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Êxodo 

• O termo “Êxodo” que dá título ao livro tem origem 

no grego ἔξοδος , que significa “saída”, “partida”. 

Refere-se a redenção de Israel.  



Religião egípcia 

• Sir Flinders Petrie, famoso arqueólogo egípcio, 

diz que a religião original do Egito foi 

monoteísta. Contudo, antes do alvorecer do 

período histórico, uma religião desenvolveu-se, 

na qual cada tribo tinha seu próprio deus, 

representado por um animal.  



Divindade Egípcia Animal 

Ptá (Apis) deus de Mênfis  Touro 

Amom, deus de Tebas Carneiro 

Hator, deusa da alegria Vaca 

Mut, esposa de Amom Abutre 

Horus, deus do céu Falcão 

Ra, deus do sol Gavião 

Set, deus da fronteira oriental Crocodilo 

Osiris, deus dos mortos Bode 

Ísis, esposa de Osiris Vaca 

Tote, deus da inteligência Macaco 

Hequite Rã 

Nechebt, deusa do Sul Serpente 

Bast Gato 



Religião egípcia 

• Havia muitos outros deuses, os próprio Faraós 

eram endeusados. O Rio Nilo era sagrado, etc. 

Nos vários templos os animais sagrados eram 

alimentados e tratados da maneira a mais 

luxuosa, por grandes colégios de sacerdotes. De 

todos os animais, o touro era o mais sagrado. 

Incenso e sacrifício se ofereciam perante o touro 

sagrado.  

 



Escravidão 

• Nos dias de José, a família de Jacó se transferiu para 

o Egito, foram habitar em Gósen, a terra fértil do 

Egito. Porém, o Faraó que não conhecia José, sentindo-

se ameaçado, devido o crescimento numérico do povo, 

escravizou a família de Jacó, se valendo dos filhos de 

Israel para construir obras públicas, e visando reduzir 

numericamente o povo, fez uso de decretos; contudo, 

Deus frustrou o plano de Faraó, porque a formação da 

nação israelita, era parte do plano de Deus para toda a 

humanidade.  

 



70 ou 75 descendendes? 

• Gênesis 46.27 afirma que todos os descendentes de 

Jacó que foram ao Egito, somaram 70 pessoas. Atos 

7.14 afirma que eram 75 pessoas. A casa de Jacó era 

de 70 pessoas (Êx 1.5). A esse número precisamos 

somar 5 netos de José (que já estavam no Egito). 
• Dois eram filhos de Manasses: Maquir e Gileade (Nm 

26.29). 

• Três eram filhos de Efraim: Sutela, Bequer, Taã (Nm 26.35). 





Águas em 

sangue rãs Piolhos Moscas Peste (animais)  

Úlceras (homens) Saraiva Gafanhotos Trevas 

Morte dos 

primogênitos 









Propostas de Faraó 

1) Que adorassem a Deus no Egito, Ex 8.25 

2) Que fossem ao deserto, mas que não fossem muito 

longe, Ex 8.28 

3) Que fossem somente os homens e deixassem as 

mulheres e crianças, Ex 10.11 

4) Que fossem com a família, mas deixassem o gado, Ex 

10.24. 

 



Endurecimento de Faraó 

• Deus sabia de antemão que o coração de Faraó era duro , Ex 

3.20,21, entretanto, somente depois da sexta praga que o Senhor 

o endureceu, Ex 9.12. Já que Faraó não aproveitou as 

oportunidades dadas por Deus, ele o endureceu, para que através 

das pragas, o Senhor manifestasse suas maravilhas a ponto de 

causar um verdadeiro impacto no Egito, no povo de Israel e até 

mesmo, nos filisteus, I Sm 4.7,8; 6.6. Era graça em forma de 

juízo; pois mediante as pragas Deus revelava a impotência dos 

deuses egípcios, e se revelava de maneira contundente, para que 

todos o temessem e dessa forma, pudessem desfrutar da sua 

incomensurável graça. 

 



Páscoa - pessach 

• O Cordeiro 

• O Sangue  

• O pão asmo 

• Ervas amargosas  



Anjo da morte?  

• Deus avisou a Faraó bem antes!!! 

– Êxodo 4.22-23 Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é 

meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois: deixa ir meu 

filho, para que me sirva; mas, se recusares deixá-lo ir, eis que 

EU matarei teu filho, teu primogênito. 

– Êxodo 12.11-13 “Assim, pois, o comereis: os vossos lombos 

cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na 

mão; e o comereis apressadamente; esta é a Páscoa do 

Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei 

todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos 

animais; e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou 

o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em 

que estiverdes; vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e 

não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a 

terra do Egito. 



