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ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – IEGI
Lição 26 – LIVROS “PENTATEUCO”
VII - ÊXODO 31 A 40
Produzido por Rebeca Paula Neto
Capítulo 31
Deus dá a habilidade a Sua obra (Vs. 1-11) - Quando Deus precisa fazer algo na Sua obra, quando Ele determina como deve ser
feito, Ele mesmo escolhe as pessoas e dá a elas o conhecimento e capacidade. Nós somos um vaso nas mãos do Senhor e somos feitos
conforme o seu querer, para termos a forma e tamanho específico de que Ele deseja para que sejamos usados.
Deus encheu com o Espírito Dele a Bezalel dando a ele toda sabedoria, entendimento e conhecimento para elaborar projetos, trabalhar
com ouro, prata e cobre a serviço da Tenda. E colocou Aoliabe junto com ele e todos os aqueles que eram hábeis, para que fizessem
tudo quanto havia ordenado na construção do Tabernáculo.
Deus é que dá habilidade e entendimento no serviço da obra Dele, por isso sabemos e compreendemos que somos completamente
dependentes de Deus para trabalhar no ministério. Não temos buscar em nós, no que somos inteligentes demais para fazer, mas sim
em Deus. Pois se não for da vontade do Senhor o nosso trabalho, em vão se tornará e carente de habilidade.
Bezalel, filho de Uri que é filho de Ur -> Tribo de Judá
Aoliabe, filho de Aisamaque -> Tribo de Dã
Guardar o sábado (Vs. 12-17) - O Senhor ordena que Israel guarde os sábados para lembrarem do sinal entre eles e Deus de geração
a geração, aliança perpétua. O sábado era de descanso, em memória da criação do mundo que Deus fez tudo em seis dias, no sétimo
descansou e restaurou-se. Isso era um sinal de aliança entre Israel e Deus!
As Tábuas dos Dez mandamentos (vs. 18) – É maravilhoso saber que Deus escreveu a dedo as tábuas dos mandamentos, eram suas
obras (ver Ex. 32:16). Isso é claro para entendermos que o Senhor zelava pelas suas leis e queria que fossem cumpridas pelo seu povo.
Deus dá uma vida livre para o seu povo, mas informa às coisas que são boas e as que são ruins, é uma escolha nossa, querer fazer o
que é bom e também o que é ruim, porém o que é ruim tem conseqüências graves e prejudiciais para nossa vida. O que é bom, como o
nome já diz...é bom! Não nos causa dor e morte. A começar na vida de Adão e Eva, eles tiveram a escolhe de fazer o que era da
vontade de Deus e o que não era! Aqui vemos o povo de Israel também tendo a oportunidade de verem o que Deus queria que
fizessem e o que não podiam fazer.
Capítulo 32
Corrupção do povo (vs. 1-6) – Ao verem que Moisés demorava a voltar do Monte, o povo exigiu de Arão um deus. Vemos que a
multidão estava seguindo o homem (Moisés) e não Deus, mesmo depois de tantos milagres do Senhor eles continuavam com o seu
coração incrédulo e não temiam a Deus de verdade. Ao olharmos para os nossos dias agora, não temos um quadro diferente. Muitas
pessoas estão seguindo homens, e quando um desses caem, todas elas também caem! Temos que seguir a Jesus!
Arão temendo uma possível rebelião do povo, ou se sentindo recuado, pegou tudo que continha ouro do povo e fez um bezerro de
fundição. Detalhe: na passagem informa que eles levantaram o bezerro dizendo que era o deus que os tirou do Egito. É impressionante
como a incredulidade e ingratidão opera no coração do homem em relação ao SENHOR!
Levantaram ofertas ao deus pagão e fizeram festa, comeram e beberam a noite toda.
Moisés intercede pelo povo (vs. 7-14) – Deus viu a ingratidão do povo e rebeldia, queria destruí-los e fazer de Moisés uma grande
nação, porém Moisés intercedeu pelo povo e pediu ao Senhor que lembrasse de sua promessa com Abraão, Isaque e Israel. Assim
Deus se arrependeu e atendeu a oração de Moisés.
1.
Vemos que nossa intercessão para a vida de outras pessoas tem valia, Deus ouve!
2.
“Números 23:19 diz: "Deus não é homem, para que minta; nem filho de homem, para que se arrependa.
Porventura, tendo ele prometido, não o fará?" Mas outras passagens dizem que ele tem se arrependido. "... Então se arrependeu o
Senhor de ter feito o homem na terra..." (Gênesis 6:6-7). "Então, se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao
povo" (Êxodo 32:14). Como podem estas afirmações ser conciliadas?
