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Revisão sobre a morte dos primogênitos 
01/02/2009 

 

 

Anjo da morte? / Anjo do Egito?  
 

O Senhor avisou a Faraó bem antes!!! 

 

Êxodo 4.22-23 Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. 23 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. 

 

Êxodo 12.12 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. 13 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) 

 

 

Como se explica os versículos abaixo? 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. 

 

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) 

 

O texto de Hebreus é mais claro ao fazer uma distinção chamando o destruidor (exterminador) de “o destruidor 

dos primogênitos”. Aqui fica claro que não é o inimigo, mas a designação, um título atribuído a quem destruiu 

os primogênitos. Veremos agora ao analisar os próximos textos quem foi que feriu, matou e destruiu os 

primogênitos.  

 

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. 

 

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. 

 

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. 13 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) 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

Vejamos uma ordem explícita de Deus para que um anjo destruísse. 

 

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 à 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. 

 

 

 

 

 


