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Nota introdutória 
 

José desce ao Egito na época da ocupação dos hicsos ( que 

introduziram os carros  de ferro no Egito)   que eram de origem semita, 
como os patriarcas. 
 

Expulsos os hicsos, começa a 18ª dinastia egípcia: Faraó não 
conhecia (?)  José  

> ou fazia questão de ignorar (impossível não saber como toda a terra 
do Egito se tornara possessão de Faraó) Temendo que se unissem aos 
hicsos, Faraó oprime os hebreus: assim começa a narrativa do livro 

de Êxodo 
 

   > Começa o êxodo: quatro gerações estiveram no Egito:  
Gn 15.13-16_ Deus avisa Abraão sobre a servidão no Egito.’ Então disse a Abrão: 
Saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será 
reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos,Mas também eu julgarei a 

http://www.novasperolas.com.br/
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nação, à qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza.E tu irás a teus pais 
em paz; em boa velhice serás sepultado.E a quarta geração tornará para cá; porque 
a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia.E sucedeu que, posto o sol, 
houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por 
aquelas metades.Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: 
« à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande 
rio Eufrates ( só esta frase já poria fim à disputa de terra entre Israel e palestinos) 
 Gên 15.13-18                 Veja o esquema da descendência de Moisés 
 

01     GENEALOGIA  de  LEVI  a MOISÉS    

 

 
 
 

>>>>>  IMPORTANCIA DAS GENEALOGIAS  
*Há os que querem achar defeito na Bíblia e ficam procurando disparidades. Na 
linhagem da promessa anotava-se os que se destacavam por aderir ao plano de Deus. 
Em geral,o primogênito era quem dava continuidade à linhagem. Então se numa 
linhagem os primogênitos se casavam cedo, havia muitas gerações seguintes. Se 
fosse uma linhagem de gente que demorava muitos anos para ter filhos, como era 
comum na descendência de Abraão, então haveria umas três gerações enquanto na 
outra já haveria umas cinco ou seis gerações. Nas genealogias se observa que uns 
tinham filhos aos 30 anos e outros aos 86 e 100 anos como Abraão. Isaque teve filhos 
aos 60 anos, Jacó já era velhusco: 75 anos quando foi a Padã- Harã em busca de 
esposa. Raquel demorou 14 anos para ter o primeiro filho. Então se Deus disse, 
assim é, mesmo que a pessoa  não entenda. Qual a maior chance de quem estar 
errado: qualquer mero mortal_   ou Deus, o Senhor do Universo? 
 
A partir de Moisés a genealogia dos sacerdotes têm destaque, tanto que, na volta 
do cativeiro, quem não provou sua descendência, não pôde exercer o 
sacerdócio, Esdras 2.62. 
 
* Em geral, havia o cuidado de guardar a árvore genealógica com muita precisão;  
* Na volta do cativeiro, os que não puderam provar que eram da linhagem de Israel 
(ex Jacó) ficaram como estrangeiros, sem direitos legais de cidadão, com parte na 
terra. Esdras 2.59.  
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* Percebem como uma simples negligência hoje pode ser muito prejudicial em 
futuro remoto?  
 
* Percebem como parece existir um fio invisível que dá unidade às Escrituras?  
 
* Aquelas 70 pessoas que desceram ao Egito, através de muitos séculos certamente 
vinham anotando cuidadosamente sua genealogia para que, depois do cativeiro, 
pudessem  provar com documentos que eram, de fato, descendentes de Israel 
(ex-Jacó, Gn 32.28)  
 
* Estão percebendo? A narrativa bíblica não é um monte de histórias esparsas, e 
personagens que surgem do nada... Há uma linha central que une todas as 
narrativas e se desenvolvem levando a um desfecho  final pré-revelado em 
Daniel,  e com mais detalhes  no Apocalipse 
 

*Isso nos leva à constatação do fato a  que Moisés fez sutil referência: 
                >  De Eternidade a Eternidade Tu é Deus’ _ Salmo 90.2 
             
           * Então, a História de Humanidade é um ‘parênteses’ na Eternidade 
 
               * De fato, a Ciência constatou que ‘o Tempo não existe’   
                ( foi matéria com  chamada de capa na revista SELEÇÕES) 
                               - pena que não anotei a data dessa matéria!!!! ups 
                * Então: 
 
