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“Aí Moisés e Arão 
foram levados de 
novo até a 
presença do rei, e 
este lhes disse: 

__ Vocês podem ir 
adorar o Senhor, 
seu Deus. Mas 
quero saber quem 
é que vai. 

Moisés respondeu: 

__ Iremos todos nós, com as nossas crianças e os nossos 
velhos. Levaremos os nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas 
e cabras e o nosso gado, pois temos de dar uma festa em 
honra a Deus, o Senhor. 

Então o rei disse: 

__ Pois que o Senhor vá com vocês! Mas não vou deixar, de 
jeito nenhum, que vocês levam as suas mulheres e os seus 
filhos! É claro que vocês estão planejando uma revolução. 
Não! Somente os homens podem ir adorar ao Senhor, se é isso 
o que vocês querem”. Ex 10.8-11 

Assistindo aos noticiários estes dias e tendo a impressão  de que 
estamos no Iraque e que a qualquer momento algum grupo 
extremista irá assumir a autoria dos atentados na cidade de São 
Paulo me lembrei de algo que escrevi em 2004. Irei postar ela hoje, 
provavelmente com algumas mudanças, mas o título original é: 
Nossos filhos não ficaram no Egito. 

 



Satanás trabalha todo o tempo para cativar, aprisionar, capturar 
nossos filhos. O Senhor quer nos despertar para  o compromisso que 
nós, pais, temos diante Dele para com a nossa família. 

Nós preocupamos com o nosso trabalho secular e com tarefas 
realizadas na igreja. Nos esforçamos para ser “boas pessoas” para os 
nossos vizinhos e para ganhar almas para Jesus, mas muitas vezes 
nos esquecemos da nossa casa, de ganhar os filhos para nós e para 
Cristo. Muitas vezes fazemos muito para os de fora e pouco para os 
da própria casa. Muitas vezes somos educados e atenciosos com os 
colegas do serviço e irmãos da igreja, mas nunca se tem tempo para 
sentar e ouvir os filhos. Muitas vezes somos amáveis e amorosos com 
os irmãos da igreja e não conseguimos demonstrar amor aos filhos 
ou até perceber o amor que eles têm para conosco. Eu fico 
imaginando como foi a infância destes homens que estão provocando 
verdadeira barbárie na cidade de São Paulo. Que tipo de atenção e 
cuidados receberam de seus pais. Será que freqüentaram as escolas? 
Será em determinada hora do dia podiam reclinar suas cabecinhas no 
colo da mamãe e receber afagos?  

Muitas vezes jovens e adolescentes me procuram angustiados devido 
ao comportamento de seus pais. 

Os meus filhos se utilizam de transporte para irem ao colégio e todos 
os dias quando o carro chega para pegá-los já tem uma adolescente 
dentro da condução. No início quando ela chegava me olhava muito 
séria e eu passei a observar aquele comportamento, então eu decide 
abençoá-la todos os dias com um sorriso. Aos poucos ela começou a 
sorrir em retribuição. Na semana que passou houve a festa no colégio 
para o dia das mães e ela estava lá. Durante um tempo ficou me 
observando a distancia e aos poucos foi se aproximando e começou a 
conversar. Esta menina vem de um lar desestruturado. Só Deus sabe 
os pensamentos que estão em sua cabecinha quando passa todas as 
manhãs em minha porta. 

Existem crianças, adolescentes e jovens vivendo em verdadeiros 
conflitos. Infelizmente muitos pais enviam seus filhos para o Egito 
diariamente através de palavras, gestos e omissões. Muitos filhos 
estão se tornando escravos de “Faraó”. 

O  inimigo de nossas almas tem tentado destruir as famílias, 
especialmente os filhos porque ele sabe a probabilidade de servirem a 
Cristo. Principalmente os filhos daqueles que já estão no caminho.  

Meu bem nós temos grande responsabilidade, pois cabe a nós a 
educação e a formação espiritual de nossos filhos. Não podemos 
permitir que Satanás afaste nossos filhos de Deus e de nossas casas.  



