Deus conduziu Arão, o
irmao de Moisés, ao
encontro dele nas
montanhas. Moisés
disse a Arão tudo
sobre o plano de
Deus para livrar
o povo hebreu
das mãos dos
egípcios.

Juntos, eles levaram a notícia
aos líderes hebraicos. Quando
Moisés mostrou os sinais aos
anciãos hebraicos, eles
sabiam que Deus iria
ajudá-los. Juntos,
curvaram-se em
adoração.
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Corajosamente, Moisés e Arão foram
a Faraó. "Deus disse: 'Deixe meu
povo ir'", disseram-lhe.

O
PRÍNCIPE
TORNA-SE
UM
PASTOR

"Eu não vou deixar ir Israel",
respondeu Faraó. Ele não iria
obedecer a Deus.
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Deus teria que usar seu grande poder
para mudar a mente de Faraó.
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"A explicação da tua palavra traz luz."
Salmo 119.130
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Um dia Moisés viu um egípcio
bater em um escravo hebreu.
Embora Moisés tivesse
sido criado e educado
como um príncipe no
palácio do Faraó, ele
também era
um hebreu.
Ele tinha
que ajudar o
escravo.

Olhando em volta para se certificar de que ninguém
estava olhando, Moisés atacou o senhor de escravos
cruel. Na luta que se seguiu, Moisés matou o
egípcio. Rapidamente, ele enterrou o corpo.
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No dia seguinte, Moisés viu dois hebreus lutando.
Ele tentou detê-los. Um deles disse: "Você vai me
matar como matou o egípcio?" Moisés estava com
medo. Todo mundo sabia sobre ontem. Faraó sabia.
Moisés teve que fugir. Ele foi para um lugar
chamado Midiã.

Enquanto Moisés descansou perto de um poço,
as sete filhas do sacerdote de Midiã enchiam
os bebedouros para dar de beber ao rebanho
de seu pai.

Outros pastores tentaram tira-las do poço. Moisés
as defendeu e deu de beber ao rebalho.

"Vocês estao
em casa cedo!"
Reuel, o pai
das meninas
exclamou.
Quando as
meninas
explicaram
porque,
ele disse,
"Traga o
homem
aqui."
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no Egito, o faraó
morreu. O povo de
Deus, os hebreus, ainda
eram escravos. Como
eles sofriam!

Moisés viveu
com Reuel, que
também foi
chamado de
Jetro. Mais
tarde, Moisés
casou com
Zípora a filha

Moisés não sabia, mas Deus
planejou usá-lo para ajudar
os hebreus escravizados.
Quarenta anos se passaram
desde que Moisés deixou o
Egito. Ele era pastor do
rebanho de Jetro. Mas
ele deve ter sentido
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Um dia Moisés notou um arbusto
pegando fogo. Mas o fogo não
queimava o mato. Moisés
decidiu descobrir o porquê.

mais velha
de Jetro.
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Quando Moisés se aproximou, Deus chamou-o do
meio da sarça. "Moisés!" ele respondeu dizendo
"Aqui estou". "Não fique muito perto", disse Deus.
"Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que
estás é terra santa."

Como eles oraram pela
ajuda de Deus! Deus
ouviu suas orações.
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Quando ele fez isso de novo, sua mão foi curada.
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Em seguida, Deus mostrou a Moisés, seu
grande poder. Ele virou a vara
de Moisés em serpente.

"Eu vos enviarei a Faraó para trazer o meu
povo do Egito", disse Deus. Moisés, porém,
estava com medo de ir.

11
"Coloque sua mão em seu peito", ordenou. Moisés
assim fez. Sua mão ficou branca com lepra.
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saudades do seu
próprio povo no Egito.
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Moisés ainda objetou. "Eu não falo bem", disse ele
a Deus. Deus ficou zangado. "Vou usar Arão, seu
irmão, para falar as palavras que voce disser" Deus
disse.
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Quando Moisés pegou a serpente pela cauda
tornou-se uma vara mais uma vez. Deus deu
um outro sinal.
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Moisés voltou a Jetro,
empacotou seus
pertences e partiu
para o Egito.
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