
ÊXODO

O segundo Livro de Moisés chamado



Êxodo significa “saída” e a referencia é a saída dos filhos

de Israel do Egito, Este livro consiste de um relato do

nascimento e dos primeiros anos de vida de Moisés, os dez

sinais de maravilhas lançados contra o Egito, a viagem

desde o Egito até o Monte Sinai, a entrega da Lei, e uma

descrição do Tabernáculo. A peregrinação dos filhos de

Israel do Egito para a Terra Prometida foi muitas vezes

comparada à peregrinação do crente ao longo de sua vida.

Os primeiros 17 versículos do capítulo 20 de Exodo contem

o dez mandamentos os quais são a base do código moral

da civilização.

Êxodo
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Êxodo
" 

Os hebreus deram-lhe o nome de “We’elleh”

devido à sua primeira frase, “São estes os

nomes”.

2. Os tradutores da Septuaginta chamaram-no

de “Êxodo” (Saída) devido ao fato de seu tema

central das ações redentoras de Deus para o seu

povo.



" 

Como em Gênesis, a autoria de Moisés é confirmada pela

estreita conexão e unidade com os livros restantes do

Pentateuco. Neste livro, entretanto, Moisés coloca-se

como centro de todas as ações (17.14; 24.4; 25.9; 36.1).

Êxodo



" 

 Só quero que vocês entendam o que era o Antigo Egito, foi uma

civilização do Norte de África, concentrada ao longo ao curso

inferior do rio Nilo, no que é hoje o país moderno do Egito.

 Era parte de um complexo de civilizações, as "Civilizações do Vale

do Nilo", do qual também faziam parte as regiões ao sul do Egito,

atualmente no Sudão, Eritreia, Etiópia e Somália. Tinha como

fronteiras o Mar Mediterrâneo, a norte, o Deserto da Líbia, a oeste, o

Deserto Oriental Africano a leste, e a primeira catarata do Nilo a

sul.

 O Antigo Egito foi umas das primeiras grandes civilizações da

Antiguidade e manteve durante a sua existência uma continuidade

nas suas formas políticas, artísticas, literárias e religiosas.

O Egito



GEOGRAFIA DO EGITO

" 

 O Egito antigo consistia em

duas partes:

 Baixo Egito, com a larga

região do delta.

 Alto Egito, com sua estreita

faixa de terra (mais ou menos

19 km de largura) ao longo do

rio Nilo, numa extensão de

966 km ao sul.



" 

 O Egito dependia inteiramente do

Nilo.

 Este recebia água de diversos rios e

lagos do interior da África.

 Em setembro, o Nilo transbordava,

irrigando e fertilizando o vale com os

ricos depósitos de águas aluviais, o

que tornava o país o “celeiro” do

Oriente Médio.

 Sua posição isolada também

contribuiu para a tranqüilidade e o

progresso pacífico da nação em

muitos períodos da história.











" 

Dividido administrativamente em duas regiões,

Norte e Sul, sua capital teve de ser mudada

várias vezes, funcionado ora em Tebas (Nô-

Amon), no Alto Egito, ao Sul, ora em Mênfis (Nofe

ou Ramissés) ou Avaris, no Delta do Baixo Egito.

O nome bíblico para o país dos Faraós é

“Mizraim”, que significa “dois Egitos”.

O Egito



" 

 AMOSIS I (1580-1558) não somente continuou a

opressão sobre os judeus, como aumentou devido

à formação estrangeira de Israel e seu

crescimento demográfico ameaçador.

 TUTMÉS (1539-1514) ordenou a matança dos

meninos na época em que Moisés nasceu.

O Egito



" 

A Rainha HATSHEPSUT (1504-1450), filha de TUTMÉS I e

esposa de TUTMÉS II (1520-1504) usurpou o trono

depois da morte deste, e foi provavelmente a filha de

Faraó que adotou Moisés em 1525.

Foi de TUTMÉS III (1504-1450) que Moisés 

fugiu para o deserto de Midiã (apesar 

de Hatsheptsu, na época dessa fuga ainda 

estar viva).

