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INTRODUÇÃO 

 
Foi a vontade de Deus que conduziu os descendentes de Abraão ao Egito, 

para que lá, isolados e cativos em uma terra estranhas pudessem se tornar uma 
grande nação em condições de possuir a terra que fora prometida ao primeiro 
patriarca. Depois de quatrocentos e trinta anos Deus retoma um contato mais direto 
com o povo eleito, relembra a eles as antigas promessas da Terra Prometida e cria as 
condições para levá-los do cativeiro à liberdade dos filhos de Deus. Não foram 
poupados milagres e maravilhas para fazer com que todas as pessoas envolvidas nos 
episódios do Êxodo, tivessem certeza de que Iahweh/Jeová visitara seu povo e que o 
Deus desse povo, é o único Deus em todo o universo. 

Deus resgatou seu povo do cativeiro e na jornada do Egito a Canaã, 
paulatinamente através desse povo foi se revelando ao mundo. No relacionamento de 
Deus com os israelitas nos é ensinado sobre a natureza amorosa e misericordiosa do 
Eterno. O Egito foi para os hebreus um suplício, mas para o restante da humanidade, 
uma escola através da qual Deus nos deu as suas leis e nos ensinou a fazer a sua 
vontade. Verdadeiramente em Abraão e seus descendentes o Senhor cumpriu a sua 
promessa de fazer benditas todas as nações da terra. 

A lição deste trimestre procurará destacar as razões para Deus ter agido 
com tanto poder, do Egito à Canaã: Mostrar se como um Deus de amor e que não há 
outro, senão ele. 

 
 
                                                                                                                        

O autor 
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Lição 1 
 02 de Julho de 2022 

Hinos sugeridos: 
Inicial – 446 
Final – 440  

O INÍCIO DO CATIVEIRO 

SANTO SÁBADO  

 
JOIA DA REVELAÇÃO: 
 

“E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o 
amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio”. Romanos 8:28 

 
ANTECEDENTES DO CATIVEIRO 

1 – A história dos israelitas no Egito teve início com José. Como José foi parar no 
Egito? Gênesis 37:26 a 28 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Primeiro-dia 
26 de Junho de 2022 

DEUS NO COMANDO 
3 – Como Deus estava acompanhando a vida inicial de José no Egito? Gênesis 39:2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Segunda-feira 
27 de Junho de 2022 

JOSÉ, GOVERNADOR DO EGITO 
 
5 – Depois que interpretou o sonho de Faraó, a que cargo José elevado? Gênesis 
41:38 a 41 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Terça-feira 
28 de Junho de 2022 

FOME EM CANAÃ 
7 – Jacó, num período de fome em Canaã, soube que havia mantimentos do Egito. O 
que Jacó mandou seus filhos fazerem? Gênesis 42:1 a 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quarta-feira 
29 de Junho de 2022 

JOSÉ REVELA SUA IDENTIDADE 
9 – Depois de vários incidentes, como José se revelou aos seus irmãos? Gênesis 45:1 
a 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Quinta-feira 
30 de Junho de 2022 

A PROVIDÊNCIA DIVINA 
 

11 – Segundo José, quando seus irmãos o venderam aos ismaelitas mercadores, 
quem é que estava por trás de todos os incidentes? Gênesis 45:5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Sexta-feira 
01 de Julho de 2022 

REFLEXÃO SOBRE A LIÇÃO DA SEMANA: 
 

Quanto ao futuro, podemos descansar em Deus. Aquele que vê o fim desde 
o início nos conduzirá pelo melhor caminho possível para cada um de nós. Exemplo 
desta realidade podemos ver na vida da nação eleita. José foi levado como escravo 
para o Egito e, aquilo que parecia um dano irreparável foi transformado em uma 
grande benção para o futuro do povo de Deus. O cativeiro egípcio foi usado por Deus 
para preservar a existência do povo e a multiplicação do mesmo. Quando o povo 
israelita se tornou um povo numeroso, Deus o reconduziu na conquista de toda a 
Palestina. Mesmo na escravidão Deus estava com o seu povo, preparando-o para 
grande luta de conquista da Terra Prometida. As lutas que enfrentamos no dia, podem 
muitas vezes ser um preparo para obras e lutas maiores que estão no futuro. Com 
Deus ao nosso lado, nenhuma luta, nenhum problema, nenhuma dor será maior do 
que as forças que Deus dispõe ao nosso alcance. “Se Deus é por nós, quem será 
contra nós?”. 
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 
 

“O Senhor é o meu pastor; nada me faltará. Deitar me faz em pastos 
verdejantes, guia-me mansamente a águas tranqüilas. Refrigera a minha alma; guia-
me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da 
sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu 
cajado me consolam”. Salmos 23:1 a 4 

 
 

Lição 02  
09 de Julho de 2022 

Hinos sugeridos: 
Inicial – 251 
Final - 255 

VIVENDO SOB A ESCRAVIDÃO 

SANTO SÁBADO  

 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

  “Quando o sol ia se pôr, um torpor caiu sobre Abraão e eis que foi tomado 
de grande pavor. Iahweh disse a Abraão: ‘Sabe, com certeza, que teus descendentes 
serão estrangeiros numa terra que não será a deles. Lá eles serão escravos, serão 
oprimidos durante quatrocentos anos. Mas eu julgarei a nação à qual serão sujeitos, e 
em seguida sairão com grandes bens”. Gênesis 15:12 a 14 
0303 
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O POVO ELEITO SE INSTALA NO EGITO 
 
1 – Em qual região do Egito o povo de Deus foi instalado? Gênesis 47:1 a 6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Primeiro-dia 
03 de Julho de 2022 

PROGRESSOS NO EGITO 
3 – O que ocorreu com o povo eleito depois que se instalaram em Gosen? Gênesis 
47:27 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Segunda-feira 
04 de Julho de 2022 

A MORTE DE JOSÉ 

 
5 – Quanto tempo viveu José? Gênesis 50:22 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Terça-feira 
05 de Julho de 2022 

O MEDO DOS EGÍPCIOS 
7 – Ao perceber o crescimento do povo judeu, que temor se abateu sobre os egípcios? 
Êxodo 1:8 a 10 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quarta-feira 
06 de Julho de 2022 

