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Quando lemos sobre o povo de Is-
rael, nos deparamos com diversos 
momentos em que nos colocamos na 
situação deles e, muitas vezes, o que 
vem à mente é: “Será que eu agiria di-
ferente?”. Essa reação é importante 
para nos fazer analisar cada passo dado 
por eles, tentando corrigir-nos à luz do 
relato bíblico. Nesse mesmo sentido, é 
importante explorarmos alguns traços 
interessantes sobre a saída do povo do 
Egito, e de que maneira isso poderia ter 
sido diferente, ou mesmo em busca do 
que podemos aprender com os deta-
lhes minuciosos da narrativa.

Antes de entrarmos especificamente 
no assunto da saída, devemos relem-
brar a fala de Deus no momento em 
que revelara a Abrão o que aconteceria 
à sua descendência. Veja: “Então, disse 
a Abrão: Saibas, decerto, que peregrina 
será a tua semente em terra que não é 
sua; e servi-los-á e afligi-la-ão quatro-
centos anos. Mas também eu julgarei 
a gente à qual servirão, e depois sairão 
com grande fazenda.”, Gn 15.13,14. 

2º Trimestre de 2022
Tema: O Pentateuco

O perigo da precipitação

PÁGINA  1 / 2

Preste bastante atenção no detalhe gri-
fado no texto. Deus disse a Abrão que 
seus descendentes seriam escravos por 
quatrocentos anos. Em Atos 7.6, a Bíblia 
reforça que no momento da promessa 
de Abrão o tempo dito pelo Senhor foi 
de quatrocentos anos. No entanto, em 
outros trechos a Bíblia ressalta que o 
tempo que o povo passou no Egito fo-
ram quatrocentos e trinta anos, como 
em Êxodo 12.40. Qual seria a data mais 
provável? Afinal, o que aconteceu entre 
a promessa de Deus e o seu cumpri-
mento?

A Bíblia relata um fato que pode ter 
sido o motivo pelo qual o povo perma-
neceu 30 anos a mais no Egito. Moisés, 
o grande libertador, indignava-se com 
o jeito que seu povo era tratado. Por 
fim, em um momento de ira, ele acabou 
se precipitando e matou o egípcio que 
afligia um de seus irmãos hebreus. Esse 
fato fez com que ele tivesse que fugir 
para o deserto (veja Êx 2.11-15). Moisés 
tinha  40  anos  quando  fugiu para a ter-
ra de Midiã, e viveu lá por mais 40 anos. 

Israel: tempo de 
libertação

LIÇÃO  5       
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Deus, então, apareceu a ele e o chamou 
para tirar Seu povo do Egito. Há um de-
talhe muito importante na fala do Se-
nhor que chama a atenção, pois ele diz 
que os que procuravam matar Moisés 
já haviam morrido (Êx 4.19). Este fato 
demonstra que Moisés só pôde exercer 
seu chamado de liderança sobre o povo 
a partir do momento que seu erro não 
interferisse mais no propósito divino. 
Em outras palavras, a precipitação de 
Moisés em tentar livrar um de seus ir-
mãos do jugo pesado que o Egito impu-

nha fez com que ele só pudesse livrá-los 
de verdade quarenta anos depois.

Nesse sentido, podemos refletir que 
faltava pouco para o povo ser livre da 
escravidão no Egito; mas, infelizmente, 
a precipitação pode nos fazer receber a 
promessa tardiamente. Não devemos 
agir à nossa maneira, tentando acelerar 
os propósitos e as promessas de Deus, 
pois só Ele tem o controle de tudo. Deus 
não mente nem se arrepende; Ele cer-
tamente cumprirá as promessas a seu 
tempo.


