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CENAS MEMORÁVEIS 

Você já desejou ser um mosquitinho dentro da casa de alguém? Apesar de pequeno o 

bastante para não ser descoberto por alguém, você teria olhos e ouvidos potentes o 

suficiente para ver e ouvir tudo o que se passa lá dentro! Já pensou? Imagine você, um 

mosquitinho, dentro da casa daquela pessoa que você admira bastante, transitando pelos  

cômodos da casa, enxergando tudo e ouvindo todas as conversas… Sempre que penso em 

algo assim, minha imaginação cria asas e me leva longe. 

O problema com esse tipo de imaginação é que eu não me contentaria em ser apenas um 

mosquitinho dentro da casa. Logo eu desejaria ser um nano-chip na cabeça de alguém 

para ser capaz também de ouvir ou de discernir o que é pensado, mas não é dito pelas 

pessoas. É muito divertido esse tipo de pensamento, você não acha? 

Bem, neste mês de maio, em que celebramos o mês da família, convido vocês para juntos 

entrarmos nalgumas casas de famílias do Antigo Testamento. Lembrando que à partir do 

segundo domingo de junho, Deus permitindo, nós retomaremos nossas séries em Atos e 

no Apocalipse. Por ora, seremos todos transportados pela Bíblia, de volta pelo “túnel do 

tempo”, para revivermos algumas das cenas memoráveis que marcaram a história do povo 

de Deus. Como mosquitinhos nas casas de algumas pessoas, ora seremos encantados, ora 

ficaremos decepcionados, mas em tudo nós seremos instruídos e encorajados a viver em 

família para a glória de Deus. 

Os dias em que vivemos não são amigáveis à família, muito pelo contrário. Precisamos, 

portanto, reforçar fundamentos, limpar e polir princípios, defender verdades e apresentar 

esperança para o povo de Deus nestes tempos líquidos, em que os meios de comunicação 

e as mídias sociais bombardeiam o fundamento familiar sólido, erigido pelo pensamento 

judaico-cristão e sobre o qual toda a civilização ocidental construiu os seus valores. Os 

efeitos causados pela liquidez desse tempo são inquestionáveis. A maioria das relações se 

tornou volúvel, sem qualquer base sólida, ou com muito pouca solidez sobre a qual 

subsistir. Precisamos, pois, reagir com fé, esperança e amor, fundamentados na Bíblia. 
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Pensando nisso foi que elaborei os temas para esta série de dez mensagens sobre a 

família. Começaremos hoje e, se Deus nos permitir, terminaremos no primeiro domingo 

de junho, quando já estaremos respirando o aniversário de nossa igreja — a nossa família 

estendida. Cenas memoráveis, abordará os seguintes temas e respectivos personagens: 

1. O genro que salvou o sogro (Moisés) — Êxodo 18 

2. O pai que não soube educar (Eli) — 1Samuel 1 a 4 

3. O cheiro que o filho nunca esqueceu (Salomão) — Provérbios 28.7 

4. A mãe que soube investir (Ana) — 1Sm 1.1-28 

5. O irmão com deficiência que a todos superou (Jabez) — 1Crônicas 4.9-10 

6. O garotão que o pecado quase tragou (Sansão) — Juízes 13 a 16 

7. O velhinho que morreu feliz (Abraão) — Gênesis 25.7-11 

8. O adolescente que matou um gigante (Davi) — 1Samuel 17 

9. A sogra que a nora amou (Noemi e Rute) — Rute 1 e 2 

10. A família unida que não foi vencida (família de Moisés) — Êxodo 2 

Então, vamos lá… 

O GENRO QUE SALVOU O SOGRO 

Êxodo 18.1-12 

1 Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midiã, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu 

povo, os israelitas, e de como o SENHOR os havia tirado do Egito. 2 Moisés tinha mandado Zípora, 

sua mulher, e seus dois filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. 3 (O primeiro filho de 