DEUS REDOBRA AS BENÇÃOS 
 
9 – A que tipo de tratamento os hebreus passaram a ser submetidos? Êxodo 1:13 e 
14 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quinta-feira 
07 de Julho de 2022 

UM POVO CLAMA AO SEU DEUS 

 
11 – Quando o povo já não suportava mais viver na escravidão, que atitude ele 
tomou? Êxodo 2:23 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Sexta-feira 
08 de Julho de 2022 

REFLEXÃO SOBRE A LIÇÃO AS SEMANA: 
Mesmo como cativos no Egito, os hebreus foram abençoados por Deus. A 

vida dos hebreus no cativeiro egípcio é uma prova de que Deus está junto aos seus, 
ainda que não pareça. Se não fosse pelo poder de Deus, aquele pequeno grupo de  
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pessoas que entraram no Egito, de lá não teriam saído como uma multidão 
semelhante a areia do mar. Deus conhece o limite de cada um de nós e, se alguém 
sofre, parecendo que Deus não houve sua oração, é porque esse alguém ainda sofre 
dentro do seu limite de suportar a dor. Deus só intervém quando o nosso limite é 
alcançado. Com essa certeza no coração devemos enfrentar a vida com mais 
disposição, sabendo que Deus não nos dará uma cruz, além da nossa capacidade de 
carregá-la. 
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 
 

“As tentações que vos acometeram, tiveram medida humana. Deus é fiel; 
não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Mas, com a tentação, ele 
vos dará os meios de sair dela e a força para suportar”. I Coríntios 10:13 

 

Lição 03 
 16 de Julho de 2022 

Hinos sugeridos: 
Inicial - 273  
Final - 268 

NASCE UM LIBERTADOR 

SANTO SÁBADO  

JOIA DA REVELAÇÃO: 
“Foi pela fé que Moisés, depois do seu nascimento, foi escondido durante 

três meses pelos seus pais, que viram a sua beleza e não tiveram medo do decreto do 
rei. Foi pela fé que Moisés, na idade adulta, renunciou a ser chamado filho de uma 
filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a gozar por um tempo do 
pecado. Ele considerou a humilhação de Cristo uma riqueza maior do que os tesouros 
do Egito, por ter os olhos fixos na recompensa. Foi pela fé que deixou o Egito, sem 
temer o furor do rei, e resistiu, como se visse o Invisível. Foi pela fé que celebrou a 
Páscoa, e fez a aspersão do sangue, para que o Exterminador não ferisse os 
primogênitos de Israel”. Hebreus 11:23 a 28 
 

UM DECRETO DE MORTE CONTRA INOCENTES 
1 – Os egípcios temendo o número de homens judeus que aumentava dia a dia, que 
atitude resolveram tomar? Êxodo 1:15 e 16 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

Primeiro-dia 
10 de Julho de 2022 

UM MENINO SEM NOME 
3 – Como foi o nascimento do futuro líder do Êxodo? Êxodo 2:1 a 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Segunda-feira 
11 de Julho de 2022 

A ESCOLHA FILHA DE FARAÓ E A DE MOISÉS 
5 – Que procedimento a filho de faraó teve para com o “tirado das águas”? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Terça-feira 
12 de Julho de 2022 

A PERSONALIDADE DO FUTURO LÍDER 
 
7 – Moisés foi visitar provavelmente a terra de Gosen. Chegando lá, o que ele viu e 
como ele reagiu ao que viu? Êxodo 2:11 e 12 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quarta-feira 
13 de Julho de 2022 

DA NOBREZA AO CAJADO 
 
9 – Após matar um egípcio Moisés é obrigado a fugir para Mídia. Como ele é 
incorporado ao povo de Mídia? Êxodo 2:15 a 22 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quinta-feira 
14 de Julho de 2022 

A CONSTRUÇÃO DA MANSIDÃO 
11 – Através de qual trabalho Moisés teve que desenvolver a mansidão? Êxodo 3:1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Sexta-feira 
15 de Julho de 2018 

REFLEXÃO SOBRE A LIÇÃO AS SEMANA: 
 

No momento apropriado Deus levantou um líder para libertar o seu povo do 
cativeiro egípcio. Antes de ser chamado para liderar o povo no êxodo do Egito, Moisés 
precisou desenvolver características de personalidade que ainda não possuía. Moisés 
possuía elevado senso de justiça e de pertencimento ao povo escolhido, porém, 
faltava-lhe ainda a paciência, docilidade, perseverança e mansidão para conduzir um 
povo que foi chamado de “rebelde e contumaz”. Sem saber, Moisés estava sendo 
preparado por Deus para assumir a responsabilidade de levar seu povo do Egito para 
a Palestina. Deus não escolhe um grande, um poderoso. Deus escolheu um fugitivo 
que havia se tornado, pela força da circunstância, um pastor de ovelha. Deus sempre 
trabalha assim: Escolhe as coisas loucas para confundir as aparentemente sábias. 
Moisés tinha qualidades, as quais Deus acrescentou as que lhe faltava. Quando 
estava pronto, Deus lhe apareceu e disse: “Tira o meu povo do Egito”. Hoje Deus está 
usando pessoas simples, não para tirar o seu povo do Egito, mas para tirar o povo de 
Deus da Babilônia.  
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 
 

“Quem é igual a ti, Iahweh, entre os deuses? Que é igual a ti, ilustre em 
santidade? Terrível nas façanhas, hábil em maravilhas? Lançaste a tua direita, e a 
terra os engoliu. Levaste em teu amor este povo que redimiste, e o guiaste com poder 
para a morada que consagraste”. Êxodo 15:11 e 12 
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Lição 04 
 23 de Julho de 2022 