* NASCEMOS NO TEMPO PARA ESCOLHER ONDE  PASSAR  A   ETERNIDADE 
 
‘Deus disse:  Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te 
tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe pois a vida, 
para que vivas’            Deuteronômio 30.19  
 

* Deus revela nas Escrituras o caminho para a vida eterna 
> que é existir para sempre ligado a Deus 

* E o  meio pelo qual Deus nos mostra o caminho da vida, 
> é observando as Escrituras –x- 

02     RESUMO DO ÊXODO 
 

Êxodo 1 e 2 _ Um Faraó que não conhecera José... (supõe-se ter havido 

mudança de dinastia) teme ao ver a prosperidade dos israelitas e os 
oprime. Em certa época, manda matar os meninos_ foi quando Moisés 
nasceu. Moisés, salvo das águas, é criado como filho da filha de Faraó para 

ser líder, rei, guerreiro.  
 
Aos 40 anos mata um egípcio e tem de fugir para salvar a pele. Vai para 

Midiã, terra dos descendentes de Abraão com Quetura ( Gn 25) Lá, 
fica servindo um sacerdote casando com a filha dele  
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Êxodo3-4.  Após 40 anos de deserto, Deus aparece a Moisés na sarça 

ardente (Êx 3.2)revela Seu nome pessoal:YHWH( EU SOU)  e o envia a   
livrar Israel da servidão. Arão, seu irmão, três anos mais velho ( Nm 33.38-

39) , vem ao seu encontro. Como Arão ficara no Egito, estava a par  da 
política, da evolução dos costumes e da maneira correta de se expressar. 

Afinal, Moisés ficara  40 anos sem ter contato com a língua egípcia e Arão 
serve de intérprete junto a Faraó.   
              Êxodo 6.14 Genealogia de Moisés e Arão 

Êxodo 7 a 11  Deus envia 9 pragas para mostrar seu poder. A 10ª praga é 
a morte do s primogênitos: Deus orienta Moisés e é instituída a primeira  

 

     >> a Páscoa  
 
 

Páscoa, Êx 12.13: o sangue de um cordeiro nas vergas das portas,  livra 
da morte o primogênito daquela casa. 
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Apavorados, os egípcios 
deixam que saiam e lhes dão tudo o que pediam: assim, despojaram o 

Egito (Êxodo 12.36)  Li que os israelitas  pegaram o que lhes era justo 
como pagamento de trabalho que fizeram naqueles anos de servidão, mas 

não lembro onde li. 
 
*  Aqui se observa dois princípios 

   ( a Bíblia revela como Deus vê e considera as coisas) 
1- o salário retido do trabalhador clama a Deus, confira lendo Tiago 5.4 

 ’ Eis que o salário que fraudulentamente retivestes aos trabalhadores ...clama’ 

 

2- Ai (indica estar sob juízo) daquele que edifica a sua casa com injustiça, 
e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu 
próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho’  

Jeremias 22.13  
 

 
 
 

 
                        
 

 
 

 

     > rota do êxodo 
 

https://biblia112.blogspot.com/p/a-verdadeira-rota-do-exodo.html 

    

https://biblia112.blogspot.com/p/a-verdadeira-rota-do-exodo.html
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foram onde Deus os mandara ir,mas parecia uma armadilha: 
encurralados entre monte e o  mar, com um único caminho  de  
acesso , por onde vinha o Faraó com seu exército !                    9KM  

X  4,4 Km= 40,6 Km2 

   
             https://osmisteriosdedeus.com/category/ron-wyatt-exodo/ 

Então, clamaram ao Senhor que... disse: diga ao povo que 

MARCHEM! 
Deus disse para Moisés levantar o bordão e o mar se abriu! Êxodo 

14 
 

 
 

 

Êx 14.16_Passam o mar Vermelho a pé enxuto: uns 3 milhões de pessoas 
          (cerca de 600 mil homens vezes cinco pessoas na família, Êx 12.37)  

Êx 15  cântico de Moisés. Chegam a MARA( fonte de águas amargas) 
            Um lenho lançado nas águas  as tornam doces: YHWH 
Rapha,15.26 

             Vão para Elim, Êx 15.27; um oásis com  12 fontes e 70 
palmeiras 

 
http://www.danielmastral.com.br/arqueologia/exodo.html 

 

Êx 16   Deus manda o maná  e  codornizes 
Êx 17 _ Acampam em Refidim  
Moisés bate com a vara na Rocha e sai água para 3 milhões de pessoas. 