Moisés se chamava Gérson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse: “Sou forasteiro em terra 

alheia”. 4 O segundo filho se chamava Eliézer, pois Moisés disse: “O Deus de meus antepassados foi 

meu ajudador e me livrou da espada do faraó”.) 5 Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, 
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levando consigo a mulher e os dois filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam 

acampados perto do monte de Deus. 6 Jetro havia mandado um recado a Moisés, dizendo: “Eu, seu 

sogro Jetro, estou indo vê-lo com sua mulher e seus dois filhos”. 7 Então Moisés saiu ao encontro de 

seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na 

tenda de Moisés. 8 Ele contou ao sogro tudo que o SENHOR havia feito ao faraó e aos egípcios em 

favor de Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o 

SENHOR os tinha livrado de todas as dificuldades. 9 Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de 

bom que o SENHOR havia feito por Israel ao libertar o povo das mãos dos egípcios. 10 “Louvado 

seja o SENHOR!”, disse Jetro. “Ele os libertou da mão dos egípcios e do faraó! 11 Agora sei que o 

SENHOR é maior que todos os outros deuses, pois libertou seu povo da opressão dos arrogantes 

egípcios.” 12 Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e outros sacrifícios a Deus. 

Arão e os líderes de Israel vieram e, na presença de Deus, participaram com ele da refeição. 

Formação de liderança 

Nos últimos anos o tema da formação de liderança alcançou o primeiro lugar disparado 

nas preocupações de qualquer instituição ou entidade, das empresas às igrejas. Na igreja, 

e até fora dos arraiais eclesiásticos, um dos textos mais citados (senão o mais usado) é 

Êxodo 18. Afinal, como não usá-lo, quando um de seus temas principais é a necessidade, 

a identificação, a formação e o comissionamento de novas lideranças? Observe: 

Êx 18.13-24 | 13 No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os 

israelitas. O povo esperou diante dele, em pé, desde a manhã até a tarde. 14 Quando o sogro de 

Moisés viu tudo que ele tentava fazer pelo povo, perguntou: “O que você está fazendo com este povo? 

Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro?”. 15 

Moisés respondeu: “O povo me procura para conhecer as decisões de Deus. 16 Quando surge algum 

problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre 

os decretos de Deus e transmito suas instruções”. 17 “O que você está fazendo não é bom”, disse o 

sogro de Moisés. 18 “Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais 

para uma pessoa só. 19 Agora ouça-me e escute meu conselho, e Deus esteja com você. Continue a ser 
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o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. 20 Ensine a 

eles os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. 
21 No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos que temam a Deus e odeiem 

suborno. Nomeie-os líderes de grupos de mil, cem, cinquenta e dez pessoas. 22 Eles deverão estar 

sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais 

difíceis. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com 

você o peso da responsabilidade e facilitarão seu trabalho. 23 Se você seguir esse conselho, e se Deus 

assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões, e todo este povo voltará para casa em paz.” 24 Moisés 

aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações.  

Sinceramente: uma brilhantíssima exposição sobre liderança! Agora, o que muita gente 

esquece de destacar e de ensinar é que o tema da liderança é apenas secundário nesse 

capítulo. Note que a lição sobre liderança surge em decorrência e no contexto de um tema 

ainda mais fundamental — a família, ou melhor: o reencontro de Moisés com a sua 

família (Êx 18.1-8). Portanto, o aperfeiçoamento da liderança de Moisés e o nascimento 

de uma nova estrutura de liderança em Israel nasceu no seio da família. Isso nos faz 

refletir sobre o papel da família nos planos de Deus. 

A família nos planos de Deus 

No livro de Êxodo nós lemos sobre a história da nossa viagem com Deus, do momento do 

nosso resgate do Egito (a nossa conversão) até o dia da nossa recompensa em Canaã (a 

nossa glorificação). Êxodo 18 coloca fim na primeira e tão notável parte desse livro da 

peregrinação. Êxodo 19 iniciará um novo momento, revelando a experiência do povo de 

Deus no monte Sinai, recebendo a Lei do Senhor. 

