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Livro do Êxodo

Capítulo 1

1. Estes são os nomes dos filhos de Israel, que entraram em Egito com Jacó; cada um entrou com sua 
família.
2. Rúben, Simeão, Levi e Judá;
3. Issacar, Zebulom e Benjamim;
4. Dã e Naftali, Gade e Aser.
5. E todas as almas dos que saíram da coxa de Jacó foram setenta. E José estava em Egito.
6. E morreu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração.
7. E os filhos de Israel cresceram, e multiplicaram, e foram aumentados e fortalecidos em extremo; e 
encheu-se a terra deles.
8. Levantou-se, entretanto, um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José; o qual disse a seu povo:
9. Eis que, o povo dos filhos de Israel é maior e mais forte que nós:
10. Agora, pois, sejamos sábios para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que vindo guerra, 
ele também se junte com nossos inimigos, e lute contra nós, e se vá da terra.
11. Então puseram sobre ele comissários de tributos que os molestassem com suas cargas; e edificaram 
a Faraó as cidades de armazenamento, Pitom e Ramessés.
12. Porém quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam e cresciam: assim que estavam eles 
aborrecidos com os filhos de Israel.
13. E os egípcios fizeram servir aos filhos de Israel com dureza:
14. E amargaram sua vida com dura servidão, em fazer barro e tijolos, e em todo trabalho do campo, e 
em todo o seu serviço, ao qual os obrigavam com rigor.
15. E falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, uma das quais se chamava Sifrá, e outra Puá, e disse-
lhes:
16. Quando fizerdes o parto das hebreias, e olhardes os assentos, se for filho, matai-o; e se for filha, 
então viva.
17. Mas as parteiras temeram a Deus, e não fizeram como lhes mandou o rei do Egito, mas sim que 
preservavam a vida aos meninos.
18. E o rei do Egito fez chamar às parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, que preservastes a vida aos 
meninos?
19. E as parteiras responderam a Faraó: Porque as mulheres hebreias não são como as egípcias: porque 
são robustas, e dão à luz antes que a parteira venha a elas.
20. E Deus fez bem às parteiras: e o povo se multiplicou, e se fortaleceram em grande maneira.
21. E por as parteiras terem temido a Deus, ele lhes constituiu famílias.
22. Então Faraó mandou a todo seu povo, dizendo: Lançai no rio todo filho que nascer, e a toda filha 
preservai a vida.

Capítulo 2

1. Um homem da família de Levi foi, e tomou por mulher uma filha de Levi:
2. A qual concebeu, e deu à luz um filho: e vendo-o que era belo, teve-lhe escondido três meses.
3. Porém não podendo ocultar-lhe mais tempo, tomou uma cesta de juncos, e vedou-a com piche e 
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betume, e colocou nela ao menino, e o pôs entre os juncos à beira do rio:
4. E ficou parada uma irmã sua ao longe, para ver o que lhe aconteceria.
5. E a filha de Faraó desceu a lavar-se ao rio, e passeando suas virgens pela beira do rio, viu ela a cesta 
entre os juncos, e enviou uma criada sua a que a tomasse.
6. E quando a abriu, viu ao menino; e eis que o menino chorava. E tendo compaixão dele, disse: Dos 
meninos dos hebreus é este.
7. Então sua irmã disse à filha de Faraó: Irei a chamar-te uma ama das hebreias, para que te crie este 
menino?
8. E a filha de Faraó respondeu: Vai. Então foi a virgem, e chamou à mãe do menino;
9. À qual disse a filha de Faraó: Leva este menino, e cria-o para mim, e eu te o pagarei. E a mulher 
tomou ao menino, e o criou.
10. E quando cresceu o menino, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e pôs-lhe por nome 
Moisés, dizendo: Porque das águas o tirei.
11. E naqueles dias aconteceu que, crescido já Moisés, saiu a seus irmãos, e viu suas cargas: e observou 
a um egípcio que feria a um dos hebreus, seus irmãos.
12. E olhou a todas as partes, e vendo que não parecia ninguém, matou ao egípcio, e escondeu-o na 
areia.
13. E saiu ao dia seguinte, e vendo a dois hebreus que brigavam, disse ao que fazia a injúria: Por que 
feres a teu próximo?
14. E ele respondeu: Quem te pôs a ti por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste ao 
egípcio? Então Moisés teve medo, e disse: Certamente esta coisa é descoberta.
15. E ouvindo Faraó este negócio, procurou matar a Moisés: mas Moisés fugiu de diante de Faraó, e 
habitou na terra de Midiã; e sentou-se junto a um poço.
16. Tinha o sacerdote de Midiã sete filhas, as quais vieram a tirar água, para encher os bebedouros e dar 
de beber as ovelhas de seu pai.
17. Mas os pastores vieram, e expulsaram-nas: Então Moisés se levantou e defendeu-as, e deu de beber 
às suas ovelhas.
18. E voltando elas a Reuel seu pai, disse-lhes ele: Por que viestes hoje tão cedo?
19. E elas responderam: Um homem egípcio nos defendeu da mão dos pastores, e também tirou a água, 
e deu de beber as as ovelhas.
20. E disse a suas filhas: E onde está? Por que deixastes esse homem? Chamai-lhe para que coma pão.
21. E Moisés concordou em morar com aquele homem; e ele deu a Moisés a sua filha Zípora:
22. A qual lhe deu à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Gérson: porque disse: Peregrino sou em terra 
alheia.
23. E aconteceu que depois de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel suspiraram por 
causa da servidão, e clamaram: e subiu a Deus o clamor deles com motivo de sua servidão.
24. E ouviu Deus o gemido deles, e lembrou-se de seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó.
25. E olhou Deus aos filhos de Israel, e reconheceu-os Deus.