Em qualquer estudo de textos difíceis da Bíblia, precisamos primeiro olhar para o contexto. Números 23:19 é uma afirmação
da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Foi impossível para Balaão amaldiçoar os israelitas porque Deus os tinha
abençoado e lhes prometido prosperidade. Cada vez que ele tentou amaldiçoá-los, Deus transformou suas palavras em mais bênçãos.
Deus nunca mente e nunca quebra uma promessa. Paulo afirmou sua confiança na fidelidade de Deus: "Fiel é esta palavra: se já
morremos com ele, também viveremos com ele; se perseveramos, também com ele reinaremos; se o negamos, ele, por sua vez, nos
negará; se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo" (2 Timóteo 2:11-13). A
fidelidade de Deus dá segurança ao obediente.
Os contextos de Gênesis 6 e Êxodo 32 são diferentes. Em ambos casos, Deus é fiel. Sua "mudança de sentimento" é por
causa das mudanças feitas pelos homens. Em Gênesis 6, ele se preparou para destruir aqueles que o abandonaram. Em Êxodo 32, ele
estava pronto para destruir o povo mas arrependeu-se por causa do apelo penitente de Moisés. Estes casos ilustram o que Paulo disse:
"... se o negamos, ele, por sua vez, nos negará".
Uma das explicações mais claras deste assunto na Bíblia é encontrado em Jeremias 18:1-10. Os planos de Deus para
abençoar ou destruir são condicionais. Se uma nação que está sendo abençoada se volta para o pecado, Deus irá condená-la a ser
destruída. Se o povo desobediente se converte ao Senhor, ele o poupará da destruição. Isto não é vacilação por parte de Deus. Ele está
simplesmente sendo fiel ao seu justo caráter.” Por Dennis Allan
Moisés manda matar os idólatras e intercede pelo povo novamente a Deus (vs. 18-35) – Moisés descendo do monte e vendo a
idolatria do povo, quebra as tábuas no pé do monte. Pegou o bezerro e queimou-o no fogo, após virar em pó, jogou nas águas e deu de
beber aos filhos de Israel. Separou os que eram do Senhor e mandou matar uns três mil homens que adoraram o deus. Moisés
intercede pelo povo novamente pedindo perdão a Deus pelo pecado deles. Deus envia um Anjo para ir adiante de Moisés.
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Capítulo 33
Êxodo 33 fala de Moisés lutando como intercessor a fim de restaurar a comunhão entre Deus e Israel. Seu sucesso o encorajou a
buscar uma manifestação mais grandiosa de Deus pra si mesmo.
O Arrependimento de Israel (vs. 1-6) - Moisés permaneceu em comunhão com Deus enquanto Israel era alienado. Deus promete
Sua ajuda a Israel, mas não a Sua presença. Um anjo os acompanharia até a terra prometida, mas Deus não estaria no meio deles.
Israel tinha quebrado a aliança. O pecado sempre leva Deus a se recolher do Seu povo.
Ouvindo estas palavras Israel parece sinceramente lamentar e pesar suas ações. Em linguagem antropomórfica Deus é retratado como
meditando no destino que daria a Israel. O verdadeiro arrependimento sempre faz com que Deus volte atrás no Seu julgamento
ameaçador.
Fora do Arraial (vs. 7-11) – Deus mudou a Sua glória visível longe do lado de fora do campo de Israel. O tabernáculo mencionado
era provavelmente a tenda ou escritório de Moisés. O tabernáculo descrito em Êxodo 25-30 não tinha ainda sido construído. Aqueles
que desejassem ver Deus tinham que sair fora do arraia. Mesmo hoje, aqueles que desejam se aproximar de Deus, têm que sair fora do
arraial da aprovação humana e da respeitável religião (Hebreus 13:13).
O versículo 11 mostra o relacionamento especial que Moisés tinha com o Senhor. Que profeta foi como ele (Números 12:6-8)? A
frase face a face não significa que Moisés viu a essência de Deus. Diferente de outros profetas que ouviram a voz de Deus, Moisés viu
a constante manifestação da glória do Senhor.
Mais Intercessão (vs 12-17) - Como todo bem sucedido intercessor, Moisés tinha grande amor pelo povo por quem ele orava
(Hebreus 11:24-25; Atos 7:23). Ele desejava que Deus retornasse a nação e se lembrasse de que eles eram o Seu povo. Moisés
desejava estar certo que o anjo que acompanharia Israel ser o anjo do SENHOR e não apenas um anjo normal. O anjo do SENHOR no
Velho Testamento era o próprio Filho de Deus. Era assim que Ele se manifestava ante da Sua encarnação.