Hinos sugeridos: 
Inicial – 34 
Final - 6 

DEUS ENCONTRA SEU SERVO 

SANTO SÁBADO  

 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

“Tu és Iahweh, ó Deus, tu escolheste Abrão, o tiraste de Ur na Caldéia e 
lhe deste o nome de Abraão. Achando o seu coração fiel diante de ti, fizeste aliança 
com ele, para dar-lhe a terra do cananeu, do heteu e do amorreu, do ferezeu, do 
jebuseu e do gergeseu, a ele e a sua posteridade. E cumpriste as tuas promessas, 
pois tu és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, ouviste seu grito junto ao mar 
dos Juncos. Realizaste sinais e prodígios contra Faraó, contra todos os seus servos e 
todo o povo da sua terra; pois sabias quão arrogantes tinham sido contra eles. 
Adquiriste um renome que dura ainda hoje” Neemias 9:7 a 10 
 

MOISÉS VÊ A LUZ DE DEUS 
1 – Quem apareceu para Moisés no monte Horebe? Êxodo 3:1 e 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Primeiro-dia 
17 de Julho de 2022 

O ANJO DO SENHOR E A VOZ DE DEUS 
 
3 – Ao tentar se aproximar da sarça para ver melhor o fenômeno sobrenatural, que 
ordem Moisés recebeu de Deus? Êxodo 3:4 e 5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Segunda-feira 
18 de Julho de 2022 

DEUS SE APRESENTA 
5 – Depois que Moisés adotou postura reverente diante de Deus, como este se dirigiu 
a ele? Êxodo 3:6   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Terça-feira 
19 de Julho de 2022 

DEUS OUVIU O CLAMOR DO SEU POVO 
7 – O que Deus viu e ouviu que o fez descer a Terra? Êxodo 3:7 e 10 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quarta-feira 
20 de Julho de 2022 

MOISÉS SE ACHOU PEQUENO PARA GRANDE OBRA 
9 – Quando soube qual era a sua missão, qual foi a reação de Moisés? Êxodo 3:11 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07 



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

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

Quinta-feira 
21 de Julho de 2022 

EU SEREI CONTIGO 
11 – Moisés achou que a obra para a qual havia sido designado era grande demais. 
Como Deus o animou? Êxodo 3:12 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Sexta-feira 
22 de Julho de 20 Julho 

REFLEXÃO SOBRE A LIÇÃO AS SEMANA: 
“Poucas vezes na história humana Deus teve que agir com tanto poder. 

Deus precisou usar o poder da sua divindade, não apenas para os egípcios o 
reconhecerem como Todo-Poderoso, mas também para que o seu povo pudesse fazer 
a distinção entre o Verdadeiro e os falsos deuses. Mergulhados durante centenas de 
anos na religião pagã do Egito, mesmo os israelitas precisavam novamente conhecer 
o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus não poupou milagres e, mesmo não 
poupando milagres, demorou ainda algum tempo para que todos pudessem 
reconhecer que diante da vontade divina, nada pode se suster. Até para Moisés Deus 
se revelou em meio a um milagre: O milagre da sarça. Mesmo presenciando um 
milagre,Moisés  

demonstrou temor diante da grandeza que obra que estava sendo chamado 
para realizar. Os milagres de Deus hoje são de outra natureza. Ele não precisa mais 
abrir um mar para que creiamos nele. O maior milagre que hoje Deus realiza, é 
chamar homens à crença, em um mundo onde o pecado se tornou tão rotineiro. O 
maior milagre que hoje Deus realiza é enviar seu espírito para converter corações de 
homens que estão mergulhados no secularismo. Esse milagre nós temos o privilégio 
de constatar em nossa igreja. Nós mesmos somos um desses milagres”.  
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 
 

“Jesus lhe disse: Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram!”. 
João 20:29 “Pois caminhamos pela fé e não pela visão...”. II Coríntios 5:7  

 
Lição 05     

30 de Julho de 2022 
Hinos sugeridos: 
Inicial – 344   
Final – 360 

A LUTA TEM SEU INÍCIO 

SANTO SÁBADO  

 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

“Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem terem 
regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao 
semeador e pão ao que come, tal ocorre com a palavra que sai da minha boca: Ela 
não volta a mim sem efeito; sem ter cumprido o que eu quis e realizado o objetivo da 
sua missão”. Isaías 55:10 e 11 
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O RETORNO AO EGITO 
1 – Como se dá o retorno de Moisés para a terra do Egito? Quem e o que ele leva 
para o Egito? Êxodo 4:18 a 20 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Primeiro-dia 
24 de Julho de 2022 

MOISÉS E ARÃO PERANTE OS ANCIÃOS JUDEUS 
 
3 – Ao chegar ao Egito, que classe de pessoas Moisés reuniu para falar sobre sua 
missão? Êxodo 4:29 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Segunda-feira 
25 de Julho de 2022 

MOISÉS  E ARÃO PERANTE FARAÓ 
 
5 – Na primeira vez que foram até Faraó, que pedido Moisés e Arão fizeram? Êxodo 
5:1 e Êxodo 5:3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Terça-feira 
26 de Julho de 2022 

A INTRANSIGÊNCIA DE FARAÓ 
7 – Faraó julgou que o povo eleito estava na ociosidade e que por isso queria ir ao 
deserto para adorar a Deus. Com essa idéia na mente, que tratamento o rei egípcio 
resolveu dispensar aos hebreus? Êxodo 5:6 a 9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quarta-feira 
27 de Julho de 2022 

O POVO CONTRA MOISÉS 
9 – O pedido de Moisés a Faraó, gerou aumento da opressão sobre o povo judeu. A 
quem o povo culpou pela brutalidade de Faraó? Êxodo 5:20 e 21 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quinta-feira 
28 de Julho de 2022 

A DETERMINAÇÃO DIVINA 
 
11 – Deus mandou que Moisés voltasse a Faraó e renovasse o pedido para saída do 
povo. Como o próprio Moisés reagiu a essa ordem de Deus? Êxodo 6:10 a 12 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Sexta-feira 
29 de Julho de 2022 
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REFLEXÃO SOBRE A LIÇÃO AS SEMANA: 
 

