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LIÇÃO 
 

 

  

  

 
Texto temático: “Tendo Moisés convocado 
toda congregação dos filhos de Israel, 
disse-lhes: São estas as palavras que o 
Senhor ordenou que se cumprissem” (Êx 
35.1). 

 

 

 

 

 

Êxodo 3.1-22. 

 

 Moisés recebe a chamada de Deus para tirar o povo de Israel do Egito 
(3.10) e ser o líder de uma nova nação. 

 Deus apareceu a ele numa teofania (fenômeno natural). Os símbolos da 
presença de Deus, ou os elementos naturais usados por Deus para se 
manifestar a suas criaturas eram fogo e vento. A sarça ardente, portanto, foi 
uma manifestação da presença divina. 

 Moisés reconheceu a presença de Deus. Ele foi sensível à presença de 
Deus. Moisés atendeu a chamada de Deus: “Eis-me aqui!” (3.4). 

 A presença de Deus naquele local tornou o lugar “santo”: (3.5). Deus se 
identifica como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó 
(3.6). 

 Moisés “temeu olhar para Deus” em atitude de reverência diante de Deus 
(3.6). 

  1 
A LIDERANÇA DE MOISÉS 

I SEU COMISSIONAMENTO 
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 Deus estava ciente da aflição de seu povo. Ele conhecia o sofrimento do 
povo (3.7,9). Ele viu a sua opressão e ouviu o seu clamor. 

 Deus teve um propósito para Israel, para tirá-lo do Egito e colocá-lo numa 
terra boa e fértil (3.8). 

 Moisés protestava sua falta de capacidade para tal tarefa (3.11). 
 Deus prometeu estar com Moisés e afirmar a sua liderança (3.12). 
 Deus prometeu agir com mão forte e fazer prodígios, até que Faraó 

deixasse o povo de Israel sair do Egito (3.19). 
 

PREENCHA AS LACUNAS 

 

1. Deus _________________ (chamou) Moisés, e Moisés atendeu a 
______________________ (chamada) de Deus. 

2. Deus apareceu a Moisés nas _______________ (chamas) da sarça 
ardente. 

3. O local da sarça se tornou ____________ ____________ (lugar santo) 
por causa da __________________ ___ ________ (presença de Deus) 

4. Moisés _____________ (temeu) olhar para Deus em atitude de 
_________________ (reverência) por estar na___________________ 
(presença) de Deus. 

5. Deus ___________________ (conhecia) o______________________ 
(sofrimento) de seu povo. 

6. Deus teve um ___________________ (propósito) para tirar o povo de 
Israel do _______________ (Egito) 

7. Moisés se sentiu sem ______________________ (capacidade) para 
_______ (ir) a Faraó e ______________ (tirar) o povo de Deus do 
Egito. 

8. Deus prometeu estar com Moisés e ________________ (afirmar) a sua 
______________________ (liderança) 

9. Deus prometeu agir com _______ _______________ (mão forte) contra 
Faraó. 

10. 10. Deus prometeu fazer ___________________ (prodígios) no meio 
de Faraó. 
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Leia Êxodo 4.18-21 e depois responda à seguinte: 

Moisés julgou o povo desde a manhã até ao pôr-do-sol? (Êx 18.14). Segundo 
seu sogro, Jetro, o que seria o resultado se Moisés continuasse fazendo tudo 
sozinho? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________(Êx 18.17-18). 

 

Qual foi o conselho que Jetro deu a Moisés? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________(Êx 18.21). 

 

A estratégia recomendada por Jetro (Êx 18.23) daria resultados positivos para 
a liderança de Moisés, bem como para o povo. 

  

 

II CONSELHOS DO SEU SOGRO 
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Escreva em suas palavras os resultados desta estratégia: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

Como agiu Moisés depois de atender às palavras de Jetro? Confira sua 
resposta em Êx 18.25-26. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

Como você colocaria em prática esta estratégia em sua igreja? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Êxodo 32.11. 

“Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da 
terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão?” 

 

Moisés, como todo líder do povo de Deus, andava na dependência de 
Deus. Tal dependência é exemplificada pela comunhão com Deus em oração. 

Contudo Moisés enfrentou dificuldades e frustrações ao liderar o povo de Deus 
(ver Êx 32.15-24). 

 

Com certeza, liderar o povo de Deus tem seus momentos difíceis. Mais 
do que uma vez, Moisés se irritou por causa da conduta do povo (Êx 17.4; 
32.19-20). Não obstante, ele orou pelo povo e assumiu a responsabilidade 
pelos pecados do povo: “Agora, pois, perdoa-lhe o pecado; ou, se não, risca-
me do, peço-te, do livro que escreveste” (32.32). 

 

Para fazer: 

 

1. Compartilhe com seu grupo de estudo (ou orientador) uma derrota e 
uma vitoria para sua liderança. Como você agiu ou reagiu diante dessas 
situações?  

2. “Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com 
quem o Senhor houvesse se tratado face a face” (Dt 34.10). O que você 
acha desta avaliação da vida de Moisés? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

III A GRANDEZA DE MOISÉS 


