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Igreja de Deus
Escola Dominical
A CHAMADA DE MOISES: A SARÇA EM CHAMA ARDENTE
Êxodos 2:11 — 4:20; Actos 7:20-34
Já passado
muitos anos após
a morte de José,
um bebe muito
especial nasceu
de um homem Chamado Ara e sua Mulher de nome
Jocebe. Deus protegeu este bebê hebraico de Faraó,
que havia ordenado de modo para que todos os
meninos de bebés Hebraicos (Israelites) fossem
mortos. A filha de Faraó levantou o bebé como se
fosse dela própria. E chamou-lhe Moisés.
Certamente Moisés foi dado uma boa educação.
Ele "foi erudito em toda sabedoria dos Egípcios, e era
poderoso em palavras e em obras." Esta educação foi
o modo de Deus de preparar Moisés para a grande
tarefa que esteve à frente dele.
Quando Moisés tinha 40 anos de idade, "lhe surgiu
em mente em ir visitar a sua família, filhos de Israel."
Naquela mesma altura, os Israelitas eram escravos e
trabalhavam fortemente. Moisés viu infelizmente um
Egípcio chicoteando um Israelita. Rapidamente,
Moisés correu a ao resgate do escravo e matou o tal
Egípcio, escondendo o seu corpo areal.
Depois dum tempo também foi efectuar uma visita
aos Israelitas escravos, viu dois deles luta. Quando ele
perguntou a um deles que havia no motivo do conflito
porque é que estavam a lutar entre Irmãos, o homem
simplesmente disse: "Quem ti fez nosso governador e
ainda por cima para nos julgar? Vais me matar como
mataste um dos Egípcios?" Porem Moisés já estava
com medo. A sua matança já não era um segredo!
Quando Faraó ouviu que Moisés havia feito aos
Egípcios, ele já queria mata-lo; portanto Moisés fugiu
pela terra de Midiã. Lá sentou próximo a um poço. As
filhas de um homem chamado Jetro, o sacerdote de
Midiã, vieram tirar água. Quando alguns pastores as
expeliram, Moisés defendeu as mulheres e deu de
beber as suas ovelhas.
Quando elas puseram se de volta para casa, o pai
delas, Jetro, perguntou-lhes porque é que haviam
voltado a casa tão cedo. Depois de ouvir como Moisés
havia ajudado as suas filhas, Jetro enviou as suas