*Amaleque  peleja contra Israel atacando por trás, os cansados,   

https://osmisteriosdedeus.com/category/ron-wyatt-exodo/
http://www.danielmastral.com.br/arqueologia/exodo.html
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                           Êx 17.8> Deut 25.17-19 
Josué luta, Moisés, no monte: ORANDO.  
                  Na foto, altar: YHWH NISSI, Ex 17.15 

Êxodo 18.1 -4   O sogro de Moisés  lhe traz a esposa e filhos.  
                         Aconselha método de divisão de trabalho 

    
 

 
 

       
                                       pedras em forma de tábuas:escreve a Lei  

 
Êx 18.17-14: Após três meses da saída do Egito,  
                     chegam ao monte Sinai   

Êx 19   onde Deus descerá no monte e lhes falará como um trovão.  
Tinham de se  santificar ( se lavar, trocar as vestes  e não chegar a mulher)               

         Não traspassar o limite para não morrer,  
         Êx 19.1,14-15, 17-18, 21  > Princípio da separação, Gn 1.3 
 

 
 

 
 

       > ACAMPAMENTO dos  ISRAELITAS 
 

 
 
Local do acampamento dos israelitas ( sítio arqueológico)  
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A: Casa da Guarda Árabe. Ao tomarem conhecimento das 

descobertas os árabes reconheceram a importância do local, 
declarando-o um sítio arqueológico. 

B: Altar do Bezerro de Ouro (Êxodo 32.5,19). Situado ao pé de um 
monte pertencente a Horebe em frente ao Sinai a cerca de 1500 

metros deste. 

C: As doze colunas (Êxodo 24.4). 

D: Altar de terra ao pé do monte (Êxodo 20.24 e 24.4). 

E: Barreira de poços feita por Moisés para delimitar a área sagrada 
(Êxodo 19.23). O arraial dos hebreus situava-se atrás, da esquerda 

para a direita cobrindo toda a área entre os montes. 

É evidente o contorno (em azul) da marca deixada pelo ribeiro que 
descia do monte até o arraial (Deuteronômio 9.21)  

Extr    http://www.danielmastral.com.br/arqueologia/exodo.html 

Êx 20_ os dez mandamentos _  Êx 21-22, 23.1-6 leis diversas 

           Êx 23 sábado e festas  > Lev 23 e 25,  Deuteronômio 16 
Êxodo 24   aliança de Deus com o povo 

▪ ‘tudo o que disser, faremos’ Ex 19.8, 24.3 e 7_  

▪  CUIDADO COM O QUE PROMETE!  
 

      > o Tabernáculo  
 

Êxodo 25 a 27 pede ofertas para a construção do Tabernáculo e  
                         dá instruções detalhadas sobre a confecção de cada peça 

Êxodo 28_ Arão e seus filhos escolhidos como sacerdote. 
•  29 sacrifícios e cerimônias de consagração (oferta contínua, Êx 
29.42) Para ser sacerdote precisava ter chamado especial de Deus (Hb 

5.4) que chamou Arão e seus descendentes. Os demais levitas faziam 
trabalhos importantes para a vida religiosa, mas não eram sacerdotes. O 

livro de Levítico  (ver  ADENDO) foi escrito especialmente para 
instruir  sobre o ofício do sacerdote, modo de ofertar os sacrifícios, e as 
demais funções dos levitas 

http://www.danielmastral.com.br/arqueologia/exodo.html
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• Êx 30 altar do incenso Êx 31 escolha dos artífices, especialmente 
cheios do Espírito de Deus para essa obra > Êx 35.30-36 >. Nm18 lei 
Nm 19 

 
Êxodo 32_ o bezerro de ouro. Como Moisés demorasse, o povo 

convenceu a Arão que fizesse um bezerro de ouro e o adoraram  
 com orgias. Em 40 dias esqueceram que Deus dissera ’NÂO FARÁS 

IMAGENS DE ESCULTURA’ e o que haviam dito: faremos  tudo o que 
Deus disser. Indignado, Moisés quebras as tábuas da Lei escritas  
pelo dedo de Deus, mata os idólatras e intercede pelo povo que Deus 

pretendia exterminar. 
Êxodo 33 conversa de Deus com Moisés que sobe novamente ao cume 

do monte Sinai para receber novas tábuas da Lei, Êxodo 34 
 
Êxodo 35  povo  oferta o material da confecção do Tabernáculo. 