Anjo da morte?  

• Deus avisou a Faraó bem antes!!! 

– Êxodo 12.12-13 Porque, naquela noite, passarei pela terra do 

Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde 

os homens até aos animais; executarei juízo sobre todos os 

deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por 

sinal nas casas em que estiverdes; quando eu vir o sangue, 

passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, 

quando eu ferir a terra do Egito. (ARA) 



Quem é o destruidor? 

Êxodo 12.23 Porque o Senhor passará para ferir os 

egípcios; quando vir, porém, o sangue na verga da porta e 

em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e 

não permitirá ao Destruidor que entre em vossas casas, 

para vos ferir. (ARA) 

A expressão passar tem dois significados. O primeiro diz que o 

Senhor passaria para ferir os egípcios (inimigos), mas o 

segundo diz que o Senhor passaria (saltaria, guardaria) para 

livrar o seu povo. Quem aceita a redenção (Jesus) é salvo, mas 

quem não crê já está condenado. O mesmo Senhor que livra é o 

mesmo que condena. 



Quem é o destruidor? 

Hebreus 11.28  Pela fé, celebrou a Páscoa e o 

derramamento do sangue, para que o exterminador não 

tocasse nos primogênitos dos israelitas. (ARA) 

 

Hebreus 11.28 Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do 

sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes  

não tocasse. (ARC) 



Quem é o destruidor? 



Quem matou os primogênitos? 

A primeira regra da Hermenêutica é que a 

“Bíblia interpreta-se a si mesma”, ou seja, 

a Bíblia responde a própria Bíblia. 

Portanto, vamos analisar os textos e os 

contextos. 



Quem matou os primogênitos? 

Êxodo 11:4-5 Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem 

dito: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito; e todo 

primogênito na terra do Egito morrerá, desde o 

primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu 

trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mó, 

e todo primogênito dos animais. 



Quem matou os primogênitos? 

Êxodo 12.12-13 Porque, naquela noite, passarei pela 

terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os  

primogênitos, desde os homens até aos animais; 

executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o 

Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que 

estiverdes; quando eu vir o sangue, passarei por vós, e 

não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a 

terra do Egito. (ARA) 



Quem matou os primogênitos? 

Êxodo 12.26-27 E acontecerá que, quando vossos filhos vos 

disserem: Que culto é este vosso? Então, direis: Este é o sacrifício 

da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no 

Egito, quando feriu aos  egípcios e livrou as nossas casas. Então, o 

povo inclinou-se e adorou. 

Êxodo 12:29 E aconteceu, à meia-noite, que o Senhor feriu todos 

os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, 

que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que 

estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. 



Quem matou os primogênitos? 

Êxodo 13.15 Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos 

deixar sair, o SENHOR matou todos os primogênitos na terra do 

Egito, desde o primogênito do homem até ao primogênito dos 

animais; por isso, eu  sacrifico ao SENHOR todos os machos que 

abrem a madre; porém a todo primogênito de meus filhos eu 

resgato. 

Números 3:13 Porque todo primogênito meu é; desde o dia em 

que feri a todo o primogênito na terra do Egito, santifiquei para 

mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até ao animal; 

meus serão; eu sou o Senhor. 



Quem matou os primogênitos? 

Números 33.2-4 Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após 

caminhada, conforme o mandado do Senhor; e são estas as suas 

caminhadas, segundo as suas saídas: partiram, pois, de Ramessés 

no décimo quinto dia do primeiro mês; no dia seguinte ao da 

Páscoa, saíram os filhos de Israel, corajosamente, aos olhos de 

todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus 

primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles; também 

contra os deuses executou o Senhor juízos. 



Quem matou os primogênitos? 

Salmos 78:51 E feriu todo primogênito no Egito, primícias da sua 

força nas tendas de Cam, 

Salmos 105:36 Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, 

as primícias de todas as suas forças. 

Salmos 135:8 Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os 

homens até aos animais; 

Salmos 136:10 Que feriu o Egito nos seus primogênitos; porque a 

sua benignidade é para sempre. 



Quem matou os primogênitos? 