Agora, é impressionante como tudo termina dentro da casa de Moisés! Após a batalha 

contra os amalequitas e antes da subida do monte Sinai, o que nós temos é uma imagem 

da reunião de família de Moisés — uma cena memorável na casa de Moisés, que resultou 

na conversão de seu sogro Jetro. 
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A meu ver, há pelo menos três lições que o Senhor deseja nos ensinar sobre os seus 

planos para a família, três lições do genro que salvou o sogro: 1 a família é lugar de 

restauração; 2 a família é lugar de conversão; e 3 a família é lugar de formação. 

1. A família é lugar de restauração 

O problema de se ler a Bíblia sem levar em conta o seu contexto é que nós corremos o 

risco de não enxergar tudo o que está sendo dito, como está sendo dito e por que está 

sendo dito. Nosso texto diz assim… veja comigo, mais uma vez… 

Êx 18.1-2 | 1 Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midiã, soube de tudo que Deus havia feito por 

Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o SENHOR os havia tirado do Egito. 2 Moisés tinha 

mandado Zípora, sua mulher, e seus dois filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. 

A última vez que no livro se mencionou a família de Moisés foi em Êxodo 4, e o quadro 

não foi muito bonito de se ver. Houve uma desavença entre marido e mulher por questões 

religiosas e por causa da circuncisão (Zípora era midianita e Moisés israelita) e, ao que 

tudo indica, Zípora voltou para casa de seu pai, juntamente com seus dois filhos (Êx 

4.18-31; 18.2-3). 

Durante o tempo que Moisés e Arão estiveram no Egito e, depois, caminhando pelo 

deserto, a esposa e os filhos de Moisés ficaram sob os cuidados de seu sogro Jetro. O 

texto que temos diante de nós é interessante pois mostra a forma dura como marido e 

mulher se separaram em Êxodo 4.18-31. Você observou? Veja de novo: 

Êx 18.2 | Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e seus dois filhos de volta para a casa de 

Jetro, que os acolheu. 

R. Alan Cole, no seu comentário em Êxodo, informa-nos que no hebraico antigo o verbo 

“mandar” significava “divorciar”, “mandar embora”. Ou seja, a separação momentânea entre 

Moisés e Zípora não teria sido nada amigável. Vale a pena relembrar o incidente: 
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Êx 4.20, 24-26 e 29 | 20 Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, montou-os num jumento 

e voltou para a terra do Egito. Levava na mão a vara de Deus. […] 24 No caminho para o Egito, no 

lugar onde Moisés e sua família haviam parado a fim de passar a noite, o SENHOR o confrontou e 

estava prestes a matá-lo. 25 Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho. Com o 

prepúcio, tocou os pés de Moisés e lhe disse: “Agora você é para mim um marido de sangue”. 26 

(Quando disse “um marido de sangue”, estava se referindo à circuncisão.) Depois disso, o SENHOR 

deixou Moisés.” […] 29 Então Moisés e Arão voltaram ao Egito e convocaram uma reunião com 

todos os líderes de Israel. 

Seja como for, após algo sério entre marido e mulher, algo que envolveu até o sogro — 

afinal, Zípora voltou para a casa do pai (Êx 18.1-2), o fato é que agora houve restauração. 

Marido, esposa, filhos e sogro estavam juntos novamente, e estavam vivendo em paz. 

Família é lugar de restauração. Na família nós quebramos o coração um do outro, mas 

nela nós também o restauramos na presença de Deus. 

Família é lugar de restauração porque nela, em função do pecado, sempre haverá ruptura. 

Moisés, porém, nos revela algumas dicas de como agir para que sempre haja restauração 

em nossas famílias. 

1.1. Tenha consciência da obra de Deus 

Os nomes dos filhos de Moisés revelam que ele tinha consciência da obra de Deus nele e 

através dele. 

