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Estágios Espirituais 
 

Êxodo 12:37-42 
 

Introdução: o capítulo 12 de Êxodo relata a saída de Israel do Egito após quatrocentos e trinta 
anos de escravidão. A história de Israel serve para nós de parâmetro para a nossa vida 
espiritual. Os anos de escravidão no Egito, os quarenta anos de peregrinação no deserto, e a 
entrada em Canaã, representam estágios espirituais da nossa vida. Com base na história dessa 
nação, que foi escolhida e formada por Deus, veremos estes três estágios da vida espiritual: 

 
1. Egito – Israel cresceu no Egito. Êxodo 1:5 diz que todos os que desceram de Canaã para o Egito 

com Jacó foram setenta pessoas, e Êxodo 12:37 diz que saíram do Egito, quatrocentos e trinta 
anos depois, seiscentos mil, contando somente os homens, sem contar mulheres e crianças. A 
nação cresceu sobremaneira, mas cresceu numa terra que não era deles, ela se multiplicou, 
mas se multiplicou na terra da escravidão. 
 
Biblicamente, o Egito é uma figura do mundo, na maioria das vezes a nossa vida se dá no 
mundo (Egito), ali crescemos e desenvolvemos o nosso potencial. Porém, o Egito é terra de 
escravidão, ainda que eu possa ter coisas, ainda que eu tenha uma vida aparentemente boa, 
ali eu não passo de um escravo. 
 
A característica principal dos que estão espiritualmente no Egito é a escravidão. Muitos podem 
ser escravos sem mesmo perceber a sua condição, o peso da escravidão pode ser amenizado 
por falsas conquistas. O inimigo (Faraó) usa da estratégia de dar algumas coisas para os 
escravos a fim de que eles se acomodem à escravidão; todavia, por mais que tenhamos coisas 
no Egito, no mundo espiritual não passamos de escravos, e podemos ser usurpados a hora que 
Faraó bem entender. 
 
Jacó tinha entendimento que por melhor que pudesse ser o Egito para eles naquele momento, 
aquela terra não era a terra deles. Em Gênesis 50:5, 6, José fala do desejo de seu pai em ser 
sepultado em Canaã. O próprio José fez os filhos de Israel jurar que os seus ossos seriam 
levados com o povo no dia em que Deus os tiraria do Egito para levá-los de volta à Canaã (Gn 
13:19). Este é o primeiro entendimento que devemos ter: os filhos de Deus não podem viver 
(espiritualmente) no Egito. 

 
2. Deserto – Quando Israel saiu do Egito, eles peregrinaram durante quarenta anos no deserto. O 

deserto representa outro estágio espiritual. No deserto não somos mais escravos, mas o 
deserto também não é o lugar preparado por Deus para nós.  
 
A Bíblia diz que uma nuvem os guiava durante o dia e à noite uma coluna de fogo (Gn 13:21), 
Deus os protegia e os guiava. A Bíblia também diz que, no deserto, eles foram supridos de pão, 
com o maná que Deus fazia chover do céu (Gn 16:4), e de carne, com codornizes que Deus 
enviava (Gn16: 12,13); e ainda no capítulo 17 de Gênesis vemos que Deus fez sair água da 
rocha para saciar a sede dos israelitas. No deserto, Deus fez grandes sinais diante do povo, Ele 
realizou milagres, supriu as necessidades do povo, mas mesmo assim, vez ou outra o povo 
sentia saudades do Egito. 
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Muitos quando estão nesse estágio espiritual (deserto), vivem uma vida de autos e baixos, são 
inconstantes na sua fé, até mesmo provam dos milagres de Deus, são supridos nas suas 
necessidades, mas vivem murmurando sempre que as coisas não andam do jeito que queriam. 
O deserto também pode ser lugar de sobrenatural e milagre, mas também é lugar de rebeldia, 
de rebelião, e, lamentavelmente, lugar de morte. Aquela geração inteira de israelitas (a 
exceção de Josué e Calebe) morreu no deserto, sem entrar na terra prometida por Deus.  
 
Quando estamos no deserto, podemos estar amarrados à uma indefinição que precisa ser 
retirada de nós. No deserto, ainda podemos sentir saudades do Egito e do tempo da 
escravidão. Creia nisso: Deus não quer que você morra no deserto, ele não foi feito para você. 

 
3. Canaã – depois de sair do Egito e vencer o deserto, finalmente, Israel entra na terra prometida 

por Deus, isto é, Canaã. Espiritualmente, Canaã é o lugar onde devemos viver, é o lugar que 
Deus nos deu, é o lugar da plenitude da bênção, terra da profecia, do sobrenatural e das 
grandes conquistas. Quando eles chegaram à Canaã, encontraram uma terra exatamente 
como Deus havia prometido. Porém, a terra já estava habitada por inimigos que deveriam ser 
desalojados do lugar da promessa. 
 
Precisamos entender que espiritualmente é a mesma coisa. Deus tem uma vida tremenda no 
espírito para aqueles que querem deixar a escravidão do Egito e vencer a tentação do deserto. 
Todavia, não podemos nos iludir achando que em Canaã as coisas já estão prontas. Canaã é 
lugar de lutas, mas também é lugar de vitórias. Em Canaã, nós lutamos e vencemos, 
desalojamos inimigos que estavam habitando o nosso território, pois Canaã é lugar de grandes 
conquistas. Canaã é o estágio espiritual que Deus preparou para os seus filhos, onde o seu 
Espírito Santo nos leva às grandes vitórias espirituais. 

 