Capítulo 3

1. E apascentando Moisés as ovelhas de Jetro seu sogro, sacerdote de Midiã, levou as ovelhas detrás do 
deserto, e veio a Horebe, monte de Deus.
2. E apareceu-lhe o anjo do SENHOR em uma chama de fogo em meio de uma sarça: e ele olhou, e viu 
que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia.
3. Então Moisés disse: Irei eu agora, e verei esta grande visão, por que causa a sarça não se queima.
4. E vendo o SENHOR que ia a ver, chamou-o Deus do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés! E ele 
respondeu: Eis-me aqui.
5. E disse: Não te chegues aqui: tira teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás, terra santa 
é.



6. E disse: Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então Moisés 
cobriu seu rosto, porque teve medo de olhar a Deus.
7. E disse o SENHOR: Bem vi a aflição de meu povo que está em Egito, e ouvi seu clamor por causa de 
seus opressores; pois conheço suas angústias:
8. E desci para livrá-los da mão dos egípcios, e tirá-los daquela terra a uma terra boa e larga, a terra que 
flui leite e mel, aos lugares dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus, e dos 
jebuseus.
9. O clamor, pois, dos filhos de Israel veio diante de mim, e também vi a opressão com que os egípcios 
os oprimem.
10. Vem, portanto, agora, e te enviarei a Faraó, para que tires a meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
11. Então Moisés respondeu a Deus: Quem sou eu, para que vá a Faraó, e tire do Egito aos filhos de 
Israel?
12. E ele lhe respondeu: Vai, porque eu serei contigo; e isto te será por sinal de que eu te enviei: logo 
que houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus sobre este monte.
13. E disse Moisés a Deus: Eis que chego eu aos filhos de Israel, e lhes digo, O Deus de vossos pais me 
enviou a vós; se eles me perguntarem: Qual é seu nome? que lhes responderei?
14. E respondeu Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU. E disse: Assim dirás aos filhos de Israel: EU SOU 
me enviou a vós.
15. E disse mais Deus a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: o SENHOR, o Deus de vossos pais, o 
Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome para sempre, este é 
meu memorial por todos os séculos.
16. Vai, e junta os anciãos de Israel, e dize-lhes: O SENHOR, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, 
de Isaque, e de Jacó, me apareceu, dizendo: De certo vos ei visitado, e visto o que se vos faz em Egito;
17. E disse: Eu vos tirarei da aflição do Egito à terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos 
perizeus, e dos heveus, e dos jebuseus, a uma terra que flui leite e mel.
18. E ouvirão tua voz; e irás tu, e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhe direis: O SENHOR, o Deus 
dos hebreus, nos encontrou; portanto nós iremos agora caminho de três dias pelo deserto, para que 
sacrifiquemos ao SENHOR nosso Deus.
19. Mas eu sei que o rei do Egito não vos deixará ir a não ser por mão forte.
20. Porém eu estenderei minha mão, e ferirei ao Egito com todas minhas maravilhas que farei nele, e 
então vos deixará ir.
21. E eu darei a este povo favor aos olhos dos egípcios, para que quando vos partirdes, não saiais 
vazios:
22. Em vez disso pedirá cada mulher à sua vizinha e à sua visitante vasos de prata, vasos de ouro, e 
roupas; os quais poreis sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojareis ao Egito.

Capítulo 4

1. Então Moisés respondeu, e disse: Eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão minha voz; porque 
dirão: Não te apareceu o SENHOR.
2. E o SENHOR disse: Que é isso que tens em tua mão? E ele respondeu: Uma vara.
3. E ele lhe disse: Lança-a em terra. E ele a lançou em terra, e tornou-se uma cobra: e Moisés fugia dela.
4. Então disse o SENHOR a Moisés: Estende tua mão, e toma-a pela cauda. E ele estendeu sua mão, e 
tomou-a, e tornou-se vara em sua mão.
5. Por isto crerão que se te apareceu o SENHOR, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Deus de 
Isaque, e Deus de Jacó.
6. E disse-lhe mais o SENHOR: Mete agora tua mão em teu peito. E ele meteu a mão em seu peito; e 
quando a tirou, eis que sua mão estava leprosa como a neve.
7. E disse: Volta a meter tua mão em teu peito: e ele voltou a meter sua mão em seu peito; e voltando-a a 
tirar do peito, eis que se havia voltado como a outra carne.