Êx 18.1-4 | 1 Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midiã, soube de tudo que Deus havia feito por 

Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o SENHOR os havia tirado do Egito. 2 Moisés tinha 

mandado Zípora, sua mulher, e seus dois filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. 3 (O 

primeiro filho de Moisés se chamava Gérson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse: “Sou 

forasteiro em terra alheia”. 4 O segundo filho se chamava Eliézer, pois Moisés disse: “O Deus de 

meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada do faraó”.) 
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Só consegue conviver em paz e buscar a restauração com os outros aquele ou aquela que 

tem consciência do quanto de graça Deus a ele ou a ela dispensou, dispensa e dispensará. 

Por isso, falando sobre relacionamentos e restauração, Paulo disse assim: 

Cl 3.12-13 | 12 Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de 

compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. 13 Sejam compreensivos uns com os outros e 

perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também 

devem perdoar. 

Tenha consciência da obra de Deus. 

1.2. Assuma compromisso de amor mútuo 

O amor que Jetro e Moisés nutriam um pelo outro pode ser notado na atitude de ambos. 

Os dois se movem, um na direção do outro, revelando amor e respeito. 

Êx 18.5-7 | 5 Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os dois 

filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. 6 

Jetro havia mandado um recado a Moisés, dizendo: “Eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com sua 

mulher e seus dois filhos”. 7 Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois 

de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. 

Amor e respeito é o elo entre duas pessoas. Ainda aos Colossenses, Paulo continua: 

Cl 3.14-15 | 14 Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. 15 

Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são 

chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. 

Assuma compromisso de amor mútuo. 

1.3. Mantenha conversas recheadas de graça 

Soa como música aos ouvidos a conversa entre Moisés e Jetro. Nada de roupa suja para 

lavrar, apenas conteúdos da graça de Deus. É Palavra de Deus pura. Veja: 
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Êx 18.8-9 | 8 Ele contou ao sogro tudo que o SENHOR havia feito ao faraó e aos egípcios em 

favor de Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o 

SENHOR os tinha livrado de todas as dificuldades. 9 Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de 

bom que o SENHOR havia feito por Israel ao libertar o povo das mãos dos egípcios. 

A boa Palavra de Deus compartilhada — conversas recheadas de graça — é o que mantém 

o coração alegre e restaura o que foi quebrado. Ouça Paulo de novo aos Colossenses: 

Cl 3.16-17 | 16 Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de 

vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e 

cânticos espirituais com o coração agradecido. 17 E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do 

Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. 

Portanto: mantenha conversas recheadas de graça, assuma compromisso de amor mútuo e 

tenha consciência da obra de Deus em sua vida. Sua família será um lugar de restauração. 

2. A família é lugar de conversão 

Além de restauração, o nosso texto nos mostra que a família é lugar de conversão — a 

conversão de Jetro, sogro de Moisés (que era sacerdote de Midiã - Êx 18.1!) foi genuína e 

profunda. Observe mais uma vez: 

Êx 18.9-12 | 9 Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o SENHOR havia feito por 

Israel ao libertar o povo das mãos dos egípcios. 10 “Louvado seja o SENHOR!”, disse Jetro. “Ele os 

libertou da mão dos egípcios e do faraó! 11 Agora sei que o SENHOR é maior que todos os outros 

deuses, pois libertou seu povo da opressão dos arrogantes egípcios.” 12 Em seguida, Jetro, sogro de 

Moisés, ofereceu um holocausto e outros sacrifícios a Deus. Arão e os líderes de Israel vieram e, na 

presença de Deus, participaram com ele da refeição. 

A história de Jetro e Moisés é prova de que no ambiente familiar até os corações mais 

duros podem se converter a Jesus. Qual é o segredo evangelístico de Moisés? São dois, os 

mesmos usados por Jesus: graça e verdade. Moisés, assim como Jesus (Jo 1.14), agiu cheio 

de graça e de verdade (nessa mesma ordem!). 
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2.1. Graça ao agir 

Êx 18.7 | Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem 

um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. 

