vou livrá- 
los da escravidão 
do Egito."

Então Faraó mandou 
chamar os seus 
mágicos.  Quando 
os mágicos egípcios 
jogaram suas varas no 
chão elas também se 
transformaram em 
cobras, mas foram 
engolidas pela de Arão.  
Mesmo assim, Faraó 

recusou 
-se em 
libertar

o povo.

Mas Faraó endureceu o seu coração.  Ele não 
deixaria os israelitas irem embora do Egito.

Novamente
Moisés disse a 
Faraó para
libertar o povo
de Deus.  Faraó
recusou e Deus 
enviou outra
praga.  O Egito
ficou coberto de 
rãs.  Todas as 
casas, todos os
quartos e até
as panelas de 

cozinha estavam
cheias de rãs!

Faraó implorou a 
Moisés: "Peçam 
ao Deus Eterno 
que livre a mim 
e o meu povo  
destas rãs, e eu 
deixarei que o 
seu povo vá."  
Mas quando as 
rãs sumiram, 
Faraó mudou de 
idéia.  Ele não
libertaria os
escravos.

Então Deus fez 
com que três 
dias ficassem 
em completa 
escuridão.  Mas 
o Faraó, teimoso, 
não libertava os 
israelitas.

Depois das feridas, 
Deus enviou uma 
chuva de pedras.  
Em seguida, Deus 
enviou multidões 
de gafanhotos que 
destruíram todas 

as plantas 
verdes da terra.

Em
seguida, 
Deus 
enviou 

grandes enxames de moscas; 
doenças matavam os animais 
dos egípcios e feridas 
doloridas apareciam nas 
pessoas.  As pessoas
sofriam muito.  E o Faraó 
continuava teimando
contra Deus.

Então Deus enviou bilhões de piolhos.  
As pessoas e os animais coçavam por causa 
dos piolhos.  Mas Faraó não queria desistir.

Na manhã seguinte, Moisés e Arão se encontraram 
com Faraó próximo a um rio.  Quando Arão ergueu a 
sua vara, Deus transformou a água em sangue.  Os 

peixes morreram!  As pessoas não podiam 
beber água!

Os chefes dos escravos falaram ao povo: "O rei 
disse que não vai mais fornecer palha a vocês.  Ele 
manda que vocês vão ajuntar palha onde puderem 
achar.  Mas terão que continuar fazendo a mesma 
quantidade de tijolos."

Os chefes batiam nos 
escravos que não conseguiam recolher a palha e 

fazer a mesma quantidade de tijolos.

Então Deus enviou 
Moisés e Arão de 
volta a Faraó.  
Faraó pediu um 
sinal de Deus.  

Arão jogou a sua
vara no chão e ela 
transformou-se 
numa cobra.
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Deus ordenou a Moisés que o
povo celebrasse a noite da Páscoa

todos os anos, porque foi na Páscoa que o 
anjo de Deus passou sobre as casas dos 
israelitas e atingiu o Faraó e o seu povo.

"Saiam daqui!" –
pediu Faraó a Moisés.  
"Vão adorar ao Deus 
Eterno." Rapidamente, 
todos os israelitas 
saíram do Egito.

À meia-noite, ouviu-se 
muitos gritos e choro 
no Egito.  Em todas 
as casas dos egípcios 
havia um filho morto.

Deus disse: "Vou 
mandar só mais um 
castigo.  Perto da 
meia-noite eu vou 
passar pelo Egito 
e no país inteiro 
morrerá o filho 
mais velho de cada 
família."  Deus 
falou aos israelitas 
para passarem 
sangue de carneiro 
ao redor de suas portas 
para que o filho mais velho 
de suas famílias não morresse. 16 1715 18