8. Se acontecer, que não te crerem, nem obedecerem à voz do primeiro sinal, crerão à voz do último.
9. E se ainda não crerem a estes dois sinais, nem ouvirem tua voz, tomarás das águas do rio, e as 
derramará em terra; e se tornarão aquelas águas que tomarás do rio, se tornarão sangue na terra.
10. Então disse Moisés ao SENHOR: Ai Senhor! Eu não sou homem de palavras de ontem nem de 
anteontem, nem ainda desde que tu falas a teu servo; porque sou lento no fala e incômodo de língua.
11. E o SENHOR lhe respondeu: Quem deu a boca ao homem? Ou quem fez ao mudo e ao surdo, ao 
que vai e ao cego? não sou eu o SENHOR?
12. Agora pois, vai, que eu serei em tua boca, e te ensinarei o que tenhas de falar.
13. E ele disse: Ai Senhor! envia por meio do que hás de enviar.
14. Então o SENHOR se irou contra Moisés, e disse: Não conheço eu a tua irmão Arão, levita, e que ele 
falará? E ainda eis que ele te sairá a receber, e em vendo-te, se alegrará em seu coração.
15. Tu falarás a ele, e porás em sua boca as palavras, e eu serei em tua boca e na sua, e vos ensinarei o 
que tenhais de fazer.
16. E ele falará por ti ao povo; e ele te será a ti em lugar de boca, e tu serás para ele em lugar de Deus.
17. E tomarás esta vara em tua mão, com a qual farás os sinais.
18. Assim se foi Moisés, e voltando a seu sogro Jetro, disse-lhe: Irei agora, e voltarei a meus irmãos que 
estão em Egito, para ver se ainda vivem. E Jetro disse a Moisés: Vai em paz.
19. Disse também o SENHOR a Moisés em Midiã: Vai, e volta-te ao Egito, porque mataram todos os que 
procuravam tua morte.
20. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, e os pôs sobre um asno, e voltou-se à terra do Egito: 
tomou também Moisés a vara de Deus em sua mão.
21. E disse o SENHOR a Moisés: Quando houverdes voltado ao Egito, olha que faças diante de Faraó 
todas as maravilhas que pus em tua mão: eu, porém, endurecerei seu coração, de modo que não deixará 
ir ao povo.
22. E dirás a Faraó: O SENHOR disse assim: Israel é meu filho, meu primogênito.
23. Já te disse que deixes ir a meu filho, para que me sirva, mas não quiseste deixá-lo ir: eis que eu vou a 
matar a teu filho, o teu primogênito.
24. E aconteceu no caminho, que em uma parada lhe saiu ao encontro o SENHOR, e quis matá-lo.
25. Então Zípora agarrou uma pedra afiada, e cortou o prepúcio de seu filho, e lançou-o a seus pés, 
dizendo: À verdade tu me és um esposo de sangue.
26. Assim lhe deixou logo ir. E ela disse: Esposo de sangue, por causa da circuncisão.
27. E o SENHOR disse a Arão: Vai a receber a Moisés ao deserto. E ele foi, e encontrou-o no monte de 
Deus, e beijou-lhe.
28. Então contou Moisés a Arão todas as palavras do SENHOR que lhe enviava, e todas o sinais que lhe 
havia dado.
29. E foram Moisés e Arão, e juntaram todos os anciãos dos filhos de Israel:
30. E falou Arão todas as palavras que o SENHOR havia dito a Moisés, e fez o sinais diante dos olhos 
do povo.
31. E o povo creu: e ouvindo que o SENHOR havia visitado os filhos de Israel, e que havia visto sua 
aflição, inclinaram-se e adoraram.

Capítulo 5

1. Depois entraram Moisés e Arão a Faraó, e lhe disseram: O SENHOR, o Deus de Israel, disse assim: 
Deixa ir a meu povo a celebrar-me festa no deserto.
2. E Faraó respondeu: Quem é o SENHOR, para que eu ouça sua voz e deixe ir a Israel? Eu não conheço 
ao SENHOR, nem tampouco deixarei ir a Israel.
3. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou: iremos, pois, agora caminho de três dias pelo 
deserto, e sacrificaremos ao SENHOR nosso Deus; para que não venha sobre nós com pestilência ou 
com espada.



4. Então o rei do Egito lhes disse: Moisés e Arão, por que fazeis cessar ao povo de sua obra? ide a vossas 
cargas.
5. Disse também Faraó: Eis que o povo da terra é agora muito, e vós lhes fazeis cessar de suas cargas.
6. E mandou Faraó aquele mesmo dia aos capatazes do povo que o tinham à sua responsabilidade, e a 
seus governadores, dizendo:
7. De aqui adiante não dareis palha ao povo para fazer tijolos, como ontem e antes de ontem; vão eles e 
recolham por si mesmos a palha:
8. E haveis de pôr-lhes a tarefa dos tijolos que faziam antes, e não lhes diminuireis nada; porque estão 
ociosos, e por isso levantam a voz dizendo: Vamos e sacrificaremos a nosso Deus.
9. Agrave-se a servidão sobre eles, para que se ocupem nela, e não atendam a palavras de mentira.
10. E saindo os capatazes do povo e seus governadores, falaram ao povo, dizendo: Assim disse Faraó: 
Eu não vos dou palha.
11. Ide vós, e recolhei palha de onde a achardes; que nada se diminuirá de vossa tarefa.
12. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha.
13. E os capatazes os apressavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa do dia em seu dia, como quando 
se vos dava palha.
14. E açoitavam aos supervisores dos filhos de Israel, que os capatazes de Faraó haviam posto sobre 
eles, dizendo: Por que não cumpristes vossa tarefa de tijolos nem ontem nem hoje, como antes?
15. E os supervisores dos filhos de Israel vieram a Faraó, e se queixaram a ele, dizendo: Por que o fazes 
assim com teus servos?
16. Não se dá palha a teus servos, e, contudo, nos dizem: Fazei os tijolos. E eis que teus servos são 
açoitados, e teu povo cai em falta.
17. E ele respondeu: Estais ociosos, sim, ociosos, e por isso dizeis: Vamos e sacrifiquemos ao SENHOR.
18. Ide, pois, agora, e trabalhai. Não se vos dará palha, e haveis de dar a tarefa dos tijolos.
19. Então os supervisores dos filhos de Israel se viram em aflição, tendo lhes dito: Não se diminuirá 
nada de vossos tijolos, da tarefa de cada dia.
20. E encontrando a Moisés e a Arão, que estavam à vista deles quando saíam de Faraó,
21. Disseram-lhes: Olhe o SENHOR sobre vós, e julgue; pois nos fizestes repulsivos diante de Faraó e de 
seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para que nos matem.
22. Então Moisés se voltou ao SENHOR, e disse: Senhor, por que afliges a este povo? para que me 
enviaste?
23. Porque desde que eu vim a Faraó para falar-lhe em teu nome, afligiu a este povo; e tu tampouco 
livraste a teu povo.

