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Igreja de Deus
Escola Dominical
MOISES E ARÃO VÃO PERANTE FARAÓ
Êxodo 4:27-6:11
Isso fez o trabalho deles ainda mais duro.
Quando os Israelitas não podiam se manter fazendo o
mesmo número de blocos como dantes, os oficiais das
crianças de Israel eram batidos. Eles foram e choraram
para Faraó, perguntando porque eles eram maltratados por
ele. Os oficiais disseram a Faraó que a falha estava com
os seus próprios capatazes, porque eles não dariam o povo
palha para fazer blocos. Faraó disse que o povo era
preguiçoso, porque eles queriam ir sacrificar-se para
Deus. Ele disse a Eles para irem de volta ao seu trabalho.
Eles não seriam dado a palha.
Os oficiais de Israel encontraram-se com Moisés e
Arão assim que eles deixaram Faraó e se queixaram que
Moisés estava dando aos Egípcios uma razão para matalos. Moisés foi ter com Deus perguntando a Ele, porque o
havia enviado, porque o povo tinha apenas sido tratado
pior.
Depois Deus falou palavras fortes para Moisés:
"Agora verás o que hei-de fazer para o Faraó … Eu sou o
Senhor." Deus garantiu a Moisés que Ele havia ouvido o
gemido das crianças de Israel. Ele lembrou o seu
compromisso. Ele iria trazer Israel fora da sua terrível
escravidão com "uma esticada mão, e com grandes
julgamentos."
Deus disse que Israel seria Seu povo, e Ele seria o seu
Deus. Ele iria levar o seu povo para a terra que Ele havia
prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Ele iria dar isso para
eles "para um património" (herança).
Moisés disse tudo isso para as crianças de Israel, mas
eles não acreditaram nele "por sofrimento do espírito, e
pela cruel escravidão." O Senhor disse a Moisés para falar
a Faraó e dizer-lhe para deixar as crianças de Israel irem.
Deus iria endurecer o coração de Faraó (Êxodo 4:21),
então todos os egípcios iriam ver os seus "grandes
julgamentos" na terra do Egipto. Depois eles iriam
conhecer, sem sombra de dúvida, que Deus havia
entregado o seu povo!

Quando Deus disse a Moisés que Ele iria conduzir o
povo Israelita para fora da escravidão do Egipto, Moisés
sentiu-se incapaz. Ele pediu a Deus para que envia-se
outra pessoa, mas Deus prometeu para estar com Moisés.
Porque Moisés sentiu-se que ele não seria capaz de falar
bem, Deus disse à Arão, irmão de Moisés, para ir no
deserto encontrar-se com Moisés. Arão poderia falar com
as pessoas por Moisés. Quando eles se encontraram,
Moisés disse a Arão tudo que Deus havia feito.
Juntos Moisés e Arão foram antes aos anciões de
Israel. Arão "falou todas as palavras que o Senhor havia
dito a Moisés, e fez os sinais nos olhos do povo." (Os
sinais que Deus havia dito a Moisés para mostrar ao povo
foram esses: o cajado de Moisés converteu-se em um
serpente, a sua mão tornou-se leprosa, e a água do rio
tornou-se sangue.) O povo acreditou, como Deus havia
prometido que eles acreditariam (Êxodo 3:15-18). Quando
eles ouviram que Deus "havia olhado para a sua aflição,
depois, eles curvaram as suas cabeças e adoraram" ao
Senhor.
Moisés e Arão foram diante de Faraó e disseram,
"assim disse o Senhor Deus de Israel, deixe o meu povo
ir, e eles poderão organizar um banquete para mim no
deserto." Para isso, disse Faraó: "Quem é o Senhor, que eu
deveria obedecer a sua voz, para deixar que Israel vá? Eu
não conheço o Senhor, nem deixarei que Israel vá."
Moisés e Arão pediram permissão para ir ao deserto
e sacrificar-se ao Senhor, mas Faraó disse a eles que eles
estavam a impedir o povo do seu trabalho. Depois Faraó
ordenou aos capatazes para não dar mais aos Israelitas a
palha para fazer blocos. (Lama e palha eram misturados
juntos, colocados no molde, e depois secavam para fazer
blocos.) O povo tinha que procurar a palha, e ainda fazer
o mesmo número de blocos! Esta ordem de Faraó era
injusta e cruel. O povo tinha que se espalhar no
estrangeiro em toda parte da terra para encontrar a palha.
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Versículo Para Memorizar:
"O libertarei com um braço esticado, e com grandes
juízos."
—Êxodo 6:6
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Escravidão
de Israel
"E Faraó ordenou
aos _____________...
Dizendo, não tornem a dar de
novo o povo _________________
para fazer _______________...
Deixem haver mas trabalho para
os___________________________. . . ."
—Êxodo 5:6-7,9

"Ademais, tenho ouvido o____________ dos
filhos de Israel… e lembrei-me do meu
_ ________________."

—Êxodo 6:5
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Ajuda Moisés
A ENCONTRAR ARÃO NO DESERTO

COMECE
AQUI
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"DEIXE IR O MEU POVO"
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