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Introdução
Gênesis é o termo grego “gênese”, que significa “origem” ou
“princípio”. Segundo o Judaísmo e teólogos cristãos, este livro foi escrito
por Moisés nos anos 1.445 a.c. aproximadamente.
Este livro provê um alicerce essencial para o restante do
pentateuco e para toda a revelação bíblica susequente. preserva o único
registro fidedigno a respeito dos começos do universo, da humanidade, do
casamento, do pecado, das cidades, dos idiomas, das nações, de Israel e
da história da redenção.
O livro de Gênesis é dividido em duas partes.
A primeira parte contém ensinamentos referentes à criação do
mundo, dos seres viventes e a origem do ser humano. (Gn. 1:1- 11:32). O
início do pecado também é relatado, mostrando que Deus formou o ser
humano à sua imagem e semelhança, sem pecado, mas o pecado achou
lugar na Criação por causa da desobediência incitada pelo tentador.
A segunda parte do livro contém a história sobre o início do
povo de Israel com os patriarcas (Abraão, Isaque e Jacó) e a trajetória de
José.
Nos dias atuais há uma guerra declarada do inimigo contra a
verdade da Criação. A imprensa e grande parte das Universidade e
Escolas, trabalham com ardor para propagar a teoria da evolução de
Charles Darwin, que é um dos principais argumentos dos ateístas.
Lembremos que é uma Teoria e Não uma verdade.
Leia o texto abaixo:
"O ser humano gostaria tanto de ter um Universo sem Deus, de
pura matéria, ao qual não seria necessário prestar contas e diante do qual o
pecado não teria significado. O homem está fugindo desesperadamente de
um Deus que nos segue a cada passo com Seu amor e nos confronta com
incontáveis provas de Sua existência em todos os lugares.
Nossa existência e capacidade de viver é a prova evidente de
que há um Deus Criador, que nos envolve e mantém com vida. Por isso, o
Salmo 100.3 nos conclama: “Sabei que o Senhor é Deus; foi ele quem nos
fez, e dele somos; somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio”.
O Universo, cujo Criador se pretende ignorar, é ele mesmo uma
confirmação clara da Sua existência, pois ele fala, proclama e manifesta,
dia após dia, com palavras cuja mensagem não pode deixar
de ser ouvida mesmo sem acústica: “Os céus proclamam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro
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dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem
há palavras, e deles não se ouve nenhum som; no entanto, por toda a terra
se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí,
pôs uma tenda para o sol” (Salmo 19.1-4). O fato de um surdo não
conseguir ouvir não é uma confirmação de que não existem