Capítulo 6

1. O SENHOR respondeu a Moisés: Agora verás o que eu farei a Faraó; porque com mão forte os 
deixará ir; e com mão forte os expulsará de sua terra.
2. Falou, todavia, Deus a Moisés, e disse-lhe: Eu sou o SENHOR;
3. E apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó sob o nome de Deus Todo-Poderoso, mas em meu nome, EU-
SOU, não me notifiquei a eles.
4. E também estabeleci meu pacto com eles, de dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que foram 
estrangeiros, e na qual peregrinaram.
5. E também eu ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais fazem servir os egípcios, e lembrei-me de 
meu pacto.
6. Portanto dirás aos filhos de Israel: EU SOU O SENHOR; e eu vos tirarei de debaixo das cargas do 
Egito, e vos livrarei de sua servidão, e vos redimirei com braço estendido, e com juízos grandes:
7. E vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus: e vós sabereis que eu sou o SENHOR vosso Deus, 
que vos tiro de debaixo das cargas do Egito:
8. E vos meterei na terra, pela qual levantei minha mão que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó: e eu vos 



a darei por herança. EU SOU O SENHOR.
9. Desta maneira falou Moisés aos filhos de Israel: mas eles não escutavam a Moisés por causa da 
angústia de espírito, e da dura servidão.
10. E falou o SENHOR a Moisés, dizendo:
11. Entra, e fala a Faraó rei do Egito, que deixe ir de sua terra aos filhos de Israel.
12. E respondeu Moisés diante do SENHOR, dizendo: Eis que, os filhos de Israel não me escutam: 
como, pois, me escutará Faraó, mormente sendo eu incircunciso de lábios?
13. Então o SENHOR falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, e para 
Faraó rei do Egito, para que tirassem aos filhos de Israel da terra do Egito.
14. Estes são os chefes das famílias de seus pais. Os filhos de Rúben, o primogênito de Israel: Enoque e 
Palu, Hezrom e Carmi: estas são as famílias de Rúben.
15. Os filhos de Simeão: Jemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma cananeia: estas 
são as famílias de Simeão.
16. E estes são os nomes dos filhos de Levi por suas linhagens: Gérson, e Coate, e Merari: E os anos da 
vida de Levi foram cento trinta e sete anos.
17. E os filhos de Gérson: Libni, e Simei, por suas famílias.
18. E os filhos de Coate: Anrão, e Izar, e Hebrom, e Uziel. E os anos da vida de Coate foram cento e 
trinta e três anos.
19. E os filhos de Merari: Mali, e Musi: estas são as famílias de Levi por suas linhagens.
20. E Anrão tomou por mulher a Joquebede sua tia, a qual lhe deu à luz a Arão e a Moisés. E os anos da 
vida de Anrão foram cento e trinta e sete anos.
21. E os filhos de Izar: Corá, e Nefegue e Zicri.
22. E os filhos de Uziel: Misael, e Elzafã e Sitri.
23. E tomou para si Arão por mulher a Eliseba, filha de Aminadabe, irmã de Naassom; a qual lhe deu à 
luz a Nadabe, e a Abiú, e a Eleazar, e a Itamar.
24. E os filhos de Corá: Assir, e Elcana, e Abiasafe: estas são as famílias dos coraítas.
25. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si mulher das filhas de Putiel, a qual lhe deu à luz a Fineias: E 
estes são os chefes dos pais dos levitas por suas famílias.
26. Este é aquele Arão e aquele Moisés, aos quais o SENHOR disse: Tirai aos filhos de Israel da terra do 
Egito por seus esquadrões.
27. Estes são os que falaram a Faraó rei do Egito, para tirar do Egito aos filhos de Israel. Moisés e Arão 
foram estes.
28. Quando o SENHOR falou a Moisés na terra do Egito,
29. Então o SENHOR falou a Moisés, dizendo: Eu sou o SENHOR; dize a Faraó rei do Egito todas as 
coisas que eu te digo.
30. E Moisés respondeu diante do SENHOR: Eis que, eu sou incircunciso de lábios, como, pois, me 
ouvirá Faraó?

Capítulo 7

1. O SENHOR disse a Moisés: Olha, eu te constituí como um deus para Faraó, e teu irmão Arão será teu 
profeta.
2. Tu dirás todas as coisas que eu te mandarei, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir de sua 
terra aos filhos de Israel.
3. E eu endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito meus sinais e minhas 
maravilhas.
4. E Faraó não vos ouvirá; mas eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei a meus exércitos, meu povo, 
os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos.
5. E saberão os egípcios que eu sou o SENHOR, quando estenderei minha mão sobre o Egito, e tirarei os 
filhos de Israel do meio deles.



