
Com certeza, uma das histórias mais 
sensacionais da Bíblia, é a forma como Deus 
se manifestou para libertar o povo hebreu do 
cativeiro egípcio. Moisés foi o instrumento de 
Deus para libertar o povo das mãos de Faraó, que 
infelizmente conheceu o poder de Yahweh não 
pelo amor, mas pelo juízo.

1) Água em sangue (Êx 7:14-24)

Todas as águas do Egito se converteram em 
sangue, o que trouxe para eles uma afronta ao 
deus do Nilo que era conhecido como Hápi.

2) Rãs (Êx 8:2-14)

As rãs tinham um valor sagrado para os 
egípcios, pois a deusa Heqet tinha cabeça de rã, 
mesmo tendo a infestação de rãs como uma forma 
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de trazer juízo sobre a decisão de Faraó, o que 
acabou trazendo também para os egípcios, foi 
uma má impressão concernente a esta deusa.

3) Piolhos (Êx 8:16-19)

A praga dos piolhos infestou toda terra do Egito, 
não apenas homens, mas também o gado, sendo 
que nem os magos puderam reproduzir tal ato.

4) Moscas (Êx 8:20-32)

As moscas invadiram toda a terra do Egito, 
porém os israelitas que estavam na terra Gósen 
não sofreram com esta praga.

5) Peste sobre bois e vacas (Êx 9:1-7)

CONHECENDO O PODER DE DEUS

DA ESCRAVIDÃO À LIBERDADE

PÁGINA  1 / 2



continuação...
LIÇÃO  06

2º / 2019

O juízo divino se recaiu também sobre os 
animais do Egito, porém os animais dos israelitas 
não foram atingidos, demonstrando o cuidado de 
Deus para com seu povo. 

6) Feridas sobre os egípcios (Êx 9:8-12)

Os egípcios foram atingidos com feridas por seus 
corpos, no qual tiveram que parar seus projetos para 
se tratarem, e mais uma vez houve uma grande 
distinção entre egípcios e hebreus, pois o segundo 
não foi atingido pelas úlceras.

7) Chuva de pedras (Êx 9:13-35)

A saraiva que caiu sobre o Egito demonstrou que 
o Deus de Moisés é soberano sobre todo o universo, 
e também envergonhou mais uma vez os deuses 
egípcios que nada puderam fazer para impedir tal 
destruição.

8) Gafanhotos (Êx 10:1-20)

A praga dos gafanhotos trouxe juízo duplo 
sobre os egípcios, pois além de incomodar 
toda população egípcia, também interferiu nas 
plantações e colheitas deste povo.

9) Escuridão total (Êx 10:21-23)

Houve trevas em toda terra do Egito por três 
dias, o que desmoralizou o deus mais adorado do 
Egito, o deus sol, considerado o filho de rá.

10) Morte de todos os primogênitos (Êx 11-12)

A morte dos primogênitos foi o ápice do juízo 
de Deus sobre o Egito, no qual foi não foi poupado 
nem o filho de Faraó, e esta praga convenceu 
momentaneamente Faraó para que libertasse o povo 
hebreu do Egito, povo este que não foi atingido porque 
tiveram nos batentes de sua porta a marca do sangue 
do cordeiro que os livraram desta condenação.
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