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ATO I - A LIBERTAÇÃO DO EGITO 
 

1. Leitura: Salmo 119.1-3 

2. Cântico: Êxodo 

IBSPLAY: https://youtu.be/_Lqhh2dmNBc 

3. Confissão/Gratidão – Mantenha-me caminhando firmemente em direção ao 

país das delícias eternas, que o paraíso seja a minha verdadeira herança. 

Auxilia-me pela força do Céu que eu nunca venha a voltar atrás, ou desejar 

prazeres enganosos que se acabarão em nada. Enquanto eu sigo minha jornada 

celestial, pela Tua graça, me deixe ser conhecido como um homem sem 

ambições, senão de um desejo ardente por Ti, e pelo bem e a salvação de meus 

semelhantes.  

4. Leia Êxodo 12 – Esse texto nos apresenta a Libertação do Egito: um tipo da 

eleição e libertação do povo de Deus 

Entenda a passagem: O povo de Israel viveu no Egito durante 430 anos 

aproximadamente. Os últimos anos deste período foram de dura escravidão, 

pois o Faraó que reinava oprimiu o povo de Israel. Por esta razão, o povo clamou 

ao Senhor por libertação, e Ele enviou Moisés para ordenar a Faraó que 

deixasse o povo partir para a Terra Prometida. Faraó não deu ouvidos às 

palavras de Moisés e Deus enviou dez pragas para forçar Faraó a obedecer a 

sua Palavra. A décima e última praga, foi a praga da mortandade dos 

primogênitos (os filhos mais velhos) egípcios, e foi no momento em que esta 

praga estava por vir, que Deus instituiu a Páscoa com o propósito de livrar o 

povo de Israel da morte e libertá-lo do cativeiro egípcio. 

“Porque o SENHOR passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o 

sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, o SENHOR passará aquela 

porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas, para vos ferir” (cf. Êx 

12.23). 

O texto acima apresenta um dos eventos mais conhecidos em toda 

Escritura.  

https://youtu.be/_Lqhh2dmNBc
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Nesse relato, nos é dito que todos os primeiros filhos do Egito foram mortos pelo 

Anjo mandado por Deus: os únicos lares que tiveram seus filhos poupados foram 

aqueles que obedeceram a um sinal mandado pelo Senhor. A instrução dada por 

Moisés foi: “Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali 

nos batentes e não deixará que o Anjo da Morte entre nas suas casas para matá-

los” (Êx 12:23). 

A ordem do Senhor foi bem clara: "E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em 

ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem." (Êx 

12:7) e mais a frente: “Tomai um molho de hissopo, molhai-o no sangue que 

estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue”. (Êx 

12:22). 

Desta forma Deus mostrou como seria processada a nossa salvação. O 

cordeiro sem defeito e sem mancha representa o Senhor Jesus, “o Cordeiro de 

Deus que tira o pecado do mundo”. O Cordeiro sem pecado, puro e imaculado, 

o Filho de Deus. Seu sangue derramado deve ser passado na porta do nosso 

coração, para nos purificar do pecado e nos livrar da morte. 

 

5. Aplicação:  

 a) Confie no poder do sangue de Cristo: O sangue de Cristo nos liberta de todo 

o pecado. Jesus Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 

b) Creia na eleição: Deus não salva cada pessoa do Egito, mas somente o seu 

povo. O próprio Deus providencia a salvação ao dizer o que os Israelitas 

deveriam fazer.  

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão  

DIA 17: ORE POR SAÚDE 

A pandemia da COVID-19 não poupou o Afeganistão e, além disso, a 

desnutrição infantil e os surtos de sarampo também estão afetando o país 

simultaneamente. Muitos especialistas dizem que com a mudança de governo e 

a falta de atenção que o Talibã tem dado aos hospitais, o estado da saúde 

pública no país está simplesmente à beira do colapso. Um médico disse aos 
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meios de comunicação: “Faltam equipamentos e instalações médicas básicas no 

hospital da cidade — imagine como deve estar o estado de saúde nas áreas 

mais distantes?”.  

A boa notícia é que o Senhor está fornecendo vacinas, com cerca de 

40.000 pessoas sendo vacinadas todos os dias. Louvado seja Deus por essa 

provisão!  

Hoje, peça a provisão de Deus nos hospitais afegãos. Ore para que o 

Senhor os revitalize e para que o governo da Talibã dê atenção suficiente à 

saúde, para que os enfermos recebam tratamento adequado. Peça a Deus para 

curar os enfermos e restaurar sua saúde. 


