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Um desfecho sobre o cântico de Moisés e Miriam: Eles exaltaram o Senhor pois gloriosamente os fez triunfar sobre os egípcios.
Glorificaram a Deus após uma vitória, foi festa e alegria.
Miriam era irmã mais velha de Moisés e Arão, e era profetiza. Foi uma líder das mulheres (Miquéias 6:4, Êx. 15:20).
Primeira murmuração do povo contra Moisés quando tiveram sede no deserto de Sur. O Senhor mandou Moisés pegar ma
árvore e bater nas águas de Mara que eram amargas e tornaram-se doces. Depois acamparam junto a doze fontes de águas no
Elim. (abundância de Deus na vida do povo)
Capítulo 16
- Saíram de Elim e foram para o deserto de Sim (está entre Elim e Sinai) Dois meses e quinze dias que saíram do Egito.
- Após a travessia no Mar Vermelho, tornaram a andar no deserto. O povo havia murmurado contra Moisés, pois tiveram sede, e agora
murmuraram novamente porque tiveram fome.
Segunda murmuração do povo contra Moisés quando tiveram fome no deserto de Sim. E o Senhor fez chover pão do céu, e o
povo colhia diariamente sua porção.
- Moisés fala com o povo que as murmurações não são contra ele e Arão, mas sim contra o Senhor.
- Maná = Simboliza Cristo como o pão do céu. A carne que duas vezes Deus mandou (vs. 13 e Nu. 11:31) para mais um símbolo da
ira de Deus (Sl. 78:27-31) em conseqüência das murmurações do povo.
Maná fornecido: Deus sabe de nossas necessidades, sabe supri-las; houve nossas orações.
Maná colhido: Deus dá condições ao povo para cumprir e podemos tirar o seguinte: a) era preciso colher cedo; ) era preciso
colher para o seu próprio sustento; c) Era preciso colher para a família; d) Era preciso comer o colhido (o pão do céu guardado, criava
bicho e cheirava mal); e) era preciso não colher no sábado.
Maná interpretado: O maná estava no deserto mas não era do deserto. Era pão do céu, seu sabor não era terrestre.
Os israelitas comeram o Maná por quarenta anos.
- Jesus, o pão da vida (pão do céu) João 6:32
Capítulo 17
Saíram do deserto de Sim e acamparam em Redifim. (vs. 1) e não havia água para beberem. O povo contendeu contra Moisés, porém
ele indaga, que eles estavam contendendo contra o Senhor.
Terceira murmuração do povo contra Moisés que tornaram a ficar sem água para beber. O Senhor manda Moisés ferir a
rocha, em Horebe (Sinai) onde o Senhor havia aparecido para ele em sarça ardente, e dela saíram águas para o povo beber.
- Massa ou Meribá, significam contenda.
- Ameleque era uma tribo de descendentes de Esaú (Genesis 36:12), ela atacou os israelitas pela retaguarda, assaltando os
retardatários (Deuteronômio 25:17-18), eles brigavam pelas as águas. Ela foi vencida por Josué e seus homens, com o poder de Deus:
era necessário que Moisés mantivesse as mãos levantadas para o céu. Esaú foi uma figura da carne: assim como Israel não podia
vencer Amaleque, também não podemos vencer a carne por nós mesmos (Gálatas 5:17). O segredo da vitória foram as mãos de
Moisés levantadas para o céu - uma figura da comunhão com Deus: só Ele nos dá a vitória sobre a carne, quando andamos no
Espírito.
O SENHOR mandou Moisés registrar isto num livro, para memória, e repeti-lo a Josué (que viria a substituí-lo quando morresse):
Amaleque viria a ser destruído completamente. Assim também a carne será destruída quando Cristo nos levar para junto dEle (1
Coríntios 15:52).
Esses descendentes eram de Ameleque que era neto de Esaú, eles são os amalequitas inimigos constantes de Israel.
- Jesus, a rocha espiritual (I Cor. 10:1-4)
Capítulo 18
O sogro de Moisés, Jetro – ele chegou com o propósito de reunir sua família com o marido, e então ouve acerca da grande salvação
de Deus consumada no Mar Vermelho.
Jetro, dá conselho a Moisés, que o pesado serviço de julgar o povo fosse distribuído entre vários homens escolhidos e competentes.
Disso tiramos a seguinte experiência para nossa vida agora:
a) que no serviço de Deus não deve haver monopólio de poder;
b) convém haver distribuição de trabalho;
c) que ninguém é capaz de fazer tudo;
d) que devemos reconhecer a capacidade de outras pessoas;
e) que ninguém deve fazer mais do que pode;
Deus fala de várias maneiras, e usou a vida de Jetro para aconselhar Moisés no seu trabalho (administração) com o povo.

