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ÊXODO 18 A 25 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Êxodo Capítulo 18  
 
A visita de Jetro 

v.11 Ele era sacerdote de __________________ e sogro de Moisés. 
Jetro se junta a Moisés no deserto e leva sua fila e seus dois netos e ao saber de tudo que Deus 

havia realizado, ficou feliz e realizou um holocausto e sacrifício a Deus, esteve presente participando 
_________________ e todas as autoridades de Israel. 18:12. 

v.7 Inclinou-se, e beijou-o. Os antigos hábitos do Oriente Médio de curvar-se e beijar não 
representavam atos de adoração, mas sinais de respeito e lembretes da obrigação entre duas pessoas. É 
estranho que a narrativa não mencione o encontro do profeta com sua mulher. Trocaram saudações (NVI), 
ou perguntaram um ao outro como estavam (ARC) é uma tradução da palavra shalom, que, no hebraico, 
significa paz. 
 
O conselho de Jetro. 

“Provérbios 15:22 Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso”. 
v.17 “O que você está fazendo não é ______________________. Você e seu povo ficarão 
__________________, pois a tarefa é pesada demais. Não poderá executar _______________. v.19 
Agora ouça o meu _______________________________. 
v.21 Assinale as principais características corretas dos homens escolhidos por Moisés. 

( ) Fortes, ( ) Capazes, ( ) Tementes a Moisés, ( ) dignos de confiança, ( ) inimigos de ganho desonesto. 
v.21 Estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. 
v. 24-27 — Podemos ver claramente o caráter de Moisés neste trecho. Ele aceitou de bom grado, ou 
seja, deu ouvidos ao conselho e decidiu melhorar a maneira como estava fazendo as coisas. Isso também 
é um sinal de sua habilidade de liderança e de sua falta de soberba (Nm 12). O registro de que Jetro 
voltou para sua terra não é uma conclusão moral, mas apenas uma declaração de sua viagem. Ao retornar 
para sua casa, Jetro disseminaria todo o conhecimento vivenciado acerca do verdadeiro Deus. Faria isso 
em uma época em que os israelitas conservavam tal entendimento entre seu povo. Jetro, o sacerdote de 
Midiã, tornou-se Jetro, o ministro do Senhor. 
 
Êxodo Capítulo 19 
 
Israel chega ao Monte Sinai. 
1,2 — A chegada da comunidade de Israel ao monte Sinai foi o importante acontecimento que moldaria a 
história subsequente. O Moisés ficou tremendamente impressionado com a sincronia de tempo do Senhor 
(Êx 12.41,51). Provavelmente, mesmo dia indica exatamente dois meses após o êxodo, o décimo quarto 
dia do terceiro mês (Êx 12.2,18;13.4;16.1). A primeira vez que Moisés se encontrou com Deus foi diante 
de um monte. Naquela época, o Senhor prometeu que israelitas adorariam a Deus nesse lugar (Êx 3.12). 
Esta promessa divina estava para ser cumprida. 
 
16,17 — A aparição do Senhor foi um espetacular acontecimento, envolvendo trovões, relâmpagos e a 
espessa nuvem. O deus cananeu Baal estava associado a estes elementos na época. Seus seguidores 
achavam que ele era o senhor da tempestade. Assim, nuvens, trovões e raios eram frequentemente 
associados a tal divindade. Entretanto, Israel aprendeu que seu Senhor era o Deus vivo. Ele próprio se 
envolveu em uma espessa nuvem, enviou relâmpagos e trovoadas, iluminou a terra e encheu os céus com 
Suas maravilhas. Surpreendentemente, uma trombeta ressoou, mas não era ninguém no acampamento de 
Israel; era algo celestial (compare com Is 27.13; 1 Co 15.52; 1 Ts 4 -16). Os israelitas nunca tinham ouvido 
semelhante som. Não é de espantar- se que tremeram de medo (Êx 20. 18, 19). 
 
Êxodo Capítulo 20 
 
Os Dez mandamentos 
Os 10 mandamentos eram muito mais do que simples leis para governar a vida do povo de Israel, eram 
uma parte da aliança que Deus fez com essa nação quando tomou-a para si e fez dela seu povo especial 
(Êx 6:1-8). Apesar dos mandamentos tratarem de nossas responsabilidades diante de Deus, os quatro 
primeiros são particularmente voltados para Deus, enquanto os seis últimos são voltados para os seres 
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humanos. A forma como nos relacionamos com os outros depende da maneira como nós nos 
relacionamos com Deus. 
v.3 “Não terás outros desses além de ________________”. 
v.4 “Não farás para ti nenhum ____________________, nenhuma ________________ ...”. 
v.5 “Não te prostrarás diante deles nem lhes _____________________________________________ 
culto”. 
v.7 “Não tomaras em vão o nome do Senhor, o teu Deus. 
v.8 “Lembra-te do dia de _________________________ para santifica-lo”. 
v.12 “Honra teu Pai e tua mãe a fim de que _______________________________________ na terra. 
v.13 “Não matarás”. 
v.14 “Não adulterarás”. 
v.15 “Não furtarás”. 
v.16 “Não dará falso _________________________ contra o teu próximo 
v.17 “Não cobiçará a ___________________ do teu próximo. Não cobiçaras a __________________ do 
teu próximo nem ______________ ou servas, nem seu boi ou ______________________, nem coisa 
alguma que lhe pertença. 
 
v. 25,26 O termo tua nudez foi empregada porque a adoração aos deuses de Canaã envolvia atos de 
perversão sexual. Nada obsceno ou indecente era permitido na adoração ao Deus vivo e santo. 
 
