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“E ouvirão a tua voz; e irás, tu e os anciãos de Israel, ao 
rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, o Deus dos hebreus, 
nos encontrou; agora, pois, deixa-nos ir caminho de três 
dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, 
nosso Deus”,  Êx 3.18.

A expressão “o Deus dos hebreus” (Êx 1.15 e 2.12), foi usada 

na maioria das vezes por egípcios ou para falar com egípcios 

referindo-se a Deus na época de Moisés. Segundo estudio-

sos, neste contexto, por se tratar de uma expressão usada 

pelos dominadores egípcios, a palavra “hebreu” ganhou uma 

conotação relacionada a algo similar a “marginal”, ou “mar-

ginalizado”. Sendo assim, este termo sugere que o Deus de 

Abraão, Isaque e Israel, também é Deus daquele que sofre ou 

que é marginalizado.

A grande maioria dos deuses do antigo oriente se relacio-

nava com reis e nobres (ou com o Estado); com grandes e 

poderosos, como podemos ver no Egito antigo. Havia nesta 

cultura uma grande relação entre o poder e a proximidade 

com as divindades, sendo o Faraó considerado um filho dos 

deuses e futuramente após a sua morte, um deus que conti-

nuaria cuidando do Egito.

O Deus dos hebreus, entretanto, é o único que se relaciona 

com o pobre, que o ama e mantém sua aliança graciosa com 

o Seu povo. Ele é intensamente pessoal, compassivo, miseri-

cordioso e poderoso (Êx 3.7-10).

Se prestarmos atenção ao padrão estabelecido aqui, ve-

mos que Jesus Cristo vem também como o Salvador do opri-

mido (Mt 11:28). O caráter contundente das afirmações e das 

atitudes do Messias aos olhos das autoridades religiosas de 

seu tempo se dava exatamente por causa da sua proximi-

dade com o pobre, o doente, o pecador, e o rejeitado (Lc 

5.30-32).

Deus continua ao nosso lado em meio a todas as batalhas 

que travamos, e Ele se importa com as dores e a opressão 

de seu povo, assim como se importou com as dores de José 

e se manteve Fiel fazendo-o prosperar em tudo na terra do 

Egito.

“Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do ma-

ligno”,  2Ts 3.3.

Um Deus pessoal 
#conectou?
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UMA HISTÓRIA MARCADA POR DEUS


