
Leituras Bíblicas: Êxodo 4:19-7:25; todos os versículos da 
lição.

Objetivos da lição: Mostrar que o Senhor Deus pode libertar 
os escravos de Satanás.
O que seus alunos devem saber: Que o Senhor Deus foi 

mais forte do que Faraó e é mais poderoso do que Sa-
tanás.

O que seus alunos devem sentir: Confiança em Deus e em 
Sua Palavra.

O que seus alunos devem fazer: 
Não salvos: Colocar sua confiança no Senhor Jesus 

Cristo para obedecê-Lo, para o perdão dos pecados. 
Salvos: Confessar qualquer desobediência a Deus. 

Prometer obedecê-Lo para que possa usá-los esta 
semana.

Esboço da lição (Para os cadernos dos alunos e do profes-
sor):

1. Deus exige obediência (Êxodo 4:19-26).
2. Deus prepara o caminho a seguir (Êxodo 4:27-31).
3. Deus prova a fé (Êxodo 5:1-23).
4. Deus é fiel (Êxodo 6:1-7:25).

O verso para ser memorizado: 
Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das 
ofensas. (Efésios 1:7a)

Suponham que sejam escravos de um homem cruel. Ele os 
têm sob controle dia e noite. Têm que fazer o que ele diz.

Trabalham como animais. Não vão a lugar nenhum nem 
fazem o que têm vontade. Qual a coisa que mais iriam querer 
se estivessem nestas condições? (Professor: Anime um debate.)

O povo de Israel, ao qual Deus escolhera, estava com 
um problema. Os israelitas viviam no Egito por mais de 400 
anos. Como escravos dos egípcios, eram pobres, maltratados 
e sobrecarregados de trabalho. Não tinham direito de escolher 
onde ou como viver.

Deus falou a Moisés do meio do arbusto chamejante. 
“Quero que tire meu povo do Egito.” Ele disse: “Há muito que 
está sofrendo, e quero que o liberte, para que possa me servir.”

Aquela noite, Moisés conversou com seu sogro Jetro. “Há 
quarenta anos moro em Midiã. Mas continuo preocupado com 
meu povo no Egito. O senhor me deixaria voltar lá para ver 
como estão as coisas?”

“Certamente Moisés,” Jetro replicou. “Compreendo 
perfeitamente. Pode ir em paz!”

E assim, Moisés e sua esposa arrumaram o que era necessário 
para a viagem. Juntamente com seus dois filhos, começaram a 
longa viagem.

1. DEUS EXIGE OBEDIÊNCIA
Êxodo 4:19-26

Depois de um dia cansativo de viagem, a pequena família 
parou numa hospedaria. Durante a noite, Deus ameaçou matar 
Moisés.

NOTA AO PROFESSOR
No livro de Êxodo, somos apresentados ao assunto 

sobre redenção. (Ver Êxodo 6:6.)  Esta é uma verdade que 
continua a ser ensinada por toda a Bíblia até o seu livro de 
encerramento. (Ver Apocalipse 5:9; 14:3, 4.) Apenas uma 
parte desta doutrina é ensinada no livro de Êxodo. Aqui 
“redimir” significa “libertar por pagar um preço.” Seria bom 
escrever esta definição em um cartaz e se referir a ela com 
frequência ao ensinar esta série de lições.

Nas duas primeiras lições vemos a necessidade de 
libertação. Na terceira vemos o preço pago pela redenção. 
Os fatos nestas lições (como muitos ensinamentos do Velho 
Testamento) ilustram igualmente verdades importantes do 
Novo Testamento.  O povo de Deus, os israelitas, eram 
escravos de Faraó, no Egito. Deus os tirou de lá e os libertou.  
Estes fatos do Velho Testamento ilustram o ensinamento do 
Novo Testamento que diz que todos nós somos escravos do 
pecado. Precisamos de redenção. O Senhor Jesus Cristo, 
Deus Filho, pagou o preço pela nossa liberdade quando deu 
Sua vida na cruz. Ajude seus alunos para que vejam que 
Satanás escraviza os que lhe são submissos com muito mais 
força do que Faraó o fez aos israelitas.
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Lição 1
DEUS, O ÚNICO QUE PODE REDIMIR

NOTA AO PROFESSOR
Mostre cada ilustração onde o texto é mostrado, deixando o próximo volume, quando a história segue para além da imagem.