Êxodo Capítulo 21 
 
A Lei acerca dos escravos hebreus 
 

Talvez estes preceitos possam ser vistos como a lei de Israel que contempla a falência. Um homem 
que não pudesse pagar as suas contas ou manter-se, poderia ser vendido como escravo. Isto era de 
âmbito universal no mundo antigo. A misericórdia é que fazia a diferença nas leis de Israel. 
 
1. A servidão duraria apenas seis anos. 
2. O homem que se tornou escravo e tinha família antes disso, esta família não poderia ser tirada dele. 
3. O homem que se casasse durante este período, lhe era dado uma opção para que sua família ficasse 
intacta. 
4.O escravo quando liberto, deveria ser tratado de modo fraternal (Deuteronômio 15:12-18). Ele não 
deveria ser odiado ou despedido de mãos vazias. 
 
Êxodo Capítulo 22 
 
Leis acerca da Proteção da Propriedade 
v.1 “... deverá restituir __________ bois pelo boi e _______________ ovelhas pela ovelha. 
Quando o acusado de roubo era considerado culpado, precisaria pagar ao proprietário, sempre 
devolvendo uma quantia maior do que havia roubado, porém se não pudesse pagar seria vendido como 
escravo ao homem que ele havia roubado o animal. 
Nesse momento são abordados os seguintes temas: roubo de animais 1-4, plantações 5,6, estupro 16,17, 
feitiçaria 18, bestialidade 19, idolatria 20 e 23:13, egoísmo 21-27 e 23:9, desacato as autoridades 28, 
demora em obedecer 29,30, carne impura 31. 
 
Êxodo Capítulo 23 
 
Lei acerca do Exercício da justiça. 
9 -12 — Além do sábado (Shabat) semanal (Êx 20.8-11 ;31.12- 18), Israel deveria reservar um Ano 
Sabático (descanso da terra por um ano pós seis de cultivo) após sua chegada na Terra Prometida (Lv 25. 
1- 7). Deixar a terra descansar permitia que o pobre comesse qualquer coisa que crescesse por si só 
durante o ano sem cultivo. Isso também ajudava a terra a renovar-se, a fim de que gerasse uma melhor e 
maior produção nos anos subsequentes. Obviamente, as vinhas e os olivais continuariam a produzir, mas 
os donos não colheriam os seus frutos. O ano de descanso também era um ato de fé, pois os israelitas 
deveriam confiar em Deus para suprir as suas necessidades. 
 
As três festas anuais 
A primeira é a festa dos pães sem levedura em comemoração a saída do Egito, a segunda a festa da 
ceifa, nessa festa deverão trazer os primeiros frutos que tiverem semeado e por último a festa da 
colheita, nessas três ocasiões em cada ano todos os homens em Israel deveriam comparecer diante do 
Senhor. 
 
 



 
Êxodo Capítulo 24 
 
A confirmação da aliança 
1 Depois Deus disse a Moisés: "Subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadabe e 
Abiú, e _____________________________ de Israel. Adorem à distância. 
No final desse capítulo vemos que Moisés foi chamado por Deus para entrar no interior da nuvem que 
cobria o monte. Quantos dias e noites permaneceu Moisés no monte nessa ocasião face a face com 
Deus? R: ______________________. 
 
Êxodo Capítulo 25 
 
As ofertas para o Tabernáculo 
8,9 “E farão um santuário para mim, e eu ___________________________ no meio deles”. Façam tudo 
como Eu lhe _______________________, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensilio. 
 
Santuário significa lugar santo (hb. migdash). Assim como o solo se tornou sagrado por causa da presença 
divina na sarça em chamas (Êx 3.5), o santuário também seria sagrado (migdash está relacionado com a 
palavra que no hebraico significa ser sagrado, qadash) por causa da presença de Deus protegendo a 
estrutura e os seus símbolos e habitando no meio deles. O Senhor, cuja verdadeira morada é o céu, 
queria que fosse erguido um lugar que representasse Sua santidade entre os israelitas. Assim, o templo é 
uma notável condescendência da graça de Deus. Ele, que habita genuinamente as alturas celestes, 
almejou a criação de uma estrutura que servisse de centro simbólico de Sua presença entre os hebreus. 
Neste sentido, a forma verbal habitarei está associada ao verbo no hebraico do qual deriva a palavra 

shekinah, que indica o esplendor, a glória e a presença de Deus residindo entre Seu povo. 
 
 

AVALIAÇÃO 

Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma 
falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte 
para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Orientações específicas para esta matéria 

 Valor do teste desta matéria: 6,0             

 Exercícios completos: 2,0 

 Leitura do livro de Êxodo: 1,0 / Leitura do livro de Josué: 1,0 

 