6. E fez Moisés e Arão como o SENHOR lhes mandou: fizeram-no assim.
7. E era Moisés de idade de oitenta anos, e Arão de idade de oitenta e três, quando falaram a Faraó.
8. E falou o SENHOR a Moisés e a Arão, dizendo:
9. Se Faraó vos responder dizendo, Mostrai milagre; dirás a Arão: Toma tua vara, e lança-a diante de 
Faraó, para que se torne cobra.
10. Vieram, pois, Moisés e Arão a Faraó, e fizeram como o SENHOR o havia mandado: e lançou Arão 
sua vara diante de Faraó e de seus servos, e tornou-se cobra.
11. Então chamou também Faraó sábios e encantadores; e fizeram também o mesmo os encantadores do 
Egito com seus encantamentos;
12. Pois lançou cada um sua vara, as quais se tornaram cobras: mas a vara de Arão devorou as varas 
deles.
13. E o coração de Faraó se endureceu, e não os escutou; como o SENHOR o havia dito.
14. Então o SENHOR disse a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, que não quer deixar ir ao 
povo.
15. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sai às águas; e tu põe-te à beira do rio diante dele, e toma em tua 
mão a vara que se tornou cobra,
16. E dize-lhe: O SENHOR o Deus dos hebreus me enviou a ti, dizendo: Deixa ir a meu povo, para que 
me sirvam no deserto; e eis que até agora não quiseste ouvir.
17. Assim disse o SENHOR: Em isto conhecerás que eu sou o SENHOR: eis que, eu ferirei com a vara 
que tenho em minha mão a água que está no rio, e se converterá em sangue:
18. E os peixes que há no rio morrerão, e federá o rio, e terão asco os egípcios de beber a água do rio.
19. E o SENHOR disse a Moisés: Dize a Arão: Toma tua vara, e estende tua mão sobre as águas do 
Egito, sobre seus rios, sobre seus ribeiros e sobre seus tanques, e sobre todos os seus depósitos de 
águas, para que se convertam em sangue, e haja sangue por toda a região do Egito, tanto nos vasos de 
madeira como nos de pedra.
20. E Moisés e Arão fizeram como o SENHOR havia mandado; e levantando a vara feriu as águas que 
havia no rio, em presença de Faraó e de seus servos; e todas as águas que havia no rio se converteram 
em sangue.
21. Assim os peixes que havia no rio morreram; e o rio se contaminou, que os egípcios não podiam 
beber dele: e houve sangue por toda a terra do Egito.
22. E os encantadores do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos: e o coração de Faraó se 
endureceu, e não os escutou; como o SENHOR o havia dito.
23. E tornando Faraó voltou-se a sua casa, e não pôs seu coração ainda em isto.
24. E ao todo Egito fizeram poços ao redor do rio para beber, porque não podiam beber das águas do 
rio.
25. E cumpriram-se sete dias depois que o SENHOR feriu o rio.

Capítulo 8

1. Então o SENHOR disse a Moisés: Entra a Faraó, e dize-lhe: O SENHOR disse assim: Deixa ir a meu 
povo, para que me sirvam.
2. E se não o quiseres deixar ir, eis que eu ferirei com rãs todos os teus termos:
3. E o rio criará rãs, as quais subirão, e entrarão em tua casa, e na câmara de tua cama, e sobre tua cama, 
e nas casas de teus servos, e em teu povo, e em teus fornos, e em tuas amassadeiras:
4. E as rãs subirão sobre ti, e sobre teu povo, e sobre todos os teus servos.
5. E o SENHOR disse a Moisés: Dize a Arão: Estende tua mão com tua vara sobre os rios, ribeiros, e 
tanques, para que faça vir rãs sobre a terra do Egito.
6. Então Arão estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs que cobriram a terra do Egito.
7. E os encantadores fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram vir rãs sobre a terra do Egito.
8. Então Faraó chamou a Moisés e a Arão, e disse-lhes: Orai ao SENHOR que tire as rãs de mim e de 



meu povo; e deixarei ir ao povo, para que sacrifique ao SENHOR.
9. E disse Moisés a Faraó: Gloria-te sobre mim: quando orarei por ti, e por teus servos, e por teu povo, 
para que as rãs sejam tiradas de ti, e de tuas casas, e que somente se restem no rio?
10. E ele disse: Amanhã. E Moisés respondeu: Se fará conforme tua palavra, para que conheças que não 
há como o SENHOR nosso Deus:
11. E as rãs se irão de ti, e de tuas casas, e de teus servos, e de teu povo, e somente se ficarão no rio.
12. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e clamou Moisés ao SENHOR sobre o negócio 
das rãs que havia posto a Faraó.
13. E fez o SENHOR conforme a palavra de Moisés, e morreram as rãs das casas, dos pátios, e dos 
campos.
14. E as juntaram em amontoados, e faziam cheirar mal a terra.
15. E vendo Faraó que lhe haviam dado repouso, agravou seu coração, e não os escutou; como o 
SENHOR o havia dito.
16. Então o SENHOR disse a Moisés: Dize a Arão: Estende tua vara, e fere o pó da terra, para que se 
voltem piolhos por todo o país do Egito.
17. E eles o fizeram assim; e Arão estendeu sua mão com sua vara, e feriu o pó da terra, o qual se tornou 
piolhos, tanto nos homens como nos animais: todo o pó da terra se tornou piolhos ao todo o país do 
Egito.
18. E os encantadores fizeram assim também, para tirar piolhos com seus encantamentos; mas não 
puderam. E havia piolhos tanto nos homens como nos animais.
19. Então os magos disseram a Faraó: Dedo de Deus é este. Mas o coração de Faraó se endureceu, e não 
os escutou; como o SENHOR o havia dito.
20. E o SENHOR disse a Moisés: Levanta-te de manhã e põe-te diante de Faraó, eis que ele sai às águas; 
e dize-lhe: o SENHOR disse assim: Deixa ir a meu povo, para que me sirva.
21. Porque se não deixares ir a meu povo, eis que eu enviarei sobre ti, e sobre teus servos, e sobre teu 
povo, e sobre tuas casas toda variedade de moscas; e as casas dos egípcios se encherão de toda 
variedade de moscas, e também a terra onde eles estiverem.
22. E aquele dia eu separarei a terra de Gósen, na qual meu povo habita, para que nenhuma variedade 
de moscas haja nela; a fim de que saibas que eu sou o SENHOR em meio da terra.
23. E eu porei remissão entre meu povo e o teu. Amanhã será este sinal.
24. E o SENHOR o fez assim: que veio toda variedade de moscas incômodas sobre a casa de Faraó, e 
sobre as casas de seus servos, e sobre todo o país do Egito; e a terra foi contaminada por causa delas.
25. Então Faraó chamou a Moisés e a Arão, e disse-lhes: Andai, sacrificai a vosso Deus na terra.
26. E Moisés respondeu: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao SENHOR nosso 
Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios diante deles, 
não nos apedrejariam?
27. Caminho de três dias iremos pelo deserto, e sacrificaremos ao SENHOR nosso Deus, como ele nos 
dirá.
28. E disse Faraó: Eu vos deixarei ir para que sacrifiqueis ao SENHOR vosso Deus no deserto, contanto 
que não vades mais longe: orai por mim.
29. E respondeu Moisés: Eis que, em saindo eu de tua presença, rogarei ao SENHOR que as diversas 
variedades de moscas se vão de Faraó, e de seus servos, e de seu povo amanhã; contanto que Faraó não 
falte mais, não deixando ir ao povo a sacrificar ao SENHOR.
30. Então Moisés saiu da presença de Faraó, e orou ao SENHOR.
31. E o SENHOR fez conforme a palavra de Moisés; e tirou todas aquelas moscas de Faraó, e de seus 
servos, e de seu povo, sem que restasse uma.
32. Mas Faraó agravou ainda esta vez seu coração, e não deixou ir ao povo.