Deus nunca deixa um trabalho iniciado pela metade. Quando Moisés, os 
anciãos do povo e até mesmo o Faraó imaginaram impedimentos para a saída do 
povo, Deus passou a mostrar que a saída deles do Egito se tornara um mandamento 
para os israelitas e também para Faraó. Diante dessa realidade, nada nem ninguém 
poderia impedir a saída dos hebreus. Deus propôs outros mandamentos em relação 
ao futuro. Ele afirmou que existe um dia marcado para juízo de toda a terra. Esse é um 
mandamento divino que na hora certa terá o seu cumprimento. Devemos estar atentos 
para não tentarmos impedir a obra de Deus e, assim como não aconteceu com Faraó, 
escaparmos dos juízos de Deus, das sete últimas pragas.   
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 
“Desde toda a eternidade eu o sou; não há ninguém que possa livrar da minha mão; 
quando faço, quem poderá desfazer?”. Isaías 43: 
 

Lição 06 
06 de Agosto de 2022 

Hinos sugeridos: 
Inicial – 33   
Final – 3 

DEUS ESTABELECE SUA IDENTIDADE 

SANTO SÁBADO  

 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

“Celebro a Iahweh de todo o coração na intimidade dos retos e no 
conselho. Grandes são as obras de Iahweh, dignas de estudo para quem as ama. Sua 
obra é esplendor e majestade, e sua justiça permanece para sempre. Ele deixou um 
memorial de suas maravilhas, Iahweh é piedade e compaixão: Ele dá alimento ao que 
o temem, lembrando-se sempre da sua aliança; mostra ao seu povo a força de suas 
obras, entregando-lhe a herança das nações”. Salmos 111:1 a 5 
 

IDENTIDADE ATRAVÉS DO PODER 

 
1 – Faraó endureceu com os hebreus obrigando-os a trabalhar dobrado como resposta 
ao pedido de irem ao deserto para adorar a Deus. Como Deus passou a reagir diante 
da intransigência do rei egípcio? Êxodo 6:1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Primeiro-dia 
31 de Julho de 2022 

IDENTIDADE ATRAVÉS DA FIDELIDADE 
3 – Ao vir descer sobre o Egito, a qual promessa Deus estava dando continuidade? 
Êxodo 6:2 a 4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Segunda-feira 
01 de Agosto de 2022 
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IDENTIDADE ATRAVÉS DE UM NOME 
5 – Moisés se preocupou com os israelitas quando esses lhe perguntassem sobre o 
nome do Deus que lhe apareceu. Como Moisés procurou resolver essa sua 
preocupação? Êxodo 3:13 e 14 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Terça-feira 
02 de Agosto de 2022 

DEUS SE FAZENDO DEUS DE UM POVO 
 
7 – Que iniciativa Deus toma em relação ao povo hebreu que estava escravo no 
Egito? Êxodo 6:6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quarta-feira 
03 de Agosto de 2022 

UM DEUS QUE CUMPRE O PROMETIDO 
 
9 – Primeiramente a promessa da “Terra Prometida” havia sido feita a Abraão. Quanto 
tempo Deus previu que o povo teria que ficar no Egito e porque ele não poderia 
entregar a terra a Abraão naquele momento? Gênesis 15:12 a 16 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quinta-feira 
04 de Agosto de 2022 

IDENTIDADE PELO ZÊLO AO SEU NOME 
 
11 – Em determinada ocasião Deus expressou o desejo de aniquilar todo o povo 
israelita? Que argumento Moisés usou para “demover” Deus do seu intento? Números 
14:11 a 20 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Sexta-Feira  
05 de Agosto de 2022 

REFLEXÃO SOBRE A LIÇÃO AS SEMANA: 
 

O que faz o nome de uma pessoa não é simplesmente uma palavra, mas o 
caráter dela. É o caráter que fará a pessoa ter ou não ter um bom nome. O mesmo 
princípio se aplica a Deus. Nós o reconhecemos como Deus e Senhor, não apenas 
porque ele é Todo-Poderoso, mas porque também ele se mostrou misericordioso, 
amoroso e perdoador. Assim como Deus foi clemente com o povo hebreu que 
continuadamente se mostrava propenso a abandoná-lo, ele também se mostra 
disposto a usar da mesma misericórdia para com as nossas fraquezas. O mais 
importante em Deus, não são os seus atributos da divindade – onisciência, 
onipotência, onipresença e imortalidade –, o mais importante em Deus, é aquele 
atributo que o define com mais perfeição: “Deus é amor”.  
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 

11 



“Moisés respondeu a Iahweh: ‘Rogo-te que me mostres a tua glória’. Ele 
replicou: ‘Farei passar diante de ti toda a minha beleza, e diante de ti pronunciarei o 
nome de Iahweh...’”. Êxodo 33:18 e 19 

 
Lição 07 

13 de Agosto de 2022 
Hinos sugeridos: 
Inicial  
Final 

JUÍZOS SOBRE O EGITO 

SANTO SÁBADO  

 
JOIA DA REVELAÇÃO: 
 

“Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas que 
farei no meio dele; depois disso é que ele vos deixará ir”. Êxodo 3:20 
 

A NECESSIDADE DO USO DO PODER 
 
1 – Mesmo para o povo israelita não era fácil acreditar que Deus aparecera para 
Moisés. Que demonstração de poder Moisés teria que fazer para o povo acreditar em 
suas palavras? Êxodo 4:1 a 9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Primeiro-dia 
07 de Agosto de 2022 

UMA ESCOLA PARA OS EGÍPCIOS, JUDEUS E O MUNDO 
 
3 – No Egito estava em disputa a crença no Deus verdadeiro ou nos deuses falsos. 
Quando Deus fez uso da dura personalidade de Faraó, qual propósito ele pretendia 
realizar? Êxodo 7:3 a 5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Segunda-feira 
08 de Agosto de 2022 

MENTES E CORAÇÕES EM DISPUTA 
 
5 – Moisés e Arão realizaram o primeiro milagre diante de Faraó. O que Faraó 
ordenou que seus magos fizessem? Êxodo 7:10 a 12  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Terça-feira 
09 de Agosto de 2022 

UMA NOVA DISPUTA PELOS CORAÇÕES E MENTES 
 
7 – Faraó se tornou mais obstinado depois que seus magos conseguiram também 
transformar varas em serpentes e ficou irredutível em não deixar o povo sair. Que 
segundo milagre Deus ordenou que Arão e Moisés fizessem? Êxodo 7:19 a 21 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Quarta-feira 
10 de Agosto de 2022 

