


A  TRANSFORMAÇÃO  DE  POUCOS  
HOMENS  EM  UMA  GRANDE  NAÇÃO  

QUE  PEDE  SOCORRO 



JÓIA DA REVELAÇÃO: 
 
 

“Esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos, 
eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto 

 as estrelas do céu e quantos a areia que se espalha  
pelas praias do mar, e atua descendência conquistarás 

 as cidades de todos que se levantarem contra ti”.  
 
 
 

Gênesis 22:1 



A VONTADE DO HOMEM  
E OS PLANOS DE DEUS 



1– A ida de Jacó para o Egito estava dentro dos planos de Deus? 
Genesis 46:1-4 

  

E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba,  
e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. 
E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse:  

Jacó, Jacó! E ele disse: Eis-me aqui. 
E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai; não temas descer 

ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. 
E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei  

tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. 



2 –A escravidão egípcia estava prevista nas Escrituras, muitos 
anos antes que ela acontecesse? Genesis 15:13 

  
Então disse a Abrão: 

Saibas, de certo,  
que peregrina será a tua descendência em terra alheia,  

e será reduzida à escravidão,  
e será afligida por quatrocentos anos, 



INSTALADOS NO EGITO  
PARA LONGA ESTADIA 



3 – No Egito, onde a grande família de Jacó foi viver? 
Gênesis 47:1-4 

  

 Então veio José e anunciou a Faraó, e disse:  
Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas, e as suas vacas, 

com tudo o que têm, são vindos da terra de Canaã,  
e eis que estão na terra de Gósen. 

E tomou uma parte de seus irmãos, a saber,  
cinco homens, e os pôs diante de Faraó. 

Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio?  
E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, 

tanto nós como nossos pais. 



3 – No Egito, onde a grande família de Jacó foi viver? 
Gênesis 47:1-4 

  

 Disseram mais a Faraó: 
Viemos para peregrinar nesta terra;  

porque não há pasto para as ovelhas de teus servos,  
porquanto a fome é grave na terra de Canaã;  

agora, pois, rogamos-te que teus servos  
habitem na terra de Gósen. 



4 –Qual foi o resultado para os descendentes de Abraão desses 
anos de permanência na terra de Gósen? Gênesis 47:27 

 
Assim habitou Israel na terra do Egito, 

na terra de Gósen,  
e nela tomaram possessão,  

e frutificaram, e multiplicaram-se muito. 



RECONHECENDO OS DESÍGNIOS DE DEUS 



5 – Após a morte de Jacó, o que os irmãos de José, com medo e 
arrependidos, lhe disseram? Gênesis 50:15-18 

  

Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, 
disseram: Porventura nos odiará José e certamente nos 

retribuirá todo o mal que lhe fizemos.  
Portanto mandaram dizer a José:  

Teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: 
Assim direis a José:  

Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos,  
e o seu pecado, porque te fizeram mal;  



5 – Após a morte de Jacó, o que os irmãos de José, com medo e 
arrependidos, lhe disseram? Gênesis 50:15-18 

  

agora, pois, rogamos-te que perdoes  
a transgressão dos servos do Deus de teu pai.  

E José chorou quando eles lhe falavam. 
Depois vieram também seus irmãos,  

e prostraram-se diante dele, e disseram:  
Eis-nos aqui por teus servos. 



6 –Que resposta José deu aos seus irmãos que estavam com 
medo de uma vingança da sua parte? Gênesis 50:19-21 

 

E José lhes disse:  
Não temais; porventura estou eu em lugar de Deus? 

Vós bem intentastes mal contra mim;  
porém Deus o intentou para bem,  
para fazer como se vê neste dia,  

para conservar muita gente com vida. 
Agora, pois, não temais;  

eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos.  
Assim os consolou, e falou segundo o coração deles. 



DA LIBERDADE PARA A ESCRAVIDÃO 



7 – Quais os argumentos do novo líder do Egito contra o povo de 
Israel? Êxodo 1:8-14 

 

E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera  
a José; O qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos  
de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos  
de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem,  
e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com  
os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra. 

E puseram sobre eles maiorais de tributos,  
para os afligirem com suas cargas.  



7 – Quais os argumentos do novo líder do Egito contra o povo de 
Israel? Êxodo 1:8-14 

 

Porque edificaram a Faraó cidades-armazéns,  
Pitom e Ramessés. 

Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam,  
e tanto mais cresciam; de maneira que se enfadavam  

por causa dos filhos de Israel. 
E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza; 
Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão,  

em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo;  
com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. 



