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ÊXODO 1 A 4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Autor, Lugar e data da Redação 
Êxodo que significa “emigração de todo um povo”, portanto, atribuímos a maior parte de seus 

escritos e compilações a Moisés (Lc 16:29 e Jo 7:19). É quase certo que ele escreveu/compilou em 
algum momento durante o período dos acontecimentos narrados no livro. (Provavelmente em 1440 – 
1400 a.C) 

 
Para quem foi escrito Êxodo 
Para os Israelitas que tomaram parte do Êxodo, bem como gerações posteriores que 
provavelmente liam o livro a fim de entender a grande saga de sua nação. (Ed 3:2, Ne 1:7-9, Ne 
8:1-9, II Rs 22:8-23) Deus além de libertar Israel da escravidão, separou a nação de todos os 
povos, Deu-lhes o presente da Lei.  
 
Onde tudo começou 
Gênesis 15:13,14 Então o Senhor lhe disse: "Saiba que os seus ____________________ serão 
___________________ numa terra que não lhes ______________________, onde também serão 
_________________ e oprimidos por _____________________ anos. Mas eu castigarei a nação a 
quem servirão como escravos e, depois de tudo, sairão com muitos ____________.  
 
Período dos Hicsos 
Diversos elementos na narrativa mosaica levam a crer que José e sua família habitaram no Egito 
durante a dominação dos hicsus, e significa “governantes de países estrangeiros. Os hicsos foram 
governantes ____________ eram amigáveis com seus irmãos étnicos, os hebreus, eram odiados 
pelos egípcios nativos, muito embora tenham governado com mão leve e trabalhado para o bem de 
seus súditos. 

 
AS DOZE TRIBOS – VERSÍCULOS 1-5 
Este parágrafo é a conexão entre Gênesis e Êxodo. Nós somos lembrados que o imenso número 
de israelitas começou apenas como uma família de setenta pessoas. 
 
O PASSAR DE UMA GERAÇÃO – VERSÍCULO 6 
Esta afirmação nos leva à época do nascimento de Moisés. 
 
DEUS MANTÉM SUA PALAVRA – VERSÍCULO 7 
Que descrição nos é dada aqui! Obviamente Deus estava fazendo com que a nação se 
multiplicasse além do que se poderia imaginar. Isto foi feito para que se cumprisse a promessa 
feita a Abraão (Gênesis 12:2 e 15:5). 
 
UMA NOVA DINASTIA –  VERSÍCULOS 8-11 
O novo governante subiu ao poder (faraó Ahmose) e este via Israel com suspeita e temor. Toda 
memória e apreciação que havia por José já se havia perdido. O imenso número de israelitas que 
permaneciam segregados do resto dos Egípcios eram vistos como possibilidades a serem temidas, 
pois se unisse aos estrangeiros (Hicsus) poderiam dominar todo o Egito. 
 
COMO REPRIMIR A PROLIVERAÇÃO DO POVO HEBREU? 
A primeira tentativa de destruir o povo Hebreu foi coloca-los sobre o trabalho forçado – Êx 1:11 
A segunda tentativa de destruir o povo Hebreu foi dada as parteiras Sifrá e Puá, para que ao 
nascer e verificando ser um menino que o matassem. Êx 1:15 
A terceira tentativa de destruir o povo Hebreu foi dada ao todo o povo, para que fossem lançados 
no Nilo todo o menino recém-nascido. Êx 1:22  

 
 

V.T. III – ÊXODO E CONQUISTAS - 2019 



ÊXODO CAPÍTULO 2 
 

1) Nasce o libertador: 
Pais de Moisés: __________e _____________ (Ex 6:20); faziam parte da tribo de _______ (Ex 
2:1). Irmãos de Moisés: ________ e _______ (Ex 2:7 e Ex 6:20). Resgatou Moisés do rio Nilo (Ex 
2:5): _________________. Moisés quer dizer (Ex 2:10)__________________. 

 
2) A preparação do libertador: 
Para onde Moisés fugiu e foi morar (Ex 2:15-16)? __________________.   
Reuel (em hebraico:  )ְרעּוֵאלera nome real do sogro de Moisés e significa “amigo de Deus”. 
Jetro (em hebraico:  )ִיְתרֹוera um título de honra dado à Reuel, e significa “superior” ou “Sua 
excelência”. Esse título era dado à homens de classe sacerdotal da época, já que Reuel (Jetro) era 
sacerdote de Midiã (ao norte do deserto árabe). O historiador judeu Flávio Josefo, informa que 
Reuel era um homem muito querido no meio dos seus, e muito querido por Moisés, pois este o 
acolheu, deu sua filha Zípora como esposa e o acompanhou quando ele mais precisou, sendo 
também um dos juízes de Israel durante o período do Êxodo. No livro de Juízes 4:11, Reuel recebe 
um terceiro nome-título, Hobabe, que significa “Querido“. 
 
Êxodo 2:24,25 
Ouviu Deus o __________________ deles e lembrou-se da __________________ que fizera com 
Abraão, ___________________ e Jacó. 
Deus olhou para os israelitas e viu qual era a ____________________ deles. 

 
ÊXODO CAPÍTULO 3 

 
Moisés conduzia, sob os seus cuidados, o rebanho a lugares bem distantes e amplos na procura 
de bons pastos. Ao se aproximar do monte aonde mais tarde ele receberia a lei de Deus, ele vê 
uma ________________ queimando, mas não se consumindo. Ao se virar para ver esta cena de 
perto, ele encontra o Todo Poderoso (Deuteronômio 33:16). 
 
Note como Deus é específico com Moisés: 

 Moisés recebe as palavras exatas que deveria falar com os anciãos de Israel. Ele deveria 
deixar claro que a sua vinda era um cumprimento das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. 

 É assegurado a Moisés de que Israel o ouviria. Os anos de sofrimento serviram para despertar 
neles o desejo de redenção. 

 É dito a Moisés o que falar para o Faraó. 

 Moisés é avisado de que Faraó não o ouviria. Deus nunca esconde dos seus filhos as 
dificuldades da obra. 

 Deus deixa claro que a redenção seria o resultado do poder divino. A teimosia do Faraó seria 
um meio para demonstrar o poder de Deus. As dez pragas deveriam ser lembradas por Israel para 
servir de encorajamento na sua confiança em Deus (Salmo 105:26-45). 
 

ÊXODO CAPÍTULO 4 
 

Moisés apresentou quatro motivos para não aceitar o chamado de Deus: 
1) Ex 3:11  ____________________________________________________________________ 
2) Ex 4:1 ______________________________________________________________________ 
3) Ex 4:10 _____________________________________________________________________ 
4) Ex 4:13 _____________________________________________________________________ 
 

        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 

 