UMA NOVA DEMONSTRAÇÃO DE PODER 
9 – Deus enviou a terceira praga, a pragas das rãs.  Os magos de Faraó também 
conseguiram reproduzir esse milagre, mas nunca conseguiram fazer o milagre voltar a 
atrás. Que pedido desta vez Faraó resolveu fazer a Moisés e o que Faraó deveria 
reconhecer a partir desse terceiro milagre? Êxodo 8:8 a 10 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quinta-feira 
11 de Agosto de 2022 

DEUS COMEÇA GANHAR A BATALHA 
 
11 – Depois da praga das rãs Deus mandou a praga dos piolhos. Os magos egípcios 
conseguiram realizar também esse milagre? Êxodo 8:16 a 18 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Sexta-feira 
12 de Agosto de 2022 

REFLEXÃO SOBRE A LIÇÃO AS SEMANA: 
Durante muito tempo após a morte de Jacó, o último patriarca, parece que 

Deus se ausentou do povo eleito e este, durante os mais de quatrocentos anos no 
cativeiro perderam muito do que conheciam sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. 
No momento oportuno, Deus retoma o contato com seu povo para levá-lo à Terra 
Prometida e assim cumprir a promessa que fizera aos antigos patriarcas. Nessa 
oportunidade, mesmo os hebreus precisavam  

novamente conhecer que era o Deus verdadeiro. As ações de Deus no 
Egito, não apenas trouxe de volta para o povo judeu o conhecimento sobre Deus, 
como também permitiu que esse conhecimento chegasse a muitas nações da época e 
até mesmo, chegasse até nós, membros de nações modernas. Naquele tempo Deus 
precisou agir de modo estranho, pois a mentalidade reinante assim o exigia. Deus 
precisou fazer com que aqueles povos compreendessem que não existe outro Deus, 
além do Senhor e que as imagens das divindades que os egípcios adoravam nada 
mais eram do que a própria encarnação do mal, de Satanás. Deus deixou a história do 
Egito e do seu povo marcada de tal modo com o seu poder, que hoje, grande parte da 
humanidade pode dizer: “Só o Senhor é Deus”. 
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 

“Quem é igual a ti, ó Iahweh, entre os deuses? Quem é igual a ti, ilustre em 
santidade? Terrível nas façanhas, hábil em maravilhas?”. 
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Lição 08 
20 de Agosto de 2022 

Hinos sugeridos: 
Inicial – 387 
Final – 352 

DEUS PROTEGE O SEU POVO 

SANTO SÁBADO  

 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

“Quem habita na proteção de Altíssimo pernoita à sombra de Shaddai, 
dizendo a Iahweh: Meu abrigo, minha fortaleza, meu Deus em quem confio! É ele 
quem te livra do laço do caçador que se ocupa em destruir; ele te esconde com suas 
penas, sob suas asas encontra abrigo. Sua fidelidade é escudo e couraça. Não 
temerás o terror da noite nem a flecha que voa de dia, nem a peste que caminha na 
treva, nem a epidemia que devasta ao meio-dia”. Salmos 91:1 a 5 
1 – Apesar das primeiras três pragas, Faraó com o coração endurecido não deixou 
sair o povo para adorar Deus no deserto. Deus então iria enviar a praga das moscas. 
Em que situação especial o povo de Deus seria colocado em relação a essa quarta 
praga? Êxodo 8:20 a 23 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Primeiro-dia 
14 de Agosto de 2022 

DEU PROTEGE OS BENS DO SEU POVO 
3 – Depois que a peste das moscas foi suspensa, novamente o Faraó endurecido não 
deixou o povo sair. Deus enviaria uma peste sobre a criação doméstica egípcia. O que 
Deus faria quanto à criação dos israelitas? Êxodo 9:1 a 7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Segunda-feira 
15 de Agosto de 2022 

NENHUM INFIEL ESCAPA AOS JUÍZOS DE DEUS 
 
5 – Mesmo com a morte dos animais domésticos Faraó ainda não amoleceu o coração 
para deixar o povo sair. Deus começou a castigar diretamente e fisicamente todo o 
povo egípcio para forçá-los a deixar ir o povo. Especialmente qual classe social entre o 
povo passou a sentir os juízos de Deus?  Êxodo 9:8 a 12 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Terça-feira 
16 de Agosto de 2022 

 CASTIGO E LIVRAMENTO 
7 – Durante a ocorrência das primeiras pragas muitos egípcios puseram o seu temor 
em Deus. Que possibilidade de escape Deus proveu para esses pagãos tementes 
antes de enviar a praga da saraiva? Êxodo 9:18 a 20  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 
14 



Quarta-feira 
17 de Agosto de 2022 

UM FARAÓ EGOÍSTA 
 
9 – Quando Faraó demonstrou querer deixar o povo ir ao deserto adorar a Deus, 
somente quais pessoas ele deixaria sair?  Êxodo 10:8 a 11 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quinta-feira 
18 de Agosto de 2022 

AS PRAGAS NO EGITO, UMA ESCOLA PARA O MUNDO PAGÃO 
 
11 – A dureza do coração de Faraó atendeu em que sentido atendeu aos propósitos 
de Deus? Êxodo 9:13 a 16Êxodo 10:1 e 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Sexta-feira 
19 de Agosto de 2022 

REFLEXÃO SOBRE A LIÇÃO AS SEMANA: 
As ações de Deus no Egito e a maneira que a Bíblia fala sobre a pessoa de 

Faraó têm deixado muitos cristãos perplexos. Será que Deus faria uso de um homem 
como aparentemente ele fez uso de Faraó? Será que Faraó nasceu para cumprir um 
desígnio pré-estabelecido por Deus? Talvez nenhumas das respostas que dermos 
para essas questões serão satisfatórias. Para nós é muito difícil compreender os 
incidentes no Egito sem cairmos em erro de avaliação e juízo. Devemos então 
procurar entender que para um Deus que conhece o futuro, que vê o amanhã como se 
fosse o agora, as ações de todos os homens já ocorreram para a onisciência divina.  

