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ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – IEGI
Lição 22 – LIVROS “PENTATEUCO”
VII - ÊXODO 01 A 06
Produzido por Rebeca Paula Neto

Êxodo: A palavra no grego significa “saída”
Autor: Moisés
Data: 1.440 a.C.
Conteúdo: Relata o início da escravidão do povo de Israel no Egito, sua posterior libertação e aliança com Deus no Monte Horebe
(Sinai), na Península do Sinai, onde Deus entrega a Moisés as duas tábuas de pedra contendo os Dez Mandamentos. Também narra o
nascimento e a vida de Moisés.
Personagens principais: Deus (Libertador), Faraó, Moisés (líder do povo), Arão (sacerdote).
Moisés: Foi um patriarca e profeta do povo de Israel na saída do Egito para a terra prometida. Ele era israelita, filho de Anrão e
Joquebede, neto de Coate e bisneto de Levi, este que era filho de Jacó.
Êxodo se divide da seguinte maneira:
1) A libertação do hebreus da escravidão no Egito
2) a caminhada até o monte Sinai
3) A aliança de Deus com o seu povo no monte Sinai, onde Ele lhes dá Leis.
4) A construção da Tenda da presença de Deus, onde Deus mora com o seu povo.

ÊXODO 1 A 6
Introdução: Após a morte de José, o povo de Israel passou a ser maltratado e escravos de Faraó por 400 anos. Moisés veio 400 anos
após a escravidão.
A providência de Deus em libertar o povo de Israel do Egito, e o fato de sustentá-los num deserto, demonstram Seu grande amor em
favor de um povo escravo, evidência de Sua Graça e Poder. Enfatize que o povo de Israel não tinha nenhuma virtude em si, para
merecer este amor, mas Deus o escolheu, por causa de sua aliança anterior com Abraão, e por causa do clamor daqueles que sofriam
(Êxodo 3.7).
A vida de Moisés, seus defeitos, hesitações e submissão não devem ser esquecidos, mostra como Deus pode agir sobre pessoas com
fraquezas, aparentemente incapazes para serem úteis. Moisés tinha uma fala pesada, e hesitou muito antes de aceitar a missão de ser
líder na libertação.
Capítulo 1: O crescimento do povo israelita
a) O Israel cresce (Êxodo 1:6-7); a terra do Egito se encheu com os descendentes israelitas.
b) O Egito escraviza os israelitas (Êxodo 1:8-14); um novo rei do Egito que não conhecia a história de José começou a tramar contra
os israelitas pelo fato deles estarem se multiplicando e aumentando muito os seus descendentes.
c) Os egípcios tentam conter a natalidade dos israelitas (Êxodo 1:15-16). Os meninos eram mortos, somente as meninas que
sobreviviam quando nasciam.
Capítulo 2: Moisés
a) O nascimento de Moisés (Êxodo 2:1-3);
b) Moisés é adotado (Êxodo 2:9-10); Ele era israelita e foi adotado pela filha de Faraó.
c) Moisés tenta proteger seu povo e é rejeitado (Êxodo 2:11-14); Ele tenta defender os seus irmãos, mas eles não aceitam sua ajuda
por não aceitarem como líder e ter visto que matou um homem.
d) Moisés foge e vai morar no deserto (Êxodo 2:15, 21-22). Saiu do Egito e foi para o deserto do Midiã.
Capítulo 3: Deus chama Moisés:
a) Deus aparece a Moisés (Êxodo 3:1-2); O texto original traz o nome do monte Sinai como Horebe. O Anjo que apareceu a ele
representa o próprio Deus. SENHOR, isso se traduz o nome sagrado do Deus de Israel em hebraico, YHWH (sem as vogais), que em
português seria Javé.
- O lugar era sagrado por causa da presença de Deus e não pela terra.
b) Deus se identifica a Moisés (Êxodo 3:6-8); Moisés ficou com medo de olhar para Deus porque sabia que quem visse o Senhor face
a face morreria (Êx. 33:20; Jz 6:22-23; 13:22).
- Deus desceu da morada do céu para falar com Moisés e o levantar como libertador do povo de Israel.
- A sarça é uma planta espinhosa, gênero Acácia.
- Eles seriam levados para uma terra que “jorra leite e mel”, traduzido do hebraico. Isso significava abundância e riqueza (Dt.
:7-9). Ao que tudo indica o mel não era de abelha, mas um tipo de geléia de uvas, que até era produto de exportação. (Gn. 43:11)
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c) Deus dá ordem a Moisés (Êxodo 3:10). A reação de Moisés primeiramente foi igual aos demais profetas com que Deus falou, se
achando incapazes ou impuros para tal tarefa que Deus ordenava. “Quem sou eu...?” (Is. 6:5, Jz 1:6, Jz 6:15, I Sm 9:21)
- Deus se apresentou a Moisés como o EU SOU. O texto original do hebraico EU SOU QUEM SOU pode ser traduzido por
“EU SOU AQUILO QUE SOU”. EU SOU em hebraico, isso soa parecido como nome Javé. (Jo 8:24, 28, Ap. 1:4,8)
Capítulo 4: Deus dá sinais a Moisés:
a) O cajado transforma-se em cobra (Êxodo 4:1-4);
b) Deus dá mais um sinal (Êxodo 4:6-8);
c) Moisés reluta em atender o chamado de Deus (Êxodo 4:10-13);
- Quem da a boca ao ser humano é Deus (Sl. 94.9)
- Arão foi chamado para falar por Moisés. Ele e Moisés eram levitas. Levita quer dizer sacerdote.
d) Deus aceita que Arão vá com Moisés (Êxodo 4:14-16);
e) O povo crê em Moisés (Êxodo 4:27-31). Inicialmente antes das lutas, o povo creu. Depois quando começou a ter problemas, a
incredulidade entra.
Capítulo 5: A reação de Faraó:
a) Moisés fala com Faraó (Êxodo 5:1-2); Não se tem o nome do Faraó dessa época, apenas se refere ao rei do Egito como seu nome
próprio Faraó.
b) Faraó reage com mais opressão (Êxodo 5:6-9);
c) O povo reclama a Moisés (Êxodo 5:21-23). O povo ao invés de apoiar o lider, começa a reclamar.
Capítulo 6: Deus promete livrar Israel:
a) Deus anima Moisés (Êxodo 6:1); Deus fala com Moisés que era o mesmo Deus que operou na vida de Abraão, Isaque e de Jacó, o
Deus Todo-Poderoso. Em hebraico, El-Shaddai. Gn. 17.9)
- Fala da promessa Dele com Abraão de dar a terra de Canaã.
b) Deus relembra suas promessas (Êxodo 6:6-8); Aqui Deus começa a fazer pela primeira vez sua aliança com o povo de Israel, até
então era com Abraão e seus descendentes. (Êx 6.7)
- No início que começou a falar com Moisés Deus disse “Eu sou o Senhor” v.2 e no final tornou a dizer no versículo 8. Isso
nos mostra a importância do nome do Senhor. (Êx. 20:7)
c) O povo tem dificuldade em crer (Êxodo 6:9). O povo de tanto sofrer já não acreditava em mais nada de bom que pudesse acontecer
com eles. Isso acontece com várias pessoas hoje, de tanto sofrimentos elas não conseguem crer em Deus que é capaz de libertá-las e
salvá-las.
Conclusão: Deus escolheu e enviou Moisés, para ser o grande libertador do povo israelita.
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