
 Por fim mas não menos importante 
a décima praga chegou castigando 

matou todos os primogênitos 
para mostrar quem estava mandando 

com a morte do filho de faraó 
a escravidão dos judeus foi acabando

Sem aproveitarem essa chance
a quarta praga apareceu

D’us mandou animais ferozes
e o povo egípcio ainda desobedeceu
animais para lutarem e guerrearem

 e o Faraó mesmo assim não compareceu

 Agora em diante
 era um pula-pula pra lá e pra cá

os gafanhotos foram para os campos
 e a oitava praga surgiu lá 

os campos eram destruídos
 e o que aconteceu eu sei lá

Depois de tudo isso
eles acharam que tinha acabado

mas logo depois de um tempo
 a segunda praga só tinha começado 

as rãs se multiplicavam 
a cada toque que era dado

A sexta praga foi se espalhando
com doenças para todos os lados 

eram coceiras para muitos
e vários estavam infectados 

a falta de banho ajudou
a mais ficarem contaminados

Hoje vamos contar
o que aconteceu no Egito
foram dias de sofrimento 

e de muito conflito
para os judeus só ajudava

mas para os egípcios era um aflito

Para todos os egípcios
a primeira praga chegou

 as águas se transformaram em sangue
e durante 7 dias tudo mudou

sem água para usar
dos judeus o povo egípcio comprou

A sétima praga se inicia
 com granizo nas tempestades 

em vez de chuva era gelo 
para destruírem as cidades 

para se esconderem
iam à suas propriedades

Aprisionando os egípcios 
uma escuridão prevaleceu 

foram dias sem luz 
até que amanheceu

todos comemoraram
por que a nona praga desapareceu

Ainda sem a libertação 
a terceira praga surgiu
eram cabeças coçando

e D’us os puniu
 tinham piolhos para todos os lados

e uma nova chance se reabriu

Para acabar esse cordel 
queremos muito relembrar 

isso aconteceu com o povo egípcio 
para os judeus libertar

 muito obrigado pela atenção 
e agora vamos os deixar

Com essa quinta praga
muitas mortes foram surgindo

a peste foi se espalhando 
e muitos animais foram se destruindo

os egípcios não aguentavam mais
e o povo judeu continuava pedindo
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