
 

  
 Hoje em nosso GF teremos uma meditação 

diferente, pois hoje faremos juntos um estudo de 

uma história marcante de nossa Bíblia, conforme 

texto central em Êxodo 3:1-12 (ler). 

Nas longas cenas que integram a 

emocionante história da saída dos israelitas da 

terra do Egito, sob a liderança de Moisés, existem 

alguns fatos realmente notáveis e que nos ajudam a 

entender o quão difícil foi aquela tarefa. O estudo 

de hoje se propõe analisar as quatro sugestões 

dados por Faraó os Hebreus. Cada uma delas 

visava afastar o povo judeu de seu alvo maior: 

alcançar a liberdade do domínio egípcio. 

 

1º) Sacrifiquem a Deus na terra do Egito! 

(Ex 8.35) 

Esta proposta era inaceitável porquanto 

Deus havia levantado a Moisés com a missão 

principal de tirar o povo de Israel do Egito. 

Sacrificar a Deus no Egito equivaleria permanecer 

indefinidamente na terra, e Deus tinha prazos para 

cumprir Seu plano libertador. 

Além disso, alguns animais que seriam 

imolados em sacrifício pelos israelitas eram tidos 

por sagrados pelos egípcios e isso seria um grande 

problema (Gn. 46.34). 

Entre outras coisas, podemos destacar, 

ainda, que a terra do Egito simboliza para nós o 

mundo perdido e sem comunhão com Deus, pois 

na Bíblia ele está associado a escuridão, 

escravidão, violência e pecado. 

 

2º) Vão! Mas não vão muito longe! (Ex 

8.28) 

Observemos que foi 40 anos de 

peregrinação e uma das explicações plausíveis 

seria o fato de Deus querer evitar o caminho de 

volta. Entendemos, assim, que todo o caminho 

fácil para nós, nos constrange a procurar uma via 

de retorno. 

Faraó fez esta proposta, porque queria 

manter Israel debaixo de seu controle, perto de sí. 

E, este tem sido uma dificuldade para nós como 

Igreja, que é eliminar a distância dos prazeres 

mundanos, o que equivale a manter a Igreja longe 

do caminho da santificação. Entenda que, na 

atualidade que vivemos, esta proposta (“não vá tão 

longe!”) de Faraó possui algumas traduções: 

 

 

a) Evite os extremos; b) Não seja fanático; 

c) Os tempos agora são outros; d) Veja que as 

Igrejas ao redor não são assim tão exigentes; e) Por 

que deixar seus antigos hábitos?; f) Qual a REAL 

necessidade de frequentar a Igreja? Não vá tão 

longe! 

A aplicação desta lição a nossa própria vida 

é óbvia: o Céu é um lugar distante e quando 

ouvimos a voz de que não devemos ir tão longe, 

estão, em algumas situações, sugerindo que não 

cheguemos ao céu. 

Lendo I Jo 2:15 (ler com todos) e 

aplicando-o a esta lição veremos que todos os 

esforços devem ser realizados no sentido de que a 

Igreja não permaneça no deserto. Esse 

decididamente não é o seu lugar. 

 

3º) Vão somente os homens! (Ex 10:10-11) 

Esta terceira proposta é realmente cruel, 

pois ela visa separar as famílias, que sempre foi o 

desejo de satanás. Ir somente os homens significa a 

destruição dos lares. E os lares não podem e nem 

devem ser destruídos. 

Esta proposta, ainda, sugere um Evangelho 

só para adultos ou, pior ainda, somente para 

homens. Atualmente as famílias estão sendo 

guiadas a praticarem uma filosofia de vida 

perigosa: “Deixem as crianças fazerem suas 

próprias escolhas”. Precisamos ter cuidado de até 

que ponto tal atitude já represente a exclusão dos 

pais no contexto da formação moral, educacional e 

espiritual de nossos filhos. 

 

4º) Vão vocês, mas não levem o rebanho! 

(Ex 10.24) 

Moisés recusou-se terminantemente a 

aceitar esta proposta, visto que ele conhecia a 

assertiva espiritual segundo a qual “onde estiver o 

tesouro, aí estará o seu coração”. Deixar o rebanho 

seria deixar parte do coração. Entenda que no 

conteúdo desta proposta traz a ideia para que 

nenhum cristão faça uma excelente obra para 

Deus, pois o seu coração estará sempre dividido. A 

proposta sugere “Dá o teu coração e só!”. A idéia 

de nosso inimigo é sempre separar Deus de nossos 

bens, nossa casa e nossos negócios, separando 

também Deus de nossa prosperidade e enfim de 

nossas vidas. 

 

              
           

 

                 

As quatro propostas inaceitáveis de faraó! 

“Não ameis o mundo, nem o que no 

mundo há. Se alguém ama o mundo, o 

amor do pai não está nele.” I João 2:15 

Semana 02 à 08 de 

Setembro de 2019. 