8 – Para impedir o aumento do povo israelita, que atitude esse 
novo rei tomou? Êxodo 1:15,16 e 22 

 

E o rei do Egito falou às parteiras das hebréias  
(das quais o nome de uma era Sifrá, e o da outra Puá), 

E disse: Quando ajudardes a dar à luz às hebréias,  
e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o;  

mas se for filha, então viva. 
 

Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: 
 A todos os filhos que nascerem lançareis no rio,  

mas a todas as filhas guardareis com vida. 



UM POVO QUE SUPLICA 



9 –Sofrendo a opressão da escravidão, que única atitude estava 
ao alcance do povo israelita no Egito? Êxodo 2:23 

  
 E aconteceu, depois de muitos dias,  

que morrendo o rei do Egito,  
os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão,  

e clamaram;  
e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. 



10 – Ao ver o sofrimento do povo e ao chegar aos seus ouvidos  
os pedidos por socorro dos descendentes de Abraão, Isaque e 

Jacó, qual foi a reação de Deus? Êxodo 2:24,25 
 

E ouviu Deus o seu gemido,  
e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão,  

com Isaque, e com Jacó; 
E viu Deus os filhos de Israel,  

e atentou Deus para a sua condição. 



UM DEUS QUE SE COMPADECE 



11 – Deus disse a Moisés por qual motivo teria descido para a 
Terra? Êxodo 3:7,8 

  

 E disse o Senhor: Tenho visto atentamente  
a aflição do meu povo, que está no Egito,  

e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, 
porque conheci as suas dores. 

Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios,  
e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga,  

a uma terra que mana leite e mel; ao lugar do cananeu,  
e do heteu, e do amorreu, e do perizeu,  

e do heveu, e do jebuseu. 



12 – Como é mostrada a relação entre Deus e os israelitas? Como 
a nação israelita é chamada por Deus? Êxodo 3:9,10  e 4:22,23 

 
E agora, eis que o clamor  

dos filhos de Israel é vindo a mim,  
e também tenho visto a opressão  
com que os egípcios os oprimem. 

Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó  
para que tires o meu povo (os filhos de Israel) do Egito. 



12 – Como é mostrada a relação entre Deus e os israelitas? Como 
a nação israelita é chamada por Deus? Êxodo 3:9,10  e 4:22,23 

 
Então dirás a Faraó: 
Assim diz o Senhor:  

Israel é meu filho, meu primogênito. 
E eu te tenho dito: 

Deixa ir o meu filho, para que me sirva;  
mas tu recusaste deixá-lo ir;  

eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. 



UM LIVRAMENTO QUE É PROVIDENCIADO 



13 – Houve uma tentativa para tirar o povo de Israel do Egito de 
forma pacífica (Êx 5:1,2). Diante da recusa de Faraó, o que Deus 

resolveu fazer? Êxodo 6:1-8 
  

 Então disse o SENHOR a Moisés:  
Agora verás o que hei de fazer a Faraó;  

porque por uma mão poderosa os deixará ir,  
sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. 
Falou mais Deus a Moisés, e disse: Eu sou o Senhor. 

E eu apareci a Abraão, a Isaque, e a Jacó,  
como o Deus Todo-Poderoso; mas pelo meu nome,  

o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. 



13 – Houve uma tentativa para tirar o povo de Israel do Egito de 
forma pacífica (Êx 5:1,2). Diante da recusa de Faraó, o que Deus 

resolveu fazer? Êxodo 6:1-8 
  

 E também estabeleci a minha aliança com eles, 
para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, 

na qual foram peregrinos. 
E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel,  

aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me  
da minha aliança. Portanto dize aos filhos de Israel:  
Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas  

dos egípcios, e vos livrarei da servidão,  



13 – Houve uma tentativa para tirar o povo de Israel do Egito de 
forma pacífica (Êx 5:1,2). Diante da recusa de Faraó, o que Deus 

resolveu fazer? Êxodo 6:1-8 
  

 e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. 
E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus;  

e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus,  
que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios; 

E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, 
jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó,  

e vo-la darei por herança, eu o Senhor. 



14 – Moisés, em vários momentos demonstrou fraquezas em 
seguir as orientações de Deus. A partir de um certo momento, em 

que termos a vontade de Deus foi apresentada para o povo 
israelita e também para Faraó? Êxodo 6:13 

 
Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão,  

e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel,  
e para Faraó rei do Egito,  

para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. 