Capítulo 9



1. Então o SENHOR disse a Moisés: Entra a Faraó, e dize-lhe: o SENHOR, o Deus dos hebreus, diz 
assim: Deixa ir a meu povo, para que me sirvam;
2. Porque se não o queres deixar ir, e os detiverdes ainda,
3. Eis que a mão do SENHOR será sobre teus gados que estão no campo, cavalos, asnos, camelos, vacas 
e ovelhas, com pestilência gravíssima:
4. E o SENHOR fará separação entre os gados de Israel e os do Egito, de modo que nada morra de todo 
o dos filhos de Israel.
5. E o SENHOR assinalou tempo, dizendo: Amanhã fará o SENHOR esta coisa na terra.
6. E o dia seguinte o SENHOR fez aquilo, e morreu todo o gado do Egito; mas do gado dos filhos de 
Israel não morreu um.
7. Então Faraó enviou, e eis que do gado dos filhos de Israel não havia um morto sequer. Mas o coração 
de Faraó se agravou, e não deixou ir ao povo.
8. E o SENHOR disse a Moisés e a Arão: Tomai punhados de cinza de um forno, e espalha-a Moisés até 
o céu diante de Faraó:
9. E virá a ser pó sobre toda a terra do Egito, o qual originará sarna que cause feridas com ulcerações 
nos homens e nos animais, por todo o país do Egito.
10. E tomaram a cinza do forno, e puseram-se diante de Faraó, e espalhou-a Moisés até o céu; e veio 
uma sarna que causava feridas com ulcerações tanto nos homens como nos animais.
11. E os magos não podiam estar diante de Moisés por causa das feridas, porque houve sarna nos 
magos e em todos os egípcios.
12. E o SENHOR endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu; como o SENHOR o disse a Moisés.
13. Então o SENHOR disse a Moisés: Levanta-te de manhã, e põe-te diante de Faraó, e dize-lhe: o 
SENHOR, o Deus dos hebreus, disse assim: Deixa ir a meu povo, para que me sirva.
14. Porque eu enviarei esta vez todas minhas pragas a teu coração, sobre teus servos, e sobre teu povo, 
para que entendas que não há outro como eu em toda a terra.
15. Porque agora eu estenderei minha mão para ferir a ti e a teu povo de pestilência, e serás tirado da 
terra.
16. E à verdade eu te pus para declarar em ti meu poder, e que meu Nome seja contado em toda a terra.
17. Todavia te exaltas tu contra meu povo, para não deixá-los ir?
18. Eis que amanhã a estas horas eu farei chover granizo muito grave, qual nunca foi em Egito, desde o 
dia que se fundou até agora.
19. Envia, pois, a recolher teu gado, e tudo o que tens no campo; porque todo homem ou animal que se 
achar no campo, e não for recolhido a casa, o granizo descerá sobre ele, e morrerá.
20. Dos servos de Faraó o que temeu a palavra do SENHOR, fez fugir seus criados e seu gado a casa:
21. Mas o que não pôs em seu coração a palavra do SENHOR, deixou seus criados e seus gados no 
campo.
22. E o SENHOR disse a Moisés: Estende tua mão até o céu, para que venha granizo em toda a terra do 
Egito sobre os homens, e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo no país do Egito.
23. E Moisés estendeu sua vara até o céu, e o SENHOR fez trovejar e cair granizo, e o fogo corria pela 
terra; e choveu o SENHOR granizo sobre a terra do Egito.
24. Houve, pois, granizo, e fogo misturado com o granizo, tão grande, qual nunca houve em toda a 
terra do Egito desde que foi habitada.
25. E aquele granizo feriu em toda a terra do Egito todo o que estava no campo, tanto homens como 
animais; também feriu o granizo toda a erva do campo, e quebrou os galhos de todas as árvores do 
país.
26. Somente na terra de Gósen, onde os filhos de Israel estavam, não houve granizo.
27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão, e lhes disse: Pequei esta vez: o SENHOR é justo, e 
eu e meu povo ímpios.
28. Orai ao SENHOR: e cessem os trovões de Deus e o granizo; e eu vos deixarei ir, e não vos detereis 
mais.
29. E respondeu-lhe Moisés: Em saindo eu da cidade estenderei minhas mãos ao SENHOR, e os trovões 



cessarão, e não haverá mais granizo; para que saibas que do SENHOR é a terra.
30. Mas eu sei que nem tu nem teus servos temereis todavia a presença do Deus o SENHOR.
31. O linho, pois, e a cevada foram feridos; porque a cevada estava já espigada, e o linho em flor.
32. Mas o trigo e o centeio não foram feridos; porque eram tardios.
33. E saído Moisés da presença de Faraó da cidade, estendeu suas mãos ao SENHOR, e cessaram os 
trovões e o granizo; e a chuva não caiu mais sobre a terra.
34. E vendo Faraó que a chuva havia cessado e o granizo e os trovões, perseverou em pecar, e agravou 
seu coração, ele e seus servos.
35. E o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir aos filhos de Israel; como o SENHOR o havia 
dito por meio de Moisés.