O Egito



" 

AMENOFIS II (1450-1426) foi o faraó com

quem Moisés se confrontou e a quem

Deus mandou as pragas. O Faraó

seguinte (TUTMÉS IV) não era herdeiro

natural, mas um filho nascido tarde, o

que sugere que o primogênito tenha

morrido.

O Egito



" 

 Os egípcios eram muito                                

religiosos, adorando uma                                     

infinidade de divindades.                               

Tinham deuses locais e                             

nacionais, além de acreditarem  

em diversas manifestações da                    

natureza. 

 Eis exemplos de seus deuses 

principais:

 Ra e Amom-Ra = deuses do sol.

 Osíris = deus do Nilo (senhor da 

fertilidade e da vida).

 Hórus, também um deus do sol, 

representado por um falcão.

 Se fosse fazer um comparação 

seria como a Índia de hoje.

O Egito



" 

Os egípcios acreditavam que em cada ser ou objeto da natureza habitava um

espírito que tinha escolhido aquela forma para se expressar. Essa idéia levou-

os à adoração de animais como o gato, o touro, a vaca e o crocodilo.as religiões

praticadas no Egito defendiam a crença na vida após a morte. Tal crença levou

os egípcios a se preocupar, como nenhum outro, com os preparativos para o

sepultamento.

O Egito







PIRÂMEDE DE QUÉOPS





 Cenário Histórico

" 

 DATA DA ESCRITA – 1440 a.C., APROXIDAMENTE.

 Se Moisés escreveu Gênesis nesta data, deve tê-lo feito durante a primeira parte

da sua peregrinação com o povo judeu pelo deserto de Cades-Barnéia.



 DATA DO ÊXODO – 1445 A.C., APROXIDAMENTE.

 I Reis 6.1 coloca o êxodo 480 anos antes de Salomão começar a construir o

templo, o que está fixado em 967 a.C.

 2. Juízes 11.26 coloca a conquista da Transjordânia 300 antes da época de Jefté

(que viveu ao redor de 1100 a.C.).

Êxodo



 O “Eu Sou” da sarça ardente .....(3) – Um Deus que mantém aliança

 As pragas ............................................(8-12) – Um Deus de punição

 A Páscoa ..............................................(12) – Um Deus de redenção

 A travessia do ...........................................(14) – Um Deus de poder

 A jornada até o Sinai (fome, sede e guerra) ....................(16-17) – Um Deus de provisão

 A Lei..............................................(19-24) – Um Deus de santidade

 O Senhor Revela-se em Êxodo

" 



A VIDA DE MOISÉS
" 

 Os primeiros quarenta anos de sua vida Moisés

passou no lar dos seus pais e no palácio do

Faraó.

 Nascido em Gósen mais ou menos em 1525 a.C.,

foi o segundo filho de Anrão e oquebede, da tribo

de Levi.

 No lar paterno Moisés recebeu a sua formação

religiosa, e na corte do faraó adquiriu

conhecimento intelectual e político, além de

treinamento militar.



" 

 Os segundos quarenta anos passaram exilado em Midiã, fugindo do

Faraó, meditando e trabalhando como pastor. Casou-se com Zípora,

filha de Jetro, o sacerdote, e nasceram-lhe dois filhos Gérson e Eliezer

(Êxodo 18.34).

 Os últimos quarenta anos de sua vida ele os viveu no Egito e no deserto,

na condição de primeiro líder de Israel. Serviu ao senhor como profeta,

sacerdote e rei, muito antes de esses cargos serem estabelecidos

entre os judeus. Ensinou a todos como profeta; como um sacerdote

intercedeu por eles quando caíram na idolatria e, como líder, retirou-os

da servidão e os organizou como povo da aliança de Deus.

A VIDA DE MOISÉS



 A RELIGIÃO DE ISRAEL NO EGITO

" 

 José exerceu grande influência espiritual sobre Israel até 1804 a.C.,

data da sua morte. Liderou espiritualmente aquele povo durante 51

anos. O isolamento em Gósen também contribuiu para proteger os

israelitas da idolatria do Egito.

