BATALHA BÍBLICA HISTÓRIA DE MOISÉS E O ÊXODO
Para melhor clareza e entendimento, foram utilizadas as Bíblias na versão Nova Versão Internacional (NVI).
1.

Que ordem faraó deu às parteiras das hebreias? Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é
menino. [ÊX 1:16]

2.

Cite o nome das parteiras das hebreias que livravam os bebês israelitas. Sifrá e Puá [ÊX 1:15]

3.

Qual a atitude das parteiras? Temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito; deixaram viver os meninos. [ÊX 1:17]

4.

Que desculpas as parteiras apresentaram ao faraó por não matarem os filhos dos israelitas? As mulheres hebreias
não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. [ÊX 1:19]

5.

Que determinou faraó ao ver que as parteiras não estavam matando os recém-nascidos? Lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. [ÊX 1:22]

6.

Que fez a mãe de Moisés quando não conseguiu mais escondê-lo? Pegou um cesto feito de junco e o vedou com
piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. [ÊX 2:3]

7.

Qual a pergunta que a irmã de Moisés fez à filha do faraó? A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus
para amamentar e criar o menino? [ÊX 2:7]

8.

Que disse a filha do faraó à mãe de Moisés? “Leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso.
[ÊX 2:9]

9.

Quando a filha do faraó colocou o nome Moisés, o que disse? Porque eu o tirei das águas. [ÊX 2:10]

10. O que pensou Moisés quando viu a sarça ardente? “Que impressionante!”, pensou. “Por que a sarça não se queima?
Vou ver isso de perto”. [ÊX 3:3]
11. Após chamar a Moisés do meio da sarça, o que disse Deus a ele? Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o
lugar em que você está é terra santa. [ÊX 3:5]
12. Quando o Senhor chamou Moisés para tirar do Egito os filhos de Israel, o que ele disse? Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? [ÊX 3:11]
13. Após Moisés haver falado que era pesado de boca e de língua, o que lhe disse o Senhor? Quem deu boca ao homem?
Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? [ÊX 4:11]
14. Que preparativos fez Moisés para sua viagem de retorno ao Egito? Levou sua mulher e seus filhos montados num
jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. [ÊX 4:20]
15. Com que palavras faraó desafiou a autoridade de Deus? Quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel
sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. [ÊX 5:2]
16. Que ordem deu faraó aos superintendentes do povo e aos capatazes? Não forneçam mais palha ao povo para fazer
tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha! [ÊX 5:7]
17. Que justificativa usou faraó ao impedir que se desse a palha aos israelitas? São preguiçosos, e por isso estão clamando: ‘Iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus’. [ÊX 5:8]
18. Que mensagem o Senhor mandou que Moisés levasse aos filhos de Israel? Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho
imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de
juízo. [ÊX 6:6]
19. Cite, em ordem, as dez pragas que caíram sobre o Egito. As águas tornam-se em sangue, praga das rãs, dos piolhos,
das moscas, peste nos animais, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. [ÊX 7-12]
20. Que instrução recebeu Moisés antes da sétima praga sobre o Egito? Estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre
toda a terra do Egito: sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. [ÊX 9:22]
21. Cite a fala de Moisés em Êxodo 10:9. Temos que levar todos: os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas
filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor.
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22. Que aconteceu aos egípcios durante a praga das trevas? Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante
três dias. [ÊX 10:23]
23. Que ameaças fez faraó a Moisés? Saia da minha presença! Trate de não aparecer nunca mais diante de mim! No dia
em que vir a minha face, você morrerá. [ÊX 10:28]
24. Fale sobre a décima praga. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais
velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as
primeiras crias do gado. [ÊX 12:29]
25. Que proteção enviou Deus ao povo de Israel no deserto durante a fuga do Egito? Durante o dia o Senhor ia adiante
deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim
podiam caminhar de dia e de noite. [ÊX 13:21]
26. Quando viram que estavam sendo perseguidos pelos egípcios que reclamação os filhos de Israel apresentaram a
Moisés? Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco,
tirando-nos de lá? [ÊX 14:11]
27. Qual a resposta de Moisés às reclamações do povo? Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o
Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. [ÊX 14:13]
28. O que está escrito em Êxodo 14:14? O Senhor lutará por vocês; tão somente acalmem-se.
29. Que dizia o cântico de Moisés? Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu
cavaleiro! [ÊX 15:1]
30. O que havia em Elim? Doze fontes de água e setenta palmeiras. [ÊX 15:27]
31. Segundo Êxodo 18:3, qual o significado do nome do filho de Moisés chamado Gérson? Tornei-me imigrante em terra
estrangeira.
32. Quando nasceu seu filho Eliézer, que disse Moisés? O Deus de meu pai foi o meu ajudador; livrou-me da espada do
faraó. [ÊX 18:4]
33. O que está escrito em Êxodo 20:8-10? Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles
farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás
trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros
que morarem em tuas cidades.
34. Fale o quinto mandamento da lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o
Senhor, o teu Deus, te dá. [ÊX 20:12]
35. Cite, na ordem, do sexto ao nono mandamento da lei de Deus. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não
darás falso testemunho contra o teu próximo. [ÊX 20:13-16]
36. Que promessa encontramos em Êxodo 23:20? Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o
caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei.
37. Quando Moisés tomou o livro da aliança e o leu diante do povo, que disse o povo? Faremos fielmente tudo o que o
Senhor ordenou. [ÊX 24:7]
38. Como era o aspecto da glória do Senhor? Parecia um fogo consumidor no topo do monte. [ÊX 24:17]
39. Por que Deus disse a Moisés que ele não poderia ver sua face? Porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. [ÊX
33:20]
40. Quais as medidas da arca da aliança? Um metro e dez centímetros de comprimento, setenta centímetros de largura
e setenta centímetros de altura. [ÊX 25:10]
41. O peitoral do juízo, usado pelo sacerdote, tinha doze pedras (quatro fileiras com três pedras cada). Cite-as na ordem.
Primeira fileira: rubi, topázio e granada | Segunda fileira: esmeralda, safira e diamante | Terceira fileira: turquesa,
ágata e ametista | Quarta fileira: berilo, ônix e jaspe. [ÊX 28:17-20]
42. Quem eram os parentes de Moisés? Mãe: Joquebede | Pai: Anrão | Irmãos: Arão e Miriam | Esposa: Zípora | Filhos:
Gérson e Eliézer | Sogro: Jetro. [ÊX 6:20]
Página 2 de 3

43. Quais os dois nomes pelos quais é conhecido o sogro de Moisés? Jetro e Reuel. [ÊX 18:2 e 2:18]
44. Quais as últimas palavras que Deus falou a Moisés? Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e
a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos,
mas você não atravessará o rio, não entrará nela. [DT 34:4]
45. Fale sobre a morte de Moisés. Moisés tinha cento e vinte anos de idade quando morreu; todavia, nem os seus olhos
nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Foi sepultado em um vale em Moabe, mas até hoje ninguém sabe onde
está localizado seu túmulo. [DT 34:6-7]
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