Faraó só nasceu porque Deus permitiu; só se tornou rei do Egito porque 
Deus permitiu. Apesar de ter sido o que foi por uma permissão divina, as escolhas que 
fez, ele o fez no exercício absoluto da sua liberdade. Em nenhum momento esteve 
oculto de Faraó que o Deus dos hebreus agiria de determinado modo se ele não 
ouvisse a sua voz. Em nenhum momento Deus se escondeu de Faraó. Para não 
corrermos o risco de pensar ou falar o que não devemos só nos resta aceitar que 
somos incapazes de entender e conciliar a onisciência divina, com a inexistência do 
destino. Na mente divina o futuro já está previsto, só não está pré-determinado. Deus 
sabe tudo sobre o nosso futuro, mas quem o constrói dia a dia, somos nós. 

A onisciência divina pode ao mesmo tempo nos deixar aturdidos, 
imobilizados ou cheios de segurança: Se pensarmos como perdidos, nada faremos 
pelo reino de Deus; se pensarmos como salvos, teremos certeza que” em tudo Deus 
contribuíra para o bem daqueles que o amam”. 
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 

“...Ouvi-me Judá e habitantes de Jerusalém! Crede em Iahweh vosso Deus 
e estareis seguros; crede em seus profetas e sereis bem sucedidos”. II Crônicas 
20:20 
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Lição 09  
27 de Agosto de 2022 

Hinos sugeridos: 
Inicial – 189  
Final - 63 

NO EGITO, UMA VISÃO DO PLANO DA SALVAÇÃO 

SANTO SÁBADO  

 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

“Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, 
familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto; 
desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. E, no entanto, eram nossos sofrimentos 
que ele levava sobre si, nossa dores que ele carregava, Mas nós o tínhamos como 
vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado”. Isaías 53:3 e 4 
 

JUÍZO FINAL SOBRE O EGITO 
 
1 – Deus permitiu que a dureza de Faraó alcançasse seu limite. Quando esse limite foi 
alcançado o Senhor tinha reservado um juízo especial. Após o envio desse juízo, 
como seria a disposição de Faraó para permitir a saída dos hebreus? Êxodo 11:1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Primeiro-dia 
21 de Agosto de 2022 

O POVO ESCOLHIDO 
3 – Perante todo o mundo, o que o último juízo de Deus sobre o Egito deveria deixar 
bem claro? Êxodo 11:7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Segunda-feira 
22 de Agosto de 2022 

O ATO ESTRANHO DE DEUS 
5 – Para quebrar temporariamente o orgulho de Faraó, que juízo Deus mandaria sobre 
o Egito? Êxodo 11:4 e 5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Terça-feira 
23 de Agosto de 2022 

O SANGUE SALVADOR 
 
7 – Na véspera da saída do Egito os hebreus deveriam matar um cordeiro para comer 
sua carne assada. O que eles deveriam fazer com o sangue deste cordeiro? Êxodo 
12:22 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Quarta-feira 
24 de Agosto de 2022 

O VERDADEIRO CORDEIRO 
9 – No Egito Deus usou o sangue de um animal para livrar o seu povo do Destruidor. 
Quem é o verdadeiro Cordeiro, para quem todos os outros cordeiros apontavam? 
João 1:29 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quinta-feira 
25 de Agosto de 2022 

UM MEMORIAL ETERNO 
11 – Para que os hebreus se lembrassem da noite da libertação do Egito, que ordem 
Deus estabeleceu quanto a essa noite? Êxodo 12:40 a 42 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Sexta-feira 
26 de Agosto de 2022 

REFLEXÃO SOBRE A LIÇÃO AS SEMANA: 
No Egito nosso Deus permitiu um vislumbre do plano da salvação. O 

sangue que marcou as portas das casas dos homens de fé representava o sangue do 
Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Os que pela fé mataram um cordeiro 
imaculado e espargiram seu sangue na porta, ganharam a vida. A salvação sempre foi 
assim: Um dom de Deus pela fé no Cordeiro. Acredita-se que muitos egípcios também 
foram salvos do Destruidor, pois também deram crédito ao anúncio do juízo divino. 
Deus tem um último juízo para com toda a humanidade, mas antes que este dia 
chegue, ele está fazendo pequenos juízos individuais com muitos homens. Hoje nos é 
dado a oportunidade de lavar nossos pecados com o sangue do Cordeiro; hoje  

Deus nos chama para seu juízo e ainda oferece o sangue de um substituto 
– seu Filho. No juízo de Deus, todos os que quiserem podem sair como vencedores. 
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 
 

“Em minha visão ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que 
circundavam o trono, os viventes e os anciãos – seu número era de milhões de 
milhões e milhares de milhares – proclamando, em alta voz: Digno é o Cordeiro 
imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o 
louvor”. Apocalipse 5:11 e 12 
 

Lição 10 
 03 de Setembro de 2022 

Hinos sugeridos: 
Inicial – 258   
Final – 440  

ENFIM, A SAÍDA 

SANTO SÁBADO  

 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

“Foi pela fé que deixou o Egito, sem temer o furor do rei, e resistiu, como se 
visse o invisível”. Hebreus 11:27 
 

 
17 



ESTADO DE PRONTIDÃO 
 
1 – Quando estava prestes a sair do Egito, o povo hebreu foi orientado a comer a 
páscoa como comemoração pelo livramento. Como o povo deveria estar preparado 
para comer a primeira e a última ceia no Egito? Êxodo 12:11 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Primeiro-dia 
28 de Agosto de 2022 

A PROFECIA ESTÁ CUMPRIDA 
3 – Séculos antes do cativeiro no Egito Abraão recebeu a mensagem de que sua 
semente seria escrava em terra estranha. Quanto tempo de escravidão foi 
profetizado? Gênesis 15:13 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Segunda-feira 
29 de Agosto de 2022 

ESCRAVIDÃO ABENÇOADA 
 
5 – Havia previsão de o povo judeu ser abençoado mesmo na escravidão? Êxodo 
15:13 e 14 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Terça-feira 
30 de Agosto de 2022 