 Houve uma época em que os descendentes de Jacó aderiram aos

deuses egípcios, e a corrupção tomou conta de quase todos eles

(Ezequiel 20.6-10). Talvez isso explique a causa de Israel ter sido tão

oprimido no Egito.



 TEMA: REDENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ISRAEL COMO POVO DA ALIANÇA.

" 

 É um livro de libertação, de redenção, e o caminho, o meio sempre

apontado aqui é o sangue. Neste êxodo, libertação virá sempre através

do Sangue. É seu tema e anúncio profético da obra de Jesus.

 VERSO-CHAVE

 Êx. 3.10 – “Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires meu povo,

os filhos de Israel, do Egito”.



 OBJETIVO DO LIVRO
" 

 O principal objetivo é descrever como Deus livrou Israel da servidão e

da idolatria do Egito, conduzindo-o a um lugar de destaque na condição

de povo exclusivo seu, num relacionamento de aliança teocrática. Três

grandes acontecimentos definem o objetivo didático do livro:

 A saída do Egito

 A entrega da Lei

 A construção do Tabernáculo.



 Contribuições singulares de Êxodo

 Origem da nação de Israel.

 Descreve o seu princípio em terra estranha sob pesada e cruel

servidão, o livramento divino e a pronta organização do povo com um

conjunto de leis espirituais, sociais e civis para o governo da comunidade.

 2. Primeiros milagres da Bíblia.

 Com exceção dos julgamentos

sobrenaturais de Gênesis, as pragas do

Egito são a primeira demonstração de

milagres ou sinais sobrenaturais

executados por homens. Foi esse um

modo singular de Deus se manifestar

ao mundo e ao seu povo.



As  Aguas se tornam em sangue

19 Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a 

Arão: Toma tua vara, e estende a tua mão 

sobre as águas do Egito, sobre as suas 

correntes, sobre os seus rios, e sobre os 

seus tanques, e sobre todo o ajuntamento 

das suas águas, para que se tornem em 

sangue; e haja sangue em toda a terra do 

Egito, assim nos vasos de madeira como 

nos de pedra.



A invasão das rãs no Egito

Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a 

Arão: Estende a tua mão com tua vara 

sobre as correntes, e sobre os rios, e 

sobre os tanques, e faze subir rãs sobre 

a terra do Egito.

E Arão estendeu a sua mão sobre as 

águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram 

a terra do Egito.

Êxodo 8:5,6

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/8/5,6


A praga dos piolhos

Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a 

Arão: Estende a tua vara, e fere o pó 

da terra, para que se torne em piolhos 

por toda a terra do Egito.

E fizeram assim; e Arão estendeu a 

sua mão com a sua vara, e feriu o pó 

da terra, e havia muitos piolhos nos 

homens e no gado; todo o pó da terra 

se tornou em piolhos em toda a terra 

do Egito.

Êxodo 8:16,17

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/8/16,17


A praga das moscas

Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te 

pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó; 

eis que ele sairá às águas; e dize-lhe: Assim 

diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que 

me sirva.

Porque se não deixares ir o meu povo, eis 

que enviarei enxames de moscas sobre ti, e 

sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e 

às tuas casas; e as casas dos egípcios se 

encherão destes enxames, e também a terra 

em que eles estiverem.

Êxodo 8:20,21

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/8/20,21


A morte nos rebanhos

Eis que a mão do Senhor será sobre teu 

gado, que está no campo, sobre os 

cavalos, sobre os jumentos, sobre os 

camelos, sobre os bois, e sobre as 

ovelhas, com pestilência gravíssima.

E o Senhor fará separação entre o gado 

dos israelitas e o gado dos egípcios, para 

que nada morra de tudo o que for dos 

filhos de Israel.