Êxodo 36-39  execução do  Tabernáculo  
 

Êxodo 40 relata o erguimento do Tabernáculo Mas detalhes da 

consagração estão relatados em Números 7 a 10.10_O censo 
(contam os homens de guerra)  bem como a  disposição das tendas 
das tribos ao redor do Tabernáculo consta em Números cap. 1 a 4   

 

 

Obs: livreto dá detalhes sobre o Tabernáculo: CASA DE OURO 
                    Jan Rouw e Paul F Kiene _ Leitura imperdível 

       > Então a seqüência dos fatos fica assim 
  

3 meses após à saída do Egito chegam ao SINAI, Êxodo 19 ( 20-23:Leis) 
40 dias Moisés fica no monte,  Êx 24.18_   Tabernáculo  Êx 25 a 31   
*Moisés recebe instruções específicas quanto à confecção do 

Tabernáculo: Orienta a pedir ofertas ao povo e designar os artífices. 
▪ Arão é designado sacerdote com seus filhos, Êx 28 

•  não terão porção na terra de Canaã.  
* Desce e vê o bezerro de ouro, Êx 32_  Resolve a situação: ler Êx 33 

* Sobe de volta ao Sinai e fica mais 40 dias,  Êx 34.28 
* Ao descer do monte, o rosto de Moisés resplandece, Êx 34.29   
>Pede ofertas, designa os artífices. O povo traz o material, Êx 35 e 36 
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*A confecção do Tabernáculo demora seis meses,  
                       Êx 36.8 a 39.33-42,  é levantado no  
 

1º. dia do 1º. mês, ano 02 > um ano após saírem do Egito, Êxodo 40 
 

03    NÚMEROS 
 

1º. dia do 1º. mês, ano 02 > um ano após saírem do Egito, Êxodo 40 
Consagração do Tabernáculo, dos sacerdotes e levitas. Números. 7-9  

                  > Morrem Nadabe e Abiú, Números  10.1 -10 
 

dia 14 do 1º. mês (abibe) comemoram a Páscoa, Números 9 
 

dia 1º. do mês 02  

Números 1ª 4             censo dos homens de guerra 
                                   disposição das tendas das tribos 

                                   ao redor do Tabernáculo, Nm 1-4 
  

Números  5 e 6 LEIS: colorir leis na cor verde   
 

Dia 20 do mês 02_ partem do Sinai 

Números  10.11 
 

Números 11_ em Taberá_ populacho que saíra com os israelitas  

                     (Êx 12.38)sente falta de comida  e murmuram ...  
Ensino:quem não tem chamado de Deus  só causa problemas na jornada  
 

Moisés acha pesado seu cargo: 70 anciãos  são designados para auxiliá-lo. 
           > Deus envia as codornizes ... 
O povo não se contém e come a carne crua(?) com sangue,  

Nm 11.34-35 juízo de Deus, em  Quibrote-Átaavá, Sl 78.29-30 
 

Números 12  em Hazerote  sedição de Miriã e Arão.  

                      Miriã fica leprosa e o povo fica parado sete dias 
  Partem de Hazerote e acampam no deserto de Parã, Nm 12.16 

 

      > homens enviados a espiar a terra  
 

Nm 13   homens são enviados a espiar a terra,  
              Nm 13.21-26 > Dt 1.26-33 ( lugares:marcar em marrom)  

                 

    http://eberlenzcesar.blog.br/wp-

content/uploads/2012/08/12-HGB-deserto-sinai-a-canaa.pdf 

 

http://eberlenzcesar.blog.br/wp-content/uploads/2012/08/12-HGB-deserto-sinai-a-canaa.pdf
http://eberlenzcesar.blog.br/wp-content/uploads/2012/08/12-HGB-deserto-sinai-a-canaa.pdf
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      > a ordem e as andanças  pelo deserto  por 38 anos 
 

