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A Escravidão no Egito   
Êxodo 1:6-14   

A família de José viveu em 
Gósen por quatrocentos anos. 
Enquanto ele estava vivo, os 
hebreus viveram em paz. Mas 
muitos anos depois de sua morte, 

um novo faraó governou o Egito. 
O novo faraó não sabia das 
coisas boas que José havia feito e 
queria os hebreus fora do Egito. 
“Eles dominaram nossa terra”, 
ele reclamava. “Logo dominarão 
nosso povo também.”
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Por isso, o faraó obrigou os 
hebreus a trabalharem como 
escravos. Eles tinham que 
trabalhar o dia inteiro, mesmo se 
estivesse um calor insuportável 
ou um frio congelante. Eles 
tinham que preparar cimento, 

carregar tijolos e construir 
cidades inteiras. Era um trabalho 
pesado e eles eram maltratados. 
Mas mesmo trabalhando duro, 
suas famílias cresciam e se 
espalhavam pela terra. E isso 
fez os egípcios os odiarem ainda 
mais.    
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A Ordem do Rei
Êxodo 1:15-22 

O faraó chamou Sifrá e Puá. Elas 
eram parteiras e ajudavam as 
mulheres a ter seus bebês. Ele 
ordenou: “Eu quero que vocês 
matem todos os bebês hebreus 
meninos”. As parteiras ficaram 
espantadas, mas concordaram com 
a ordem do rei. 

Toda vez que uma mulher 
hebreia dava à luz, as parteiras 
esperavam que a criança fosse uma 
menina. Mas, mesmo que fosse um 
menino, elas não o matariam. 

O faraó ficou sabendo que as 
mulheres estavam desobedecendo 
a sua ordem. “Vocês não 
entenderam o que eu disse?”, ele 
perguntou furioso. “Eu disse para 
vocês matarem todos os meninos 
hebreus!”

As parteiras inventaram 
uma história. “Majestade”, elas 
explicaram, “as mulheres hebreias 
têm seus filhos mais rápido do que 
as egípcias. Sempre que chegamos, 
já é tarde demais para matá-los”. 
Assim, o faraó expediu uma ordem 
por todo o Egito que determinava: 
“Logo que os meninos hebreus 
nascerem, eles devem ser jogados 
no rio Nilo!”
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Nasce Moisés
Êxodo 2:1-4

Naquele tempo, havia um 
homem e uma mulher da tribo de 
Levi morando no Egito. A mulher 
tinha acabado de dar à luz um 
menino e, quando ficou sabendo 
da ordem do faraó, ela entrou 
em pânico. Ela amava o bebê; 
ele era seu orgulho e alegria. 
Então, ela buscou em sua casa 

um lugar onde pudesse escondê-
lo e o manteve ali por três meses. 
Durante esse tempo, os oficiais 
do faraó estavam rondando 
os lugares e matando todos os 
bebês meninos dos hebreus. 

A mulher decidiu encontrar 
um lugar melhor para escondê-
lo. Então, ela pegou palhas de 
junco e teceu uma cesta para 
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colocar o bebê. Depois, ela foi até 
a margem do rio e deixou a cesta 
na água, entre alguns galhos. 
Miriã, a irmã mais velha do 
bebê, seguiu sua mãe até o rio. 
A mãe voltou, mas Miriã ficou 

escondida entre os galhos, pois 
ela queria vigiar o irmão e ver o 
que aconteceria com ele. 
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Salvo por uma Princesa
Êxodo 2:5-10 

Naquela tarde, a filha do faraó 
estava indo ao rio para tomar 
banho. Ao se aproximar da 
margem, ela viu algo flutuando 
na água. “Rápido, tragam aquela 
cesta!”, ela gritou para sua serva, 
que entrou no rio e pegou a cesta 

para a princesa. Elas ficaram 
surpresas ao ver na cesta um 
pequeno bebê com as bochechas 
rosadas de tanto chorar. “Pobre 
criança”, exclamou a princesa. 
“Deve ser filho dos hebreus.” A 
princesa o pegou em seus braços 
e o ninou até fazê-lo dormir.

Miriã viu tudo o que 
aconteceu. Ela foi até a 
princesa e falou educadamente: 
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