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ÊXODO 5 A 17 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Responda as questões abaixo: 
 
1) Aproximadamente quando foi o período em que foi escrito o livro de Êxodo? 
a)  

1988 a 2017 d.C 
 

 
2) Quais eram os nomes dos pais de Moisés? 

 
 

 
 
3) Como chamavam os povos semitas que dominaram o Egito por 150 anos? 

 
 

 
 
4) Assinale quais eram os filhos de Moisés 

 
 
 

 
5) Nome hebraico de Moisés 

 
 

rbeque 
 
 

ÊXODO CAPÍTULO 5 
 
O Faraó aumenta a opressão 

Moisés e Arão, em audiência com faraó pedem para que ele os permita saírem com o povo 
para adoração, inclusive indicando que ficariam fora por apenas 3 dias. O resultado foi totalmente 
ao contrário, o rei fica enfurecido com o pedido feito e suspende dos escravos hebreus o 
fornecimento de palha para fabricação de tijolos, exigindo a mesma produção e quando esta não 
era alcançada eram espancados. Os capatazes passam a ter raiva de Moisés e de Arão por 
descobrirem que essa situação estava acontecendo por interferência deles. 
5:9 “________________________ a carga de ____________________ dessa gente para que 
cumpram suas ___________________ e não dêem atenção a __________________________”. 
 

 
ÊXODO CAPÍTULO 6 

 
Deus anuncia a liberação 
O Nosso Deus reafirma que irá libertar o seu povo, e fortalece o chamado de Moisés para ser o 
libertador, mesmo este argumentando que possui dificuldades para falar. 
6:6 "Por isso, diga aos ___________________: Eu sou o Senhor. Eu os 
______________________ do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os ______________________ 
da escravidão e os resgatarei com braço forte e com _____________________ atos de juízo. 
Temos a genealogia de Moisés e Arão evidenciando que pertencia a tribo de Levi. 
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ÊXODO CAPÍTULO 7 

 
A primeira praga: sangue 
Mais uma vez o Senhor afirma que endurecerá o coração do rei. Versículo 4. 
 
7:7 “Moisés tinha ___________ anos de idade e Arão __________ quando falaram com o faraó 
A vara de Arão e transforma-se em serpente 
7:10 “... ________________ jogou a _______________ diante do faraó e seus conselheiros, e ela 
se transformou em ________________________. 
De quem era a vara que foi estendida sobre o rio Nilo? __________________________________ 
 
 

ÊXODO CAPÍTULO 8 
 
A segunda praga: rãs 
Mais uma vez Arão estende sua vara sobre o rio Nilo e surgem as rãs em grande quantidade 
invadindo as casas do Egito. A pedido de faraó, Moisés ora a Deus e elas morrem e o faraó não 
cumpre com sua palavra libertando o povo Hebreu. 
 
A terceira praga: piolhos 
8:16 O _______ da terra foi ferido por Arão e ele se transformou em piolhos e pela primeira vez 
os magos não conseguiram reproduzir a mesma praga, mesmo assim o coração do faraó 
permanecia endurecido 
 
A quarta praga: moscas 
8:20 Nessa praga Deus mandou Moisés informar ao faraó que além das moscas invadirem o 
Egito, elas não ficariam na região de __________________ onde o povo  hebreu habitava, 
novamente o faraó faltou com a verdade descumprindo sua promessa de libertação. 
 
 

ÊXODO CAPÍTULO 9 
 
A quinta praga: morte dos rebanhos 
9:1 Essa praga foi agendada, primeiramente Moisés avisa que no dia seguinte Deus mandaria 
uma praga que exterminaria com todos os animais de trabalho e do sustento dos egípcios e mais 
uma vez fazendo _______________________ entre os animais dos egípcios e dos hebreus. No 
dia seguinte ela se cumpriu e o faraó mandou confirmar se os animais dos hebreus 
permaneceram, o que ficou confirmado. 
 
A sexta praga: feridas purulentas 
9:8 Através do pó das ____________________ espalhadas ao vento por Moisés, Deus fez surgir 
feridas purulentas em todos os homens e animais do Egito e o coração do faraó continuava 
endurecido. 
 
A sétima praga: granizo 
9:13 Encontramos nessa praga a confirmação do motivo pelo qual Deus endurecia o coração do 
faraó v.16. 
Toda a plantação, todos os animais e escravos de seus senhores que não deram a devida 
atenção foram destruídos, mais uma vez faraó mente afirmando que libertaria o povo e logo que 
Moisés clama a Deus para que o ____________________ parasse o coração do faraó era 
endurecido. 
 