Êxodo 9:3,4

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/9/3,4


A praga das feridas

9 E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a 

terra do Egito, e se tornará em sarna, que 

arrebente em úlceras, nos homens e no 

gado, por toda a terra do Egito.



Chuva de pedra ou granizo

Tu ainda te exaltas contra o meu povo, para 

não o deixar ir?

Eis que amanhã por este tempo farei chover 

saraiva mui grave, qual nunca houve no 

Egito, desde o dia em que foi fundado até 

agora.

Êxodo 9:17,18

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/9/17,18


A praga dos gafanhotos

Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos 

aos teus termos.

E cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra; e eles comerão 

o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva; também comerão toda a 

árvore que vos cresce no campo;

E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos e as casas de todos 

os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia 

em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se, e saiu da presença de 

Faraó.

Êxodo 10:4-6

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/10/4-6


Trevas sobre o Egito

Então disse o Senhor a Moisés: Estende a 

tua mão para o céu, e virão trevas sobre a 

terra do Egito, trevas que se apalpem.

E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e 

houve trevas espessas em toda a terra do 

Egito por três dias.

Não viu um ao outro, e ninguém se levantou 

do seu lugar por três dias; mas todos os 

filhos de Israel tinham luz em suas 

habitações.

Êxodo 10:21-23

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/10/21-23


Morte dos primogênitos

E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios; também o homem Moisés era 

mui grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo.

Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito;

E todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que 

haveria de assentar-se sobre o seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás 

da mó, e todo o primogênito dos animais.

E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e 

nunca haverá;

Êxodo 11:3-6

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/11/3-6


" 

Instituição da Páscoa.
 Apesar das muitas festas e

comemorações de Israel, nenhuma era tão

importante quanta aquela que abria o ano

religioso (em meados do primeiro mês), a

Páscoa.

Tinha três finalidades:
1. Comemorar a salvação e o resgate físico

dos primogênitos pela morte do cordeiro;

2. Lembrar a cada pessoa a necessidade de se

alcançar redenção espiritual do pecado pelo

sacrifício de um cordeiro substituto,

3. Ensina-nos o significado da morte de Cristo,

que desempenhou aquele tipo como o

"Cordeiro de Deus" (João 1.29).

O cordeiro da páscoa foi o maior tipo da

redenção no Antigo Testamento.





A perseguição dos egípcios

O povo estava acampado próximo do mar Vermelho quando o coração de 

Faraó foi mais uma vez endurecido contra os hebreus (Êx 14.5) 

“Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração 

de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, 

havendo deixado ir a Israel, para que nos não sirva?”



MAR VERMELHO



MAR VERMELHO





TRAVESSIA DO 
MAR 

VERMELHO





A morte do exercito de Farao

A completa destruição de Faraó e seu 

exército.

(Êx 14.26-31). "Dize aos filhos de Israel que 

marchem" (Êx 14.15). Esta foi a resposta do 

Senhor para o seu povo que estava sendo 

perseguido pelo exército egípcio. Eles 

marcharam e Deus enviou durante toda 

aquela noite um vento e o mar se abriu. O 

Senhor providenciou um caminho para os 

israelitas passarem, e o mesmo caminho 

serviu de juízo para Faraó e seu exército.



Murmuração

O grande pecado do povo de Deus é a 

murmuração, que é o pecado de se queixar de 

Deus, falar mal dos outros, reclamar de tudo, na 

verdade a murmuração é uma tentação difícil 

de evitar. 

Somos humanos, falhos, com defeitos e com 

uma tendência natural a transferir a 

responsabilidade pelos nossos erros para os 

outros e “outros” pode ser qualquer um, até 

Deus.

Deus já havia feito muitos milagres e 

maravilhas depois que tirou o povo 

hebreu do Egito, mas aquele povão todo 

só conhecia o Deus dos seus pais de ouvir 

falar.



Maná

Em Êxodo 16:35, lemos:

"E comeram os filhos de Israel 

maná quarenta anos, até que 

entraram em terra habitada. 

comeram maná até que che-

garam aos termos da terra de 

Canaã." 