Capítulo 10

1. E o SENHOR disse a Moisés: Entra a Faraó; porque eu agravei seu coração, e o coração de seus 
servos, para dar entre eles estes meus sinais;
2. E para que contes a teus filhos e a teus netos as coisas que eu fiz em Egito, e meus sinais que dei entre 
eles; e para que saibais que eu sou o SENHOR.
3. Então vieram Moisés e Arão a Faraó, e lhe disseram: O SENHOR, o Deus dos hebreus disse assim: 
Até quando não quererás humilhar-te diante de mim? Deixa ir a meu povo para que me sirvam.
4. E se ainda recusas deixá-lo ir, eis que eu trarei amanhã gafanhotos em teus termos,
5. Os quais cobrirão a face da terra, de modo que não se possa ver a terra; e ela comerá o que restou 
salvo, o que vos restou do granizo; comerá também toda árvore que vos produz fruto no campo:
6. E se encherão tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, qual 
nunca viram teus pais nem teus avós, desde que eles foram sobre a terra até hoje. E voltou-se, e saiu da 
presença de Faraó.
7. Então os servos de Faraó lhe disseram: Até quando nos será este por laço? Deixa ir a estes homens, 
para que sirvam ao SENHOR seu Deus; ainda não sabes que Egito está destruído?
8. E Moisés e Arão voltaram a ser chamados a Faraó, o qual lhes disse: Andai, servi ao SENHOR vosso 
Deus. Quem e quem são os que irão?
9. E Moisés respondeu: Iremos com nossos meninos e com nossos velhos, com nossos filhos e com 
nossas filhas: com nossas ovelhas e com nossas vacas temos de ir; porque temos solenidade do 
SENHOR.
10. E ele lhes disse: Assim seja o SENHOR convosco como eu vos deixarei ir a vós e a vossos meninos: 
olhai como o mal está diante de vosso rosto.
11. Não será assim: ide agora vós os homens, e servi ao SENHOR: pois isto é o que vós pedistes. E 
expulsaram-nos de diante de Faraó.
12. Então o SENHOR disse a Moisés: Estende tua mão sobre a terra do Egito para gafanhotos, a fim de 
que subam sobre o país do Egito, e consumam tudo o que o granizo deixou.
13. E estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o SENHOR trouxe um vento oriental sobre o 
país todo aquele dia e toda aquela noite; e à manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos:
14. E os gafanhotos subiram sobre toda a terra do Egito, e pousaram em todos os termos do Egito, em 
grande maneira grave: antes dela não houve gafanhotos semelhantes, nem depois deles vieram outros 
tais;
15. E cobriram a face de todo o país, e escureceu-se a terra; e consumiram toda a erva da terra, e todo o 
fruto das árvores que havia deixado o granizo; que não restou coisa verde em árvores nem em erva do 
campo, por toda a terra do Egito.
16. Então Faraó fez chamar depressa a Moisés e a Arão, e disse: Pequei contra o SENHOR vosso Deus, e 
contra vós.
17. Mas rogo agora que perdoes meu pecado somente esta vez, e que oreis ao SENHOR vosso Deus que 
tire de mim somente esta morte.



18. E saiu da presença de Faraó, e orou ao SENHOR.
19. E o SENHOR voltou um vento ocidental fortíssimo, e tirou os gafanhotos, e lançou-os no mar 
Vermelho: nem um gafanhoto restou ao todo o termo do Egito.
20. Mas o SENHOR endureceu o coração de Faraó; e não permitiu a saída dos filhos de Israel.
21. E o SENHOR disse a Moisés: Estende tua mão até o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, 
tais que qualquer um as apalpe.
22. E estendeu Moisés sua mão até o céu, e houve densas trevas três dias por toda a terra do Egito.
23. Nenhum viu a seu próximo, nem ninguém se levantou de seu lugar em três dias; mas todos os filhos 
de Israel tinham luz em suas habitações.
24. Então Faraó fez chamar a Moisés, e disse: Ide, servi ao SENHOR; somente restem vossas ovelhas e 
vossas vacas: vão também vossos meninos convosco.
25. E Moisés respondeu: Tu também nos entregarás sacrifícios e holocaustos que sacrifiquemos ao 
SENHOR nosso Deus.
26. Nossos gados irão também conosco; não ficará nem uma una; porque deles tomaremos para servir 
ao SENHOR nosso Deus; e não sabemos com que serviremos ao SENHOR, até que cheguemos ali.
27. Mas o SENHOR endureceu o coração de Faraó, e não quis deixá-los ir.
28. E disse-lhe Faraó: Retira-te de mim: guarda-te que não vejas mais meu rosto, porque em qualquer 
dia que vires meu rosto, morrerás.
29. E Moisés respondeu: Bem disseste; não verei mais teu rosto.

