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Igreja de Deus
Escola Dominical
ISRAEL ATRAVESSA O MAR VERMELHO
Êxodo 13:17 — 15:21
No meio da noite, dum certo dia, veio a décima e
ultima praga: a morte de todos primogénitos na terra do
Egipto. Em todo canto da terra houve
um grande clamor de dor. Nem mesmo
os próprios filhos de Faraó
escaparam. "Não havia casa (no
Egito) que não tivesse um morto"
(Êxodo 12:30). Salvo os Israelitas
que em suas ombreiras pintaram com
o sangue do cordeiro, obedecendo
assim as palavras do Senhor Deus,
escaparam da morte.
Segundo a promessa de Deus,
depois dessa praga, finalmente Faraó
deixou os filhos de Israel irem
embora. Faraó disse a Moisés e Arão,
"Vão, sirvam o vosso Deus, como
disse" (Êxodo 12:31). Porem, a
grande multidão de Israelitas (e
alguns outros não Israelitas) partiram do Egipto. Durante
o dia, Deus conduziu lhes "numa coluna de nuvem."
Então, na noite Ele conduziu-lhes "numa coluna de fogo."
Depois dos Israelitas terem ido, Faraó e os seus
servos disseram, "Porque é que ...
permitimos Israel ir-se embora e
deixar de nos servir?" Mais uma
vez Faraó endureceu o seu
coração, e decidiu trazer o povo
de Israel de volta. Faraó e o seu
exército massivo, cavalos e carros
perseguição aos Israelitas.
Quando os Israelitas viram o
exército do Faraó surgindo,
ficaram assustados e clamaram a
Deus.
Enquanto
choravam
disseram a Moisés que melhor até seria permanecer no
Egipto na escravidão do que irem
morrer no deserto. Moisés disse os
Israelitas: "Não tenham medo,
estejam prontos para verem a
salvação do Senhor … porque vocês
nunca mais verão os egipcios que
hoje vêem. O Senhor lutará por
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vocês, tão somente acalmem-se."
Deus disse a Moisés para dizer ao povo para irem
adiante, indiferentes dos perigos
adiante. Moisés foi dito para
levantar o seu cajado e estender a
sua mão sobre o mar. Portanto as
águas se separariam umas das
outras. E as pessoas poderiam
andar pelo mar numa terra seca!
A coluna de nuvem que os
guiava movia-se atrás deles e foi se
parar entre os Israelitas e o
exército do Faraó. A nuvem era
"escuridão" para os Egípcios, mas
deu "luz a noite" aos Israelitas. Os
Egípcios não podiam ir ao encontro
dos Israelitas numa noite!
Quando Moisés estendeu a sua
mão sobre o mar, Deus enviou um
vento mais forte do oriente que soprou durante toda noite.
O tal vento dividiu as águas em duas partes e a terra
ficou seca (abriu o caminho). Portanto os Israelitas viram
as águas como dois murros: um a direita e outro a
esquerda.
Diz a bíblia que eram cerca
de "seiscentos mil homens de pé,
ao lado de mulheres e crianças,"
partiram do Egipto (Êxodo
12:37). Este número de homens,
mencionado não inclui de facto os
homens que se juntaram ao
Israelitas. Imagina só, isso tudo
para além de todos rebanhos e
manadas. Eles não foram
contados.
Obviamente
não
sabemos quantas pessoas e crias atravessaram o mar
vermelho!
Faraó junto o seu exército
seguiram os Israelitas no mar
usando o mesmo passo que Deus
tinha feito para os Israelitas. Mas
"ao amanhecer o Senhor olhou o
exército Egípcio." Deus viu tudo
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quanto eles pensavam em fazer e começou a dificulta-los.
O Senhor fez com que as rodas dos seus coches ligeiros
(carro de guerra), se desprendessem. Eles estavam no mar
e não podiam conduzir os seus carros. Portanto estavam
assustados, amedrontados!
Então, disseram uns aos outros, "que fujamos da face
de Israel; porque Deus havia lutado para Israel contra os
Egípcios." Infelizmente, já era tarde para fugir! Segundo
o mandamento de Deus, Moisés estendeu a sua mão de
novo, e as águas vieram sobre todos os Egípcios e junto
os seus cavalos. Eles foram todos afogados. Ninguém
sobreviveu!
"O Deus salvou Israel naquele dia das mãos dos
Egípcios." Quando os Israelitas viram o exército de faraó
deitando-se mortos sobre a praia, eles temeram e

acreditaram no Senhor e o seu servo, Moisés.
As pessoas estavam muito agradecidas a Deus, eles
cantavam uma canção de louvor a Ele: "cantarei para
Deus, porque Ele gloriosamente triunfou." Deus havia
cumprido a Sua promessa para libertar o povo de Israel
da escravidão Egípcia. Esta maravilhosa, verdadeira
história seria contada duma geração para outra próxima.
"Com uma mão poderosa o Senhor teu Deus tirou-te do
Egipto" (Êxodo 13:9).

Versículo Para Memorizar:
"Não temais; estai quietos, e vede o Livramento do
Senhor . . . ."
—Êxodo 14:13

DEUS FALA COM MOÍSES
Êxodo 3:7
"De facto tenho visto a
______________________ sobre
meu povo que está no Egipto."
Êxodo 3:8
"Por isso desci para os
_____________ das mãos dos
Egípcios . . . ."
Êxodo 3:9
"O_______________ dos filhos
de Israel veio até Mim . . . ."
Êxodo 3:20
"Eu estenderei as minhas mãos, e,
________________ o Egipto . . . ."

Use These Words:
Opressão
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livrar

clamor
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ferirei
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eus ajudou os Israelitas a escapar-se dos soldados egípcios dividindo o mar
vermelho

Ajude o povo a atravessar o Mar vermelho
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Israel Atravessa em Terra Seca
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