Moisés foi totalmente bem sucedido em suas orações. Duas coisas são dignas de consideração:
A. A oração pode muito em seus efeitos (Tiago 5:16). Porque deveríamos como cristãos deixar tamanho poder sem ser
aproveitado.
B. A presença de Deus é melhor do que Suas bênçãos (Salmo 16:5). Até mesmo os ingratos e maus recebem das bênçãos de Deus
(Mateus 5:45). Nunca deveríamos ficar satisfeitos com menos do que a comunhão com o Senhor.
Uma Fome por Deus (vs. 18-23) - O homem que gasta tempo com Deus, em favor de outros, se torna grandemente atraído ao próprio
Senhor. As orações criam uma sede por Deus. Isto é visto na vida de Jacó (Gênesis 32:29). Moisés recebeu uma resposta pela sua
oração, mas agora desejava um maior conhecimento de Deus para sua própria alma.Deus concorda em revelar mais da Sua glória a
Moisés. O nome de Deus é a Sua glória e atributos. O Senhor iria mostrar Seu caráter como alguém cuja misericórdia é a sua
prerrogativa. A natureza de Deus é graciosa, mas Ele é soberano na dispensação da Sua graça. A misericórdia não é um débito ou uma
obrigação que Deus tenha para com qualquer pessoa. A graça é livremente demonstrada como Deus assim o quer. Na pr eparação
disto, Deus explica que ninguém poderia contemplar a Sua glória e ainda sobreviver. Moisés seria escondido na fenda da rocha
enquanto Deus estivesse passando. Ele então veria as !costas de Deus ou Sua indireta e refletida glória.Que grande Deus nós servimos
Os santos do Velho Testamento tinham grande temor de ver muito da glória de Deus (Gênesis 32:30; Juízes 6:22-23). Mesmo hoje,
nenhum homem poderia olhar diretamente para o Senhor. Isto nos leva a entesourarmos a revelação de Deus que temos em Cr isto
(João 1:1 e 14; Hebreus 1:1-3). Cristo é Deus manifestado em carne (I Timóteo 3:16). Cristo é a nossa rocha e o nosso esconderijo.
Em Cristo nós, como pecadores, podemos nos aproximar do Pai.
Capítulo 34
Deus escreve os dez mandamentos novamente e faz um pacto com o povo (vs. 1-28) – Moisés intercede pelo povo novamente
pedindo perdão ao Senhor. Deus na sua misericórdia faz um pacto com o povo de Israel, dizendo que faria maravilhas como nunca
antes tinham visto. Moisés ficou no monte Sinai novamente por 40 dias e noites, não comeu e nem bebeu.
O rosto de Moisés resplandece (vs. 29-35) – Uma das maravilhas que Deus começou a fazer foi resplandecer a glória Dele no rosto
de Moisés, todos viam e temiam. Moisés conversava com Deus, tinha intimidade com Ele.
Capítulos 35, 36, 37, 38 e 39
Moisés passa todas as informações para o Moisés sobre as ofertas que Deus pediu para Ele, então o povo de coração voluntário
trouxeram tudo o quanto precisava, e mais ainda do que precisava. O povo dava além e Moisés pediu para pararem de ofertar. E Deus
encheu Bezalel do Espírito Dele e o deu sabedoria e entendimento para a construção, juntamente com Aoliabe.
Então toda a obra para o tabernáculo foi feita, conforme Deus havia ordenado.
Capítulo 40
Deus ordena Moisés levantar o Tabernáculo, dando orientação do que era para ser feito primeiro e em sequencia.
Todo os móveis e Arão juntamente com os seus filhos, foram ungidos. Tornando-se santíssimos ao Senhor.
Vemos que tudo foi ungido e consagrado a Deus, tomamos para nossa vida isso, que tudo quanto adquirirmos, devemos ungir ao
Senhor, para que a benção de Deus esteja conosco.
Quando terminaram o Tabernáculo, a nuvem o cobriu e a glória do Senhor o encheu. Nem Moisés e o povo podiam entrar enquanto a
nuvem estava ali, quando a nuvem se levantava aí podiam fazer suas jornadas, mas quando voltava não faziam mais. De dia a nuvem
e a noite o fogo.
Conclusão: O livro de Êxodo começou com tristeza referente a escravidão do povo de Israel no Egito, e termina com a glória de Deus
no Tabernáculo.
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