Números 14    ante relatório dos espias:  

      -‘éramos como gafanhotos  aos nossos olhos...’ Nm 13.32-33 
       >  o povo,  com medo, murmura ( reclama, pensa mal de Deus )  

       >  ‘Ah! se morrêramos neste deserto! ‘ Nm 14.2              
*Deus quer matar a todos... Moisés intercede pelo povo, Êx 14.11-19 
      > Deus determina:  

 PRINCÍPIO: ‘COMO FALASTES AOS MEUS OUVIDOS,  
                    > assim farei a vós outros’ Nm 14.28 

 > Todos os homens que saíram do Egito morrerão no deserto.  
     Resolvem conquistar por conta própria e são derrotados   

    ( Nm 15 mais algumas LEIS :anotar na margem superior) 
 

Números 16  sedição de Coré, Datão e Abirão  
Números 17   A vara de Arão floresce 

Números18    aos sacerdotes e levitas 
Números 19    água da separação 

Números 21.10-20  JORNADAS  DOS ISRAELITAS  
                                                      > acampamentos desde o Egito, Nm 33 

 marcar nomes de lugares na cor marrom 

http://eberlenzcesar.blog.br/wp-content/uploads/2012/08/12-HGB-deserto-sinai-a-canaa.pdf 

 

      > ano 40  
ANO 40,  Números 20 

> 1º. mês _ em Cades,  Miriã morre, Números 20.1  
 

>Moisés fere a Rocha em vez de FALAR  ( Nm 20.8-12), como Deus 
dissera  

• e não pode entrar em Canaã, Êx 17.6 > Números 27.12-23 >  Deut 
3.25-26 

                       > Edom nega a passagem de Israel, Nm 20.18 
 

5º. Mês _ monte Hor, Arão morre, Nm20.27-29 >Números 33.38_ e 
Dt 10.6  

• 1ª vitória sobre o povo da terra: derrotam o rei de Arade, Nm 21.1-4. 
• A serpente de bronze, Nm 21.9> João 3.15 

http://eberlenzcesar.blog.br/wp-content/uploads/2012/08/12-HGB-deserto-sinai-a-canaa.pdf
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• Vitória sobre Seom rei de Hesbom (Nm 21.21) e sobre Ogue, rei de 
Basã, 21.31 

• Episódio de Balaão, Números 22 a 24  
 

*Habitam em Sitim: os filhos de Israel se prostituem com as mulheres 
dos  

moabitas. Uma praga ataca o povo, mas Finéias, neto de Arão, mata um 
casal e cessa a praga, Nm 25.13 

• Censo dos homens de guerra, a partir dos 20 anos, Nm 26  
• Critério para a repartição da terra a ser conquistada, Nm 26.53-56 
•                  Censo dos levitas 

• Monte Nebo, Deus avisa sobre a morte de Moisés e indica 
sucessor, Josué, Nm 27.12 >Deut 31/  Vitória sobre os midianitas, 

Nm 31 
•  Divisão da presa, Nm 31.26-27 > 1 Samuel 30.22-24 

   Obs: a rota inicial carece de correção:  
O monte Sinai fica em Midiã  Êx 3.1 > mas as rotas central e final estão 
corretas 
 

• Duas tribos e meia ficam aquém do Jordão, Nm 32 
• A ordem de desapossar completamente a terra de Canaã, Nm 

33.50 
• Os limites da terra (Nm 34.1-15) Homens que repartirão a terra, 

Nm 34.17 
• Cidades dos levitas e cidades de refúgio, Nm 35  

• Nm 36 casamentos de herdeiras ( marcar leis na cor verde) 
 

  04     sobre os sacerdotes  e o livro  Levítico 

 
> escrito  especialmente  AOS SACERDOTES e LEVITAS (em azul) 

 
Êxodo 28_ Arão e seus filhos escolhidos como sacerdote.  
Ex 29 sacrifícios+cerimônia de consagração   

              (oferta contínua, Êx 29.42) 
Êx 39_ vestes sacerdotais. 