ÊXODO CAPÍTULO 10 
 
A oitava praga: gafanhotos 
10:6 Moisés avisa que essa praga seria jamais vista pelo Egito, o faraó concordou apenas com a 
saída dos __________________ para prestarem culto no deserto, como essa não era a condição  



 
que Deus queria para o seu povo, o vento soprou durante um dia todo e como resultado trouxe 
posteriormente gafanhotos que cobriram toda a ______________ da terra v.15  
 
A nova praga: trevas 
10:21 Ao estender sua mão aos céus por _______ dias houveram densas trevas em todo o Egito, 
somente o povo hebreu tinha luz. Nessa praga temos a falsa sensação que o povo conseguiria o 
buscava, faraó aprova a saída do povo incluindo as mulheres e as _____________________, 
fazendo restrição apenas para os animais, porém Moisés refuta o seu pedido e afirma que 
“nenhum casco ficará no Egito”, nesse momento faraó endurece o seu coração e jura Moisés a 
morte se houver um novo reencontro. 
 
 

ÊXODO CAPÍTULO 11 
 
O anuncio da décima praga 
Antes de sair da presença de faraó, Moisés anuncia a chegada da décima praga. 
11:5 “Todos os ____________________________ do Egito morrerão...” 
11:7 “Entre os israelitas ...nem sequer um cão latira contra homem ou ____________________”. 
E faraó cumpre o que Deus havia revelado, ele mais uma vez endureceu o seu coração afim de 
que todos os prodígios de Deus se realizasse. 
 

 
ÊXODO CAPÍTULO 12 

 
A Páscoa (passagem) hebraico Pesah, traduzido para o grego Páscoa 
12:1 Moisés determina que os homens israelitas separem um cordeiro ou um cabrito macho, sem 
defeito, cabrito, este será sacrificado ao pôr do sol. 12:7 “Passem o seu sangue sobre as 
________________________ e nas vigas superiores das ________________ casas nas quais 
vocês _________________________ o animal. 12:11 Comam apressadamente. Está é a 
________________ do Senhor. 12:17 “... Celebrem esse dia como _______________________ 
por todas as ______________________”.  
 
A décima praga: a morte dos primogénitos 
12:30 “... pois não havia casa que não tivesse um ____________________”. 
 
O Êxodo 
12:33 Os egípcios _________________ o povo para que se ______________ em sair do pais...”. 
12: 40 O período que em que os israelitas viveram no Egito foi de ____________ anos”. 
 
 

ÊXODO CAPÍTULO 13 
 
A consagração dos primogênitos 
Ao entrarem na terra prometida todos os primogênitos eram consagrados ao Senhor, homens ou 
animal. 
A partida dos Israelitas 
Ao saírem os israelitas não escolheram o caminho mais rápido, indo pelas terras dos filisteus pois 
poderiam encontrar a guerra a frente e voltar ao Egito. 13:21 Durante o dia o Senhor ia adiante 
deles com numa coluna de __________ e a noite numa coluna de ____________________ para 
guia-los. 
 

ÊXODO CAPÍTULO 14 
 
A travessia do mar 
Podemos resumir esse grande acontecimento em 4 etapas. 

a) O povo se rebela contra Moisés ao estar encurralado pelo Mar e pelos egípcios v. 11 
b) O povo atravessou em terra seca com paredes de águas formadas de ambos os lados; 



 
c) Deus permite que os egípcios entrem no mar em terra seca para sua destruição total e 

para que Ele fosse glorificado v. 18 
d) Todo o exército de faraó foi destruído ninguém sobreviveu. Todo o Israel pode contemplar 

e temer o grande poder de Deus, pondo Nele a sua confiança como também a Moisés. 
 
 

ÊXODO CAPÍTULO 15, 16 e 17 
 
Muitos milagres aconteceram com o povo durante a sua travessia pelo deserto.  
A sede do povo em Mara, onde Moisés lança um arbusto indicado por Deus e as águas tornaram-
se potáveis; 15:25 
O Senhor fez chover o ______________________ do céu 16:4. O povo chamou isso de 
__________________ 16:31 
No final da tarde o Senhor fez aparecer _____________________________ que cobriam aquele 
lugar 16:13 
O povo teve sua sede novamente saciada com a água que brotou da rocha no monte Horebe, 
aquele lugar foi chamado de ____________________ e _____________________ 17:7 
Josué e escalado por Moisés para guerrear contra os amalequitas, e enquanto suas mãos 
estiveram estendidas o povo hebreu vencia a batalha e ela permaneceu até o por do sol, pois foi 
quando Josué teve vitória definitiva sobre esse povo. Moisés construiu um altar e chamou-lhe o 
“_________________________________________________________”17:15 

 
 
 
 

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 

 