UMA GRANDE MULTIDÃO RUMO À CANAÃ 
 
7 – Quantos homens saíram do Egito? Êxodo 12:37 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quarta-feira 
31 de Agosto de 2022 

O SENHOR GUIANDO SEU POVO 
9 – Quem escolheu o caminho em direção à Canaã? Êxodo 13:17 e 18 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quinta-feira 
01 de Setembro de 2022 

DEUS GARANTINDO A LIBERDADE DO POVO 
11 – Deus mandou o povo ir em direção ao Mar Vermelho e quando lá chegou, 
receberam ordem de acampar. Faraó soube da parada do povo e resolveu buscá-lo a 
força. Como o povo reagiu ao pressentir o perigo representado por Faraó? Êxodo 
14:11 e 12 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Sexta-feira 
02 de Setembro de 2022 
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REFLEXÃO SOBRE A LIÇÃO AS SEMANA: 
Nesta semana nós estudamos sobre a saída do povo eleito do Egito e 

aprendemos que Deus esteve presente com ele em todos os dias dos quatrocentos e 
trinta anos de cativeiro. Vimos nesta semana que em nenhum momento Deus deixou 
seu povo nas mãos do destino, mas que Deus conduziu todas as coisas para que o 
seu propósito bem definido fosse plenamente alcançado. Deus levou o povo para o 
Egito, preservou e o protegeu durante mais de quatrocentos anos e, quanto o povo se 
viu livre no deserto, Deus confirmou essa liberdade destruindo o exército egípcio e, 
dessa forma 

impediu que não houvesse mais tentativas de reconduzir seu povo à 
escravidão. A forma com que Deus agiu no deserto serve para que possamos 
depositar em nosso Deus a mais plena confiança. Muitas vezes, no pior momento da 
dificuldade parece que Deus nos abandonou, mas, quando a tempestade passa, 
percebemos que sempre tivemos um poder sobrenatural nos protegendo e garantindo 
o nosso equilíbrio. Foi assim com o povo judeu no Egito, é assim com os seus servos 
hoje. Só percebemos claramente a presença de Deus, quando a tormenta passa.  
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 

“Lembrando-se de sua palavra sagrada ao seu servo Abraão, fez seu povo 
sair com alegria, seus eleitos com gritos jubilosos”. Salmos 105:42 e 43 
 

Lição 11                                                                       
10 de Setembro de 2022 

Hinos sugeridos: 
Inicial – 301   
Final – 298 

A ESCOLA DO DESERTO 

SANTO SÁBADO  

 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

“O Senhor é a minha força, e o meu cântico; ele me foi por salvação; este é 
o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação; ele é o Deus de meu pai, por isso o 
exaltarei”. Êxodo 15:2 
 

PODER SOBRE A NATUREZA 
1 – Os israelitas ficaram aparentemente sem saída entre o Mar Vermelho e o exército 
de Faraó. Que ordem Deus mandou Moisés dar ao povo? Êxodo 14:15 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Primeiro-dia 
04 de Setembro de 2022 

PODER SOBRE A VIDA 
 
3 – Os egípcios se atreveram em entrar no mar que havia sido aberto por Deus. 
Quando o povo judeu já estava do outro lado salvo, o que aconteceu com o mar  e 
com os egípcios que estavam dentro dele? Êxodo 14:27 e 28 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Segunda-feira 
05 de Setembro de 2022 
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CONSTRUINDO A CRENÇA NO ÚNICO DEUS 
 
5 – Que serventia teve para o povo judeu o milagre da abertura do mar? Êxodo 14:29 
a 31 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Terça-feira 
06 de Setembro de 2022 

COMEÇA A MURMURAÇÃO E O APRENDIZADO 
 
7 – O milagre do Mar Vermelho ainda não fora o bastante para sacramentar a fé do 
povo judeu. Logo que entraram no deserto de Sur, que murmuração começou a 
ocorrer? Êxodo 15:22 a 24 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quarta-feira 
07 de Setembro de 2022 

DESCE O PÃO DE DEUS 
 
9 – Depois de algumas semanas no deserto, já sem alimento, que tipo de murmuração 
os israelitas levantaram contra Moisés e Arão? 16:1 a 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quinta-feira 
08 de Setembro de 2022 

DEUS RESGATA O SÉTIMO DIA 
 
11 – Deus ao mandar o maná, o atrelou ao sétimo dia, o sábado. O que o maná faria 
as pessoas demonstrarem? Êxodo 16:4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Sexta-feira 
09 de Setembro de 2022 

REFLEXÃO SOBRE A LIÇÃO AS SEMANA: 
O período que os israelitas iriam passar no deserto, seria para eles um 

período de escola, de aprendizagem. Os quatrocentos e trinta anos no Egito deixaram 
o povo manchado com as práticas pagãs e com a mentalidade pagã. Deus pretendia 
colocar na Terra Prometida um povo que na medida do possível demonstrasse uma fé 
tão poderosa quanto a fé de Abraão, Isaque e Jacó. O deserto lhes era necessário 
para aprenderem a confiar e depender de Deus, como os seus patriarcas confiaram e 
dependeram. A aprendizagem dos hebreus no deserto serve como lição para todos os 
crentes em todas as épocas: Quem confia em Deus, jamais será abalado. Esse era o 
propósito do deserto: instruir o povo na obediência e na dependência de Deus. 
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 

“Feliz o homem a quem corriges, Iahweh, a quem ensinas por meio da tua 
lei, dando-lhe descanso nos dias maus, até que abram uma cova para o ímpio. Pois 
Iahweh não rejeita o seu povo, jamais abandona sua herança, até que o julgamento se 
converta em justiça e todos os corações retos o sigam”. Salmos 94:12 a 15 
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Lição 12  
17 de Setembro de 2022 

Hinos sugeridos: 
Inicial – 244   
Final - 249 

AS MURMURAÇÕES NO DESERTO 

SANTO SÁBADO  

 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

“Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas; para que sejais 
irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio duma geração 
corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo”. Filipenses 
2:14 e 15 
 