2.2. Verdade ao falar 

Êx 18.8 | Ele contou ao sogro tudo que o SENHOR havia feito ao faraó e aos egípcios em favor de 

Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o SENHOR 

os tinha livrado de todas as dificuldades. 

Nada de colocar seu ego, seus desejos, suas vontades, suas regras, suas normas, seus 

costumes antes da graça e da verdade. Assim, o ambiente estará propício para que haja 

conversão na família. 

3. A família é lugar de formação 

Além de restauração e de conversão, Moisés nos ensina que a família é também um lugar 

de formação. Grandes líderes, homens e mulheres que fizeram diferença, de uma forma 

ou de outra, sempre tiveram berço esplêndido. Raras foram as exceções. Não foi diferente 

com Moisés. Observe… 

Foi com Anrão e Joquebede (os pais de sangue) que Moisés cresceu no conhecimento de 

Deus. Foi sob os cuidados da filha de faraó (a mãe adotiva) que Moisés cresceu em 

habilidades para os anos do deserto. Foi com Jetro (o sogro) que Moisés aprendeu sobre a 

arte de liderar. A família é lugar de formação. 

Êx 18.24-27 | 24 Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações. 25 

Escolheu homens capazes dentre todo o povo de Israel e os nomeou líderes de grupos de mil, cem, 

cinquenta e dez pessoas. 26 Os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do 

povo. Traziam para Moisés os casos mais difíceis, mas cuidavam, eles mesmos, das questões mais 

simples. 27 Pouco tempo depois, Moisés se despediu de seu sogro, que voltou para sua terra. 
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Há quatro atitudes em Jetro que nos revelam o caráter de quem consegue auxiliar na 

formação do outro no contexto familiar. Jetro era uma joia de pessoa! Por quê? 

3.1. Pronto para servir (v. 1-7) 

• Cuida da esposa e dos filhos de Moisés (vv. 1-2) 

• Levanta-se e vai até Moisés. 

3.2. Disposto para ouvir (v. 8-12) 

• Empresta o seu ouvido a Moisés. 

• Edifica-se com a história de Moisés. 

3.3. Apto para discernir (v. 6-27) 

• “Moisés é muito ocupado” (v. 13-14). 

• “Moisés não tem estrutura para tudo isso!” (v. 15-17). 

• “Moisés destruirá a si mesmo e arruinará o povo” (v. 18). 

• “Moisés já deve estar enjoado de mim! É hora de partir.” (v. 27) 

3.4. Hábil para instruir (v. 19-23) 

• “Busque a direção de Deus” (v. 19, 23). 

• “Cuide daquilo que só você pode cuidar - Palavra e oração” (v. 19-20). 

• “Escolha homens capazes, espirituais e de caráter para auxiliar você” (v. 21-22).  

A família é lugar de formação. 

O GENRO QUE SALVOU O SOGRO 

O genro que salvou o sogro nos ensina que a família é parte dos planos de Deus. Ela deve 

ser o reflexo do amor de Cristo pela igreja e o espelho do relacionamento de Deus com o 

seu povo. Assim é que ela deve ser lugar de restauração, conversão e formação. 
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Cenas memoráveis de famílias do Antigo Testamento 
01 | O genro que salvou o sogro - Êxodo 18

Não desista da sua família 

Use a convivência familiar para você crescer no conhecimento da graça de Cristo, 

morrendo cada dia mais para você mesmo e vivendo para Deus e para o próximo. 

2Co 5.15 | Ele [Jesus] morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais 

para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles.  

Deus abençoe a família, de forma que os nossos relacionamentos sirvam: 1 para salvar 

aqueles que precisam de salvação e 2 para santificar a todos nós à caminho de Casa — o 

céu. 

Essa é a lição do genro que salvou o sogro.
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