Faraó sugere a Moisés que os homens saiam para adorar a Deus, mas 
que as mulheres e as crianças fiquem no Egito. Mas veja o que 
Moisés respondeu: “Iremos todos nós, com as nossas crianças e 
nossos velhos. Levaremos os nossos filhos e filhas, as nossas 
ovelhas e cabras e o nosso gado, pois temos de dar uma festa 
em honra de Deus, o Senhor.” Ex 10.9 

Nossos filhos não ficaram no Egito! Eles irão conosco para adorar ao 
Deus Altíssimo, pois nós não geramos filhos para povoar o inferno. 
Não geramos filhos para a calamidade. Geramos filhos para a glória 
de Deus. 

O movimento Desperta Débora tem como alvo de oração à conversão 
de filhos. A restauração dos que estão distantes de Cristo dentro e 
fora das igrejas. Oramos para que haja um despertamento 
missionário. Um compromisso missionário para o resto de suas vidas. 
Que eles se tornem missionários em suas escolas, em outra cultura, 
um pastor, um fazedor de tendas. Oramos por avivamento das 
escolas e das universidades, local onde nossos filhos passam a maior 
parte do dia, e onde há grande influência de vícios, materialismo e 
mensagens anticristãs em geral. Alguns jovens já têm se levantado 
para promover estudo em faculdades e a cada dia um aluno novo  se 
junto para conhecer a Palavra de Deus. Faça o mesmo! Comece hoje 
mesmo a consagrar seus filhos ao Senhor! Adote filhos espirituais, 
ore pelos filhos de seus vizinhos, as crianças da escola de seus filhos, 
seus sobrinhos, netos, as crianças que estão em orfanatos, instituição 
para menores, jovens que se encontram encarcerados. Despertem 
em nome de Jesus para um clamor! Orem intensamente ao Deus Vivo 
pelas crianças, adolescentes e jovens diariamente. Pelejem em 
oração para derrubar a obra do inferno. Creiam que veremos um 
derramar maravilhoso do Espírito Santo sobre nossas vidas, nossos 
lares, nossos filhos, nossas igrejas e nossa nação. Orem! 

Senhor dos céus e da terra. Criador do universo. Deus único e 
verdadeiro. A Ti seja a honra, a glória e o louvor. Pai, nós 
sabemos que os dias estão se abreviando, por isto mesmo, 
apelamos para a  Tua misericórdia e compreensão. Retira 
desses jovens, moças e rapazes, esse espírito que tanto 
controla as suas vontades. Arranca essa força maligna que 
tem os dominado, pois temos certeza de que o Teu poder é 
maior que todos os poderes deste mundo, que o Teu Espírito é 
suficientemente capaz de banir de seus corpos qualquer 
espírito maligno. 

Ó Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, faça vir sobre 
estes jovens, e todos os que se encontram sobre a face da 
terra, faça vir a Tua graça e restaura-os a alegria de viver. Pai 
tudo o que podemos desejar para o consolo de mães que 



perderam seus filhos nesta violência é o Teu próprio Espírito 
Consolador. Conforta! Abriga estas mães em Teus braços. 
Abriga estas famílias que estão sentindo a dor insuportável de 
perder um amado. Suplicamos a Ti por livramento. Cumpre a 
Tua promessa sobre os nossos. Dê sabedoria às autoridades 
para resolver da melhor maneira possível tudo isto. Nós 
consagramos a cidade de São Paulo ao Senhor. Consagramos a 
nossa nação ao Senhor para que tenhamos dias de paz. Nós 
nos levantamos contra todo o mal que assedia nossas cidades. 
Usamos, ó Deus, o Nome dos nomes, o Nome de Teu amado 
Filho, para repreender todas as forças estranhas e ocultas que 
estão tentando promover desordem, dor, pânico e sofrimento. 
E através da nossa fé n´Aquele que é o mesmo ontem, hoje e 
o será para sempre, o Senhor Jesus Cristo, nós já 
consideramos nossas cidades libertas a partir deste momento 
em diante, porque o nosso Senhor Jesus é Poderoso para fazer 
infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. 

Obrigada, Senhor, porque nos ama. Obrigada porque Tu não 
mudas. Louvado sejas, ó nosso Deus! 

Amém! 

Regina Lopes 

 