MURMURANDO JUNTO AO MAR VERMELHO 
1 – Apesar de já estarem junto ao mar como um povo livre, quando os hebreus viram 
no horizonte os exércitos de Faraó, como eles se dirigiram a Moisés? Êxodo 14:10 e 
11 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Primeiro-dia 
11 de Setembro de 2022 

MURMURANDO PELA ÁGUA 
 
3 – No início da jornada no deserto o povo sentiu que faltava água. Como ele passou a 
dirigir-se a Moisés? Êxodo 15:24 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Segunda-feira 
12 de Setembro de 2022 

MURMURANDO PELA COMIDA 
 
5 – Depois de haverem murmurado pela água, como o povo hebreu murmurou pela 
comida? Êxodo 16:1 a 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Terça-feira 
13 de Setembro de 2022 

MURMURANDO CONTRA O PÃO DO CÉU 
7 – Como o povo estava reagindo em relação ao maná que Deus estava enviando? 
Números 11:6 e 7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quarta-feira 
14 de Setembro de 2022 
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MURMURAÇÃO OFENSIVA 
 
9 – De acordo com Moisés, quando o povo murmurava contra ele e Arão, em 
realidade, contra quem era a murmuração? Êxodo 16:6 a 8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quinta-feira 
15 de Setembro de 2022 

MURMURAÇÃO INJUSTIFICADA 
11 – Durante o tempo que o povo vagou pelo deserto, em algum momento ficaram 
sem pão ou sem água? Salmos 105:38 a 41 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Sexta-feira 
16 de Setembro de 2022 

REFLEXÃO SOBRE A LIÇÃO AS SEMANA: 
Existe um pecado que é tremendamente ofensivo a Deus: O pecado da 

reclamação. Mesmo quando a reclamação parece ser justificável, devemos fazer de 
tudo para evitá-la. O que reclama, muitas vezes demonstra insatisfação com o que 
Deus lhe proporcionou ou falta de fé em Deus. Quando alguma coisa não estiver do 
jeito que desejamos, devemos trabalhar para transformar a situação pedindo a Deus 
que nos auxilie a fazer o que for certo. Reclamar reforça a nossa insatisfação e muita 
vez ofende e maltrata o nosso semelhante. O maior exemplo de uma pessoa que 
nunca reclamou de nada está em nosso Senhor Jesus Cristo: “Como uma ovelha ele 
foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca”. Cristão é aquele que segue o 
exemplo de Cristo e ele não nos deixou nenhum exemplo de reclamação.  
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 

“Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria 
vos exalte; lançai nele toda a vossa preocupação, porque ele é que cuida de vós”. I 
Pedro 5:6 e 7 
 

Lição 13  
24 de Setembro de 2022 

Hinos sugeridos: 
Inicial – 427   
Final – 401  

O APRENDIZADO NECESSÁRIO 

SANTO SÁBADO  

 
JOIA DA REVELAÇÃO: 

“E disse ao homem: O temor do Senhor, eis a sabedoria; fugir do mal, eis a 
inteligência”. Jô 28:28 

 
O DEUS DOS PATRIARCAS 

1 – Moisés teve o seu primeiro encontro pessoal com Deus no episódio da sarça. 
Nesta ocasião, como foi que Deus se apresentou? Êxodo 3:5 e 6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Primeiro-dia 
18 de Setembro de 2022 

EVIDÊNCIAS PARA A CRENÇA 
 
3 – Deus apareceu para Moisés e se identificou. O que mais foi necessário Deus fazer 
para que o povo cresse nele? Êxodo 4:1 a 9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Segunda-feira 
19 de Setembro de 2022 

DEUS SE REVELA TAMBÉM AOS EGÍPCIOS 
 
5 – Quando Moisés se apresentou pela primeira vez diante de Faraó, o que este falou 
sobre o Deus dos hebreus? Êxodo 5:1 e 2  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Terça-feira 
20 de março de 2022 

DEUS SE IDENTIFICA POR NOME 
7 – Moisés teve um novo encontro com Deus depois da primeira vez que Faraó 
recusou deixar o povo partir. Neste encontro, como foi que Deus se apresentou a 
Moisés? Êxodo 6:2 a 8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

O termo que aparece como nome para Deus nos manuscritos que serviram 
como fonte de tradução para as línguas modernas é o famoso tetragrama (JHVH), que 
muitos pronunciam como Jeová ou Iahweh. Os judeus, por causa da grande 
veneração que nutriam pelo nome santo se recusavam em pronunciá-lo e, onde o 
tetragrama aparecia eles liam Adonai, palavra hebraica para Senhor.   

Quarta-feira 
21 de Setembro de 2022 

O NOME DE DEUS É PERDÃO 
 
9 – Moisés tinha um profundo sentimento de reverência e temor diante de Deus. Em 
certa ocasião quanto subiu ao monte Sinai para se encontrar com ele, antes de se 
ajoelhar em reverente adoração, com quais palavras Moisés qualificou Deus? Êxodo 
34:6 a 9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Quinta-feira 
22 de Setembro de 2022 

ENTENDENDO AS AÇÕES DE DEUS NO EGITO 
 
11 – O que Deus esperava dos homens que viram suas maravilhas no Egito e no 
deserto? Deuteronômio 11:1 a 7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Sexta-feira 
23 de Setembro de 2022 
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REFLEXÃO SOBRE A LIÇÃO AS SEMANA: 
 
As ações de Deus no Egito e no deserto foi uma escola não apenas para os 

israelitas e os povos da época, mas foi também um aprendizado para todos os povos 
de todas as eras. A partir das maravilhas que Deus operou no Egito, a humanidade 
começou a compreender que Deus, só existe um, Iahweh/Jeová e que ele não aceita 
dividir o seu direito à adoração com nenhuma representação de divindade. Foi através 
dos incidentes entre os egípcios que a humanidade começou novamente a conhecer o 
verdadeiro Deus que “habita em luz inacessível”. Deus agiu no Egito não apenas para 
o bem do povo eleito, mas para o bem de toda a humanidade.  
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 
 
“Bendito seja Iahweh, o Deus de Israel, porque só ele realiza maravilhas! Para sempre 
seja bendito o seu nome glorioso! Que toda a terra se encha com sua glória! Amém! 
Amém!” 
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