filhas para convidar a Moisés para entrar em sua casa
e comer com eles. Moisés veio e viveu com Jetro. Ele
casou uma das filhas de Jetro chamada Zipora, e
tiveram dois filhos.
Moisés viveu em Midiã cerca de 40 anos. Durante
aquele tempo Faraó morreu, mas a escravidão do povo
de Israel continuou. A situação estava muito mal até
que o povo de Israel "clamou, e o seu choro foi até
Deus." Deus ouviu este choro, e "Deus lembrou-se da
sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó." Deus não
tinha esquecido o seu povo! "Deus olhou para o povo
de Israel, e estimou-o com muito respeito."
Num dia quando Moisés estava contemplando as
ovelhas de Jetro no monte Horebe, "apareceu um anjo
do Senhor numa chama de fogo no arbusto." O arbusto
estava em chama, mas o arbusto não era consumida
pelo fogo! Quando Moisés se aproxima para ver
melhor o que estava se passando naquela sarça do
arbusto ardente, Moisés ouviu uma voz dizendo;
"Moisés, Moisés." E Moisés respondeu, "eis-me aqui."
Este era Deus, e em seguida disse para ele, tira os
seus sapatos (um sinal de respeito), porque ele estava
de pé num lugar santo. Quando Deus disse "Eu sou
Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, e
Deus de Jacó." Moisés escondeu a sua face porque ele
estava com medo!
Disse Deus a Moisés que havia visto tudo, quanto
o sofrimento do povo de Israel e como eram afligidos.
Ele havia visto o seu clamor. E que estava pronto para
liberta-lo do Egipto e traze-los de volta a uma boa
terra, uma terra que estava cheia de leite e mel; e terra
de Canaã.
Deus queria enviar Moisés a Faraó, como um líder
do povo de Israel. Disse Moisés, "Senhor quem sou
Eu, para ir ao encontro de Faraó, e tirar os israelitas
do Egito?" De facto Moisés sentiu-se incapaz de fazer
o que Deus quis que ele fizesse.
Deus lhe fez uma promessa que estaria com ele.
Indo em frente, Moisés com perguntas, "Senhor o que
direi aos Israelitas se caso me façam a seguinte
questão. Como se chama esse que te mandou tirar-nos
daqui?" Respondeu-lhe Deus, dizendo, diz que "EU
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SOU enviou me a fim de vos buscar."
As dúvidas de Moisés continuaram com ele no seu
coração e ele disse: "E se o povo do Israel não me
acredita ou me escuta? E se eles dizem, 'o Senhor não
lhe apareceu'?" Deus deu Moises os três sinais que ele
devia fazer para mostra-los que haviam sido enviado
por Ele. O primeiro sinal era que Moisés lançava o seu
cajado no chão, e de imediato se transformaria em uma
cobra (serpente). E assim que ele apanhasse pela cauda
de novo tornaria o seu cajado! O segundo sinal foi que
Moisés deve pôr a sua mão dentro da sua roupa, tirálo, e seria coberto com a lepra
(uma doença de pele terrível).
Então, ele deveu colocar a sua
mão dentro da sua roupa
novamente. Quando ele o tirou
um segunda vez, ele seria o
mesmo como sua outra mão.
Seria curado!
E se caso o povo tornar
mais duro ainda, e não quisesse
acreditar em dois primeiros
sinais dai é que Moisés faria o
ultimo sinal. Ele era de buscar a
água do rio e entornar na terra
seca e essa se transformaria em
sangue.
Porém, Moisés continuou
lamentando que Ele era "dum
discurso muito limitado e
va ga r os o
de
Língu a . "
Conquanto Deus prometeu dizer
a Moisés o que dizer, Moisés
rogou (pedir com insistência)
para que enviasse outra pessoa.
Isso fez com que Deus se
aborrecesse, mas lhe disse que
Arão, o seu irmão mais velho,
vinha se encontrar com ele
(Moisés). E que o Arão tinha
que dizer o que Moisés o
mandaria falar e fazer o que
Moisés o mandaria fazer.
Moisés era o líder do povo de
Israel.
De tal modo, Moisés teve
que ir até Jetro, dizendo que
estaria de volta à terra onde se
encontrava a família. Jetro disse
a Moisés que poderia ir em paz.
E Deus disse a Moisés que o

homem que por sua vez queria lhe matar, já havia
partido do mundo (morreu).
Logo depois daquilo, Moisés tomou a sua família
caminhando para Egipto. "E Moisés tomou consigo
também o cajado de Deus (que Deus havia lhe dito
para usar) na sua mão," e voltou para o Egipto.
Versículo Para Memorizar:

"E atentou Deus para os filhos de Israel; e Deus
os conheceu."
—Êxodo 2:25

De ponto a Ponto

O que é que Moisés tirou? ____________
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Preencha
os espaços
em branco
1.

O povo de Deus estava sendo__________________ no Egipto.

2.

Deus chamou _________________________ para ser um novo lider.

3.

M o isé s v iu u m ______________________ ard e n te.

4.

Um ________________________ surgiu no meio de uma sarça.

5.

Moisés teve que tirar os seus _________________________.

6.

Onde Deus está, este é um lugar ______________________.

7.

Deus estava por dirigir o seus filhos de volta para ________________.

8.

Outro nome de Deus é ___________________.

9.

_________________ era o líder do Egipto.

10.

Moisés sentiu _________________ de fazer o que Deus havia lhe dito.

CAIXA DE PALAVRAS

Faraó
santo
arbusto

incapaz
Canaã
Moisés
anjo

escravisado
EU SOU
sapatos
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Moisés e o arbusto ardente
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