Gênesis and Êxodo
Capítulo 13:
Os Princípios da Libertação
Objetivo: Compreender que não existe salvação sem o poder de Deus.
”O Senhor é a minha força e a minha canção; ele é a minha salvação! Ele é o meu
Deus e eu o louvarei... eu O exaltarei.”
— Êxodo 15:2

"…Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo."
—1 João 4:4
O poder de Deus é apresentado de maneira única no livro de Êxodo. Para cada vez que Faraó
negou o pedido de Moisés e Arão para deixar o povo de Israel ir, Deus mandou uma praga, num
total de dez. Essas pragas acabaram sendo bem persuasivas e Faraó começou a se render ao poder
de Deus. O diálogo entre Moisés e Faraó pode ser visto como uma ilustração da dinâmica entre
nosso Libertador, Jesus, e Satanás, que mantém as pessoas em cadeias. Satanás, como Faraó, não
se importa com pessoas religiosas, com tanto que elas não deixem o “Egito” (Êxodo 8:25), nem
saiam para longe (Êxodo 8:28), ou com as crianças (Êxodo 10:8-10), ou com suas posses (Êxodo
10:24). Para sairmos dessa prisão, precisamos de um milagre de Deus.
Deus fez milagres para os israelitas. Ele devastou Faraó com as pragas, abriu o Mar Vermelho
para o povo de Israel e os proveu com o “maná” no deserto. Da mesma forma, Jesus venceu
nosso inimigo, proveu a libertação do pecado e nos dá o que precisamos para viver.

Assinale a resposta correta
1. Verdadeiro ou Falso? Para nos tirar da escravidão do pecado e dos vícios, a única
coisa que precisamos é de força de vontade.
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2. Verdadeiro ou Falso? Assim que Faraó viu a primeira praga, mudou de idéia e deixou
o povo de Israel ir.
3. O Êxodo é uma boa ilustração de ______________________.
a. Como Deus liberta escravos nos dias de hoje.
b. Como devemos resistir às autoridades
c. Como Deus nos libertou do pecado e do poder de Satanás
d. Como podemos nos livrar de todos os nossos problemas
4. Por que Deus mandou dez pragas para o Egito?
a. Porque Ele não ama os egípcios
b. Porque Ele fica irado com facilidade
c. Para punir o Egito por causa do seu pecado
d. Para mostrar que Ele tem poder para salvar
5. Qual é o primeiro princípio de libertação?
a. Em primeiro lugar, não se envolver com as prisões e o pecado.
b. Pedir a Deus que mande dez pragas sobre nossos inimigos.
c. Esforçar-se para sair dos problemas.
d. Negociar com quem ou com o quê o escraviza.
6. Qual é a melhor estratégia para lidar com Satanás?
a. Fazer concessões para que ele o deixe em paz.
b. Discutir com ele até que ele entenda.
c. Atacá-lo para que ele acabe desistindo.
d. Não fazer nenhuma concessão e confiar no poder de Deus.
7. Quais as estratégias que Satanás usa para nos impedir de sermos totalmente livres?
(assinale as alternativas corretas)
a. Satanás luta com Deus até vencer.
b. Satanás permite que sejamos religiosos, mas tenta nos impedir de adorarmos a
Deus.
c. Satanás tenta nos levar a ter um compromisso limitado com Deus, não muito
sério.
d. Satanás permite que sejamos religiosos, mas tenta impedir nossos filhos de
adorarem a Deus.
e. Satanás tenta nos levar a adorar a Deus sem dedicarmos nossas posses a Ele.
8. O que a Páscoa no Livro de Êxodo ilustra?
a. A ira de Deus sobre todos, menos sobre aqueles que crêem que Ele salva.
b. A morte de Jesus na cruz
c. O julgamento daqueles que rejeitam a Deus
d. Libertação total para aqueles que confiam no sacrifício de Deus
e. Todas as opções acima
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9. O que o Mar Vermelho ilustra?
a. Que Moisés pegou a rota errada
b. Nosso livramento
c. A feliz coincidência para os israelitas
d. Um momento infeliz para Faraó
10. Qual a lição espiritual que podemos aprender com o maná que Deus proveu para os
israelitas?
a. Confiar sempre no governo e na economia de nosso país para o suprimento
das nossas necessidades.
b. Jamais andar no deserto com pouca provisão.
c. Certificar-se de que existe uma rota de escape descente para fugirmos do
cativeiro.
d. Confiar sempre que Deus supre nossas necessidades.
Reveja a passagem do capítulo 12 de Êxodo. De que maneira o Cordeiro da Páscoa nos
ensina sobre Jesus?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________
Agradeça a Deus pelo milagre de libertação do Seu povo, que ilustra a nossa
salvação. Louve ao Senhor pelo dom da salvação dado gratuitamente a você através
do Perfeito Sacrifício do Filho de Deus. Peça a Deus que o ajude a adorá-lO; que, se
ou quando tivermos uma família, a ensinemos a adorá-lO; confesse que tudo o que você tem
pretence a Ele.
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