
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



   

TIRANDO DAS ÁGUAS 
 

 

“...E LHE DEU ONOMEDE Moisés, dizendo: Porque eu o 

tirei das águas”. Ex 2:10 
 

Depois de passarem muitos anos José e todos os seus irmãos 
morreram, e também todos os outros daquela geração. Mas os 

descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram 
tanto, que se tornaram poderosos. E eles se espalharam por todo o Egito. 

Ao mesmo tempo, aquele faraó que conhecera José veio a morrer, e um 
novo rei foi levantado sobre o Egito. Ele então ordenou que o povo de 

Israel fosse escravizado, no entanto isso não impediu que eles 
continuassem se multiplicando. Para tentar impedir que os filhos de 

Israel continuassem se multiplicando, Faraó decretou que todos meninos 
que nascessem dos filhos de Israel fossem mortos.    

 Joquebede esposa de Anrão, mãe de Arão e de Miriã, veio a ter 
mais um filho, ela escondeu o seu filho durante três meses, porém 

quando ela não pode esconde-lo, colocou num cesto e o lançou no Rio 
Nilo e Miriã ficou de longe olhando o que iria acontecer. A filha do 

Faraó, princesa do Egito costumava vir banhar-se naquele rio, quando 
ela passeava pela borda do riu, ela encontrou o cesto e retirou, abriu o 

cesto e viu um bebê e teve compaixão. Neste instante, Miriã se apresentou 
a princesa e perguntou a ela, se queria que chamasse alguém para cuidar 

do menino. Miriã chamou sua mãe, e assim a princesa entregou o menino 
para sua própria mãe para cuidar e amamenta-lo. O menino cresceu e 

Joquebede leva seu filho para a princesa que o tinha adotado e lhe deu o 
nome de Moisés, que significa “Tirado das águas”. 

Certo dia Moisés viu um egípcio maltratar um hebreu, ele quis 
defender o seu povo, então o matou e o enterrou, Faraó não gostou de 

saber que Moisés matou o egípcio para defender seu povo, e mandou 
mata-lo Moisés, mais ele fugiu para a terra de Midiã. Conheceu sua 

esposa Zípora e teve um filho chamado Gérson. Quarenta anos se 
passaram, um dia Moisés apascentando o rebanho de seu sogro, próximo 

ao monte Horebe, naquele monte Deus se revelou a Moisés, como tinha 
feito com Abraão, Isaque e Jacó, Deus chamou Moisés para libertar o seu 

povo da opressão e leva-los a uma boa terra. Mas Moisés se sentiu incapaz 
de tirar seu povo do Egito, mas Deus lhe disse que estaria com ele. E 

disse- lhes mais “Eu Sou o que Sou” (Jeová). Moisés foi orientado a ir até 
Faraó e pedir que libertasse seu povo, Faraó resistiu, mas a mão forte de 

Deus esteve com ele. Assim saíram do Egito, levando muito ouro e prata. 
 