Entre Êxodo 40.33 e 40.34 ocorreu a 

- consagração  dos sacerdotes_ e dos levitas, Números 8.5 
- celebração da Páscoa, ler Números 9 
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- Morte de Nadabe e Abiú, Levítico 10.1-7 , filhos de Arão, que 
ousaram levar fogo *estranho diante do Senhor, o que Deus lhes 
não ordenara (*e não fora tirado do altar onde ardia o fogo que caíra do 

céu e consumira os holocaustos, Lev. 9.24> esse fogo deveria ser 
conservado sempre aceso, sem nunca se apagar) 

 
Capítulos especiais sobre os sacerdotes: convém anotar em sua Bíblia 

• Levítico 7.28 porções dos sacerdotes  
• Levítico 16 dia da expiação_ dia 10 do mês sétimo (a cada ano) 
•                                                       >Zacarias,Lucas 1.8 

• Levítico 21   leis para os sacerdotes 
• Números 3_ censo e ofício dos levitas> Números 1.47  

• Números 4    deveres de cada tribo: Coate, Gerson e Merari  
*Números 6.24 A BÊNÇÃO SACERDOTAL  
*HERANÇA e DIREITO DOS SACERDOTES E LEVITAS, Deut. 18.1-8   

 

 

      > ESQUEMA DO LIVRO DE LEVITICO 
              
 

 > instrução a Moisés, dadas no Sinai,  Lev 27.34 
 

Lev 1 a 6.7 sacrifícios  > marca em sua Bíblia na cor roxa (vinho)  
 
Lev. 6.9 a 7.21 lei das ofertas, > Lv 7.23-27 (leis marcar em verde) 

  > proibido comer sangue e gordura (pode USAR a gordura, v 24) 
 

Lev 7.28 a cap 10   sobre os sacerdotes  ( marcar na cor azul)  
 
Lev 11 a 15 LEIS _17-20 LEIS _ 22 leis _ 25.35 -55    

               >marcar  Leis na cor verde  
 

Lev. 16 aos sacerdotes: dia da expiação 
Lev 21e 24 : aos sacerdotes 
              

Lev 23 FESTAS _ Lev 25 anos do descanso e do jubileu 
 

Lev 26   ADMOESTAÇÃO CONTRA A IDOLATRIA. 

      Conseqüência da obediência e desobediência 
 

Lev 27 sobre votos e dízimas ( cap.s da  Lei : marcar na cor verde )  

 

05     despedida de Moisés, DEUTERONÔMIO  
 
Data   dia 01 do mês 11, ano 40_   

 Discursos de despedida de Moisés  

• 1º.  Discurso_   LEMBRA, Dt 1 a 4 
 

• 2º. Discurso:   OUVE A LEI, Dt   4.44 a 27.1 

▪ Destaques: deveres do futuro rei, Deuteronômio 17.15 
▪ Profecia sobre o Messias: ‘a ele ouvirás’, Deuteronômio 

18.15 
▪ Cidades de refúgio, Dt 19.1-13 > Números 35 
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               (lugares: marcar na cor marrom) 
 

• 3º. Discurso: OBEDECE, Deuteronômio 27.1  
▪ Maldições do monte Ebal, Deut 27.13 

▪ Bênçãos do monte Gerizim, Deut 28 
 

• 4º. Discurso: Deus renova a aliança com o povo, Deut 29  

*Últimas disposições: Josué, sucessor de Moisés, Números 27.18 e   
Deut. 31 

▪ A Lei deverá ser lida a todo o povo, a cada sete anos, 
Deut 31.11 

▪ Prediz a futura rebeldia de Israel, Deut 31.16 

▪ O livro da Lei posto ao lado da arca da aliança, Deut 31. 
26 
 

• Cântico (Deut 32.1-47) último dia de vida de Moisés (32. 48) 
• bênção, Deut 33/    Morte de Moisés, Deuteronômio 34 

 

    DIVISÃO DA TERRA, CIDADES DE REFÚGIO  Deuteronômio 19 
 
 

      
 

 
      * Números 27.18   e   Deut. 31  
     *  Moisés passa o cargo a Josué que conduzirá o povo   na conquista de 

Canaã 
                     fim esq 4 êxodo –x-    Segue esq 5  Josué (juízes) S 