Capítulo 11

1. E o SENHOR disse a Moisés: Uma praga trarei ainda sobre Faraó, e sobre o Egito; depois da qual ele 
vos deixará ir daqui; e seguramente vos expulsará daqui de todo.
2. Fala agora ao povo, e que cada um peça a seu vizinho, e cada uma à sua vizinha, objetos de prata e de 
ouro.
3. E o SENHOR deu favor ao povo nos olhos dos egípcios. Também Moisés era muito grande homem na 
terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó, e aos olhos do povo.
4. E disse Moisés: o SENHOR disse assim: À meia noite eu sairei por meio do Egito,
5. E morrerá todo primogênito em terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assenta em seu 
trono, até o primogênito da serva que está atrás do moinho; e todo primogênito dos animais.
6. E haverá grande clamor por toda a terra do Egito, qual nunca foi, nem jamais será.
7. Mas entre todos os filhos de Israel, desde o homem até o animal, nem um cão moverá sua língua: 
para que saibais que fará diferença o SENHOR entre os egípcios e os israelitas.
8. E descerão a mim todos estes teus servos, e inclinados diante de mim dirão: Sai tu, e todo o povo que 
está abaixo de ti; e depois disto eu sairei. E saiu-se muito irado da presença de Faraó.
9. E o SENHOR disse a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que minhas maravilhas se multipliquem na 
terra do Egito.
10. E Moisés e Arão fizeram todos estes prodígios diante de Faraó: mas o SENHOR havia endurecido o 
coração de Faraó, e não enviou aos filhos de Israel fora de seu país.

Capítulo 12

1. E falou o SENHOR a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo:
2. Este mês vos será princípio dos meses; será este para vós o primeiro nos meses do ano.
3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No dez deste mês tome para si cada um um cordeiro 
pelas famílias dos pais, um cordeiro por família:
4. Mas se a família for pequena que não baste a comer o cordeiro, então tomará a seu vizinho imediato à 



sua casa, e segundo o número das pessoas, cada um conforme seu comer, lançareis a conta sobre o 
cordeiro.
5. O cordeiro será sem defeito, macho de ano: vós o tomareis das ovelhas ou das cabras:
6. E haveis de guardá-lo até o dia catorze deste mês; e o imolará toda a congregação do povo de Israel 
entre as duas tardes.
7. E tomarão do sangue, e porão nos dois postes e na verga das casas em que o comerão.
8. E aquela noite comerão a carne assada ao fogo, e pães sem levedura: com ervas amargas o comerão.
9. Nenhuma coisa comereis dele crua, nem cozida em água, mas sim assada ao fogo; sua cabeça com 
seus pés e seus intestinos.
10. Nenhuma coisa deixareis dele até a manhã; e o que haverá restado até a manhã, queimareis no fogo.
11. E assim haveis de comê-lo: cingidos vossos lombos, vossos sapatos em vossos pés, e vosso bordão 
em vossa mão; e o comereis apressadamente: é a Páscoa do SENHOR.
12. Pois eu passarei aquela noite pela terra do Egito, e ferirei a todo primogênito na terra do Egito, tanto 
nos homens como nos animais: e farei juízos em todos os deuses do Egito. EU SOU O SENHOR.
13. E o sangue vos será por sinal nas casas onde vós estejais; e verei o sangue, e passarei de vós, e não 
haverá em vós praga de mortandade, quando ferirei a terra do Egito.
14. E hoje vos será em memória, e haveis de celebrá-lo como solene ao SENHOR durante vossas 
gerações: por estatuto perpétuo o celebrareis.
15. Sete dias comereis pães sem levedura; e assim o primeiro dia fareis que não haja levedura em vossas 
casas: porque qualquer um que comer levedado desde o primeiro dia até o sétimo, aquela alma será 
cortada de Israel.
16. O primeiro dia haverá santa convocação, e também no sétimo dia tereis uma santa convocação: 
nenhuma obra se fará neles, exceto somente que prepareis o que cada qual houver de comer.
17. E guardareis a festa dos pães ázimos, porque em este mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do 
Egito: portanto guardareis hoje em vossas gerações por costume perpétuo.
18. No mês primeiro, o dia catorze do mês pela tarde, comereis os pães sem levedura, até o vinte e um 
do mês pela tarde.
19. Por sete dias não se achará levedura em vossas casas, porque qualquer um que comer levedado, 
tanto estrangeiro como natural do país, aquela alma será cortada da congregação de Israel.
20. Nenhuma coisa levedada comereis; em todas as vossas habitações comereis pães sem levedura.
21. E Moisés convocou a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: Tirai, e tomai para vós cordeiros por 
vossas famílias, e sacrificai a páscoa.
22. E tomai um molho de hissopo, e molhai-lhe no sangue que estará em uma bacia, e untai a verga e os 
dois postes com o sangue que estará na bacia; e nenhum de vós saia das portas de sua casa até a manhã.
23. Porque o SENHOR passará ferindo aos egípcios; e quando vir o sangue na verga e nos dois postes, 
passará o SENHOR aquela porta, e não deixará entrar ao feridor em vossas casas para ferir.
24. E guardareis isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre.
25. E será, quando houverdes entrado na terra que o SENHOR vos dará, como tem falado, que 
guardareis este rito.
26. E quando vos disserem vossos filhos: Que rito é este vosso?
27. Vós respondereis: É o sacrifício da Páscoa do SENHOR, o qual passou as casas dos filhos de Israel 
no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou.
28. E os filhos de Israel se foram, e fizeram exatamente assim; como o SENHOR havia mandado a 
Moisés e a Arão.
29. E aconteceu que à meia-noite o SENHOR feriu a todo primogênito na terra do Egito, desde o 
primogênito de Faraó que se sentava sobre seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, 
e todo primogênito dos animais.
30. E levantou-se aquela noite Faraó, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios; e havia um grande 
clamor no Egito, porque não havia casa onde não houvesse morto.
31. E fez chamar a Moisés e a Arão de noite, e disse-lhes: Saí do meio de meu povo vós, e os filhos de 
Israel; e ide, servi ao SENHOR, como dissestes.



32. Tomai também vossas ovelhas e vossas vacas, como dissestes, e ide; e abençoai também a mim.
33. E os egípcios apressavam ao povo, dando pressa a expulsá-los da terra; porque diziam: Todos somos 
mortos.
…
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