Hebreus 11.28 Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, 

para que o destruidor dos primogênitos lhes  

não tocasse. (ARC) 

Com base nos textos lidos, todos eles afirmam que o Senhor 
foi quem matou, feriu, executou o juízo, exterminou, 
destruiu. Não foi anjo algum que fez o serviço. O próprio 
Senhor enviou a última praga. Nos textos citados o termo 
“destruidor” ou “exterminador” não foi usado para designar 
o inimigo, ou algo mau e pejorativo. Mas pelo fato de Deus 
ferir todos os primogênitos, esta ação caracterizou-se como 
a de um  destruidor, aniquilador, exterminador uma vez que 
não escapou nenhum primogênito, exceto aqueles que  
tinham a marca do sangue nos umbrais das portas 



Ordem explícita de Deus a anjos 

1Cr 21:15 E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir; e, 

destruindo-a ele, o SENHOR olhou, e se arrependeu daquele mal, e 

disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do 

SENHOR estava junto eira de Ornã, o jebuseu. 

Veja que no texto acima o Senhor manda um anjo (bom) 
destruir a cidade de Jerusalém, pelo fato do anjo estar  
cumprindo a ordem divina de destruir a cidade o escritor 
bíblico atribui-lhe o título de “anjo destruidor”. Não  
pelo fato dele ser um destruidor, mas pelo fato de estar 
destruindo. 
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Peitoral do Sacerdote 
Chôshen 
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Peitoral do Sacerdote 
Chôshen 

• O peitoral tinha: 

– 12 pedras preciosas; 

• Nome das tribos de Israel; 

• Frase “Avraham Yitschac Yaacov, Shivtê Yeshurun” 

“Abraão, Isaque e Jacó, tribos de Israel” 

• Cada pedra tinha que ter 6 letras; 

• Com os nomes das tribos + a frase as pedras 
continham as 22 letras do alfabeto hebraico que 
seriam usadas para consultar ao Senhor; 

 

 

 



Peitoral do Sacerdote 
Chôshen 

• O peitoral tinha: 

– 12 pedras preciosas; 

• As 12 pedras lembram as 12 tribos de Israel; 

• 4 colunas simbolizam as 4 matriarcas (Léia, Raquel, 
Zilpa e Bila); 

– A placa peitoral que utilizava era dobrada ao 
meio , formando um bolso onde ficava um 
pergaminho contendo o nome de Deus. 
Segundo os judeus era isso que fazia as letras das 
pedras se acenderem. 

 

 

 



Urim e Tumim 

ותמים אורים  

 אורים 

 ותמים

urim luzes 

vTumim perfeições 

1. Urim - as letras se acendiam (da raiz 'or', luz); 
2. Tumim - sua resposta era final e inalterável 

(derivado de 'tam', perfeito) 



א ןּובאר  

 

ב ןֹועׁשמ םרהלוי     

ייהּודה  צ  יששכר     ח  ןזבּול 

 קעק י ןד

  

בנפתלי   

 
  ׁשבטי גד

יׁשרׁשר א ןו ףיוס   בנימן 

Tribos – Hebraico 
“Avraham Yitschac Yaacov, Shivtê Yeshurun” 



Rúben Simeão Levi 

Judá Issacar Zebulon 

Dan Naftali Gade 

Asser José Benjamin 

Tribos - Português 



Odem Bareket Pitdá 

Nofech Sapir Yahalom 

Leshem Shevó Achlama 

Tarshish Shoham Yahfe 

Pedras - Hebraico 



Sárdio Topázio Carbúnculo 

Esmeralda Safira Diamante 

Jacinto Ágata Ametista 

Turquesa Sardônica Jaspe 

Pedras - Português 



Sárdio Topázio Carbúnculo 

Esmeralda Safira Diamante 

Jacinto Ágata Ametista 

Turquesa Sardônica Jaspe 



Exemplo Urim Tumim 

• O rei diz ao sumo sacerdote: 

– Por favor, consulte os urim vetumim se devo ir à 
guerra.“ 

• Então as letras se iluminavam: 

– a letra Ayin de Shim’on, Lamed de Levi, Hê de 
Avraham e  Tav de Naftali . Juntas, elas 
formavam, Tav, Ayin, Lamed e Hê   Taalê  

 “Vá para a guerra!” 



א ןּובאר  

 

ב ןֹועׁשמ םלוי  רה   

ח   ןזבּול יששכר  צ  יהּודה י  

ק  עק י ןד  נפתלי ב 

 
 גד ׁשבטי 

ׁשר יׁשרא ןו ףיוס   בנימן 

Exemplo Urim Tumim 



א ןּובאר  

 

ב ןֹועׁשמ םהוי  רל   

ח   ןזבּול יששכר  צ  יהּודה י  

ק  עק י ןד לי בתנפ   

 
 גד ׁשבטי 

ׁשר יׁשרא ןו ףיוס   בנימן 

Exemplo Urim Tumim 



Urim Tumim 
Resposta 

להעת  
Vá para a guerra! 
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