Capítulo 19
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Israel chegou ao Sinai quarenta e cinco dias depois da Páscoa. A lei foi entregue no qüinquagésimo dia depois da Páscoa, e, mais
tarde, a festa de Pentecostes foi celebrado neste mesmo dia. A chegada deles foi profetizada em Êxodo 3:1,2.
- Todo o episódio que acompanhou a entrega da lei, tinha a intenção de causar espanto e temor no coração do povo de Israel. Note que
terrível descrição:
Nos versículos 10-11 o povo é ordenado á se limpar cerimoniosamente em preparação.
Nos versículos 12-13 eles são alertados de que se apenas tocassem no monte quando Deus descesse, morreriam.
No versículo 14-5 vemos que houve um tempo de ansiosa espera, durante o qual, até mesmo o relacionamento íntimo dos casais foi
suspenso.
No versículo 16 a cena é descrita como sendo uma de espessas nuvens, trovões, relâmpagos e estremecimento. O sonido de uma
buzina forte ecoou aos ouvidos do povo, anunciando assim, a presença de Deus.
Nos versículos 17-19 lemos que o monte inteiro tremia e foi coberto com fumaça. O sonido da buzina ficou ainda mais terrível.
Nos versículos 20-25 um aviso quanto a curiosidade é dado. A morte seria o castigo para quem ultrapassasse os limites.
Em outras passagens das escrituras aprendemos que os anjos estavam presentes nesta ocasião (Salmo 68:17, Atos 7:53, Hebreus 2:2).
Qual era o significado desta espantosa e terrível visão? Não estava Deus nos ensinando o que acontece quando o homem pecador se
aproxima do Deus Santo não sendo através do mediador, nosso Senhor Jesus Cristo (Hebreus 12:29)? Que esta cena seja considerada
por todos aqueles que pensam poder escapar da ira de Deus aparte de Cristo. Deus é perfeitamente santo e Seus padrões são perfeitos.
O homem não pode atingir este padrão e ninguém deseja enfrentar o castigo por quebrar a lei de Deus (Romanos 3:23, 6:23.)
Capítulo 20
Os dez mandamentos (Aliança Moisaica):
Os mandamentos e ordenanças formaram um só sistema religioso. Os mandamentos foram um ministério de condenação e de morte
(II Cor. 3:7).

AMOR A DEUS

AMOR AO PRÓXIMO

1. Não terás outros deuses diante de mim;
2. Não farás para ti imagem de escultura; Não
as adorarás...
3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em
vão;
4. Lembra-te do dia do Sábado para o
Santificar...
Mateus 22:38;37
“Amarás o Senhor Teu Deus de todo o teu
coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu
pensamento.”

5.Honra teu pai e tua mãe para que se
prolonguem os seus dias na Terra;\
6. Não matarás;
7. Não adulterarás;
8. Não furtarás;
9. Não dirás falso testemunho contra o teu
próximo;
10.Não cobiçarás a casa do teu próximo, Não
cobiçarás a mulher do teu próximo...
Mateus 22:39
“Amarás o teu próximo como a ti mesmo.”

Jesus resumiu toda a Lei nas palavras ditas em Mateus 22:37-39.
Capítulos 21 e 22
Certas leis ditas a Moisés por Deus: a) Cuidado de Deus para com os escravos e servos (vs. 21:1-11); b) A pena de morte para os
assassinos (vs. 12-14); c) lei da restituição (vs. 17-36); d) lei do furto (vs. 22:1-5); e) lei do aceiro (vs. 6); f) lei do empréstimo (vs. 715); g) lei da sedução (vs. 16).
Capítulo 23
Esse capítulo ensina como o povo de Israel havia de agir com diferentes classes de pessoas: com o perverso(1); o obre (3,6); o inimigo
(4,5); o inocente e o justo (7); o peregrino (9); o filho de uma escrava (12); o anjo do Senhor (20-33).
***Não cozerás um cabrito no leite da sua mãe* (vs. 19) = Era o costume do antigos pagãos, depois da colheita das primícias, tomar
um cabrito e fervê-lo no leite da mãe; e então, como uma espécie de mágica, espargir o leite sobre as árvores, campos, hortas, etc.
pensando que assim haviam de os tornar mais frutíferos. Por isso Deus proibiu a seu povo de usar tais rituais pagãos.
Capitulo 24
Nadabe e Abiú, eram filhos de Arão. Eles, Arão e mais 70 anciãos de Israel foram chamados para adorar ao Senhor.
O Senhor chama Moisés, e ele sobe com Josué. Arão e Hur, ficaram com os demais anciãos para governar o povo.
Deus chama Moisés no meio da nuvem que cobriu todo o Monte Sinai, e a glória do Senhor era como um fogo consumidor. Moisés
ficou no monte por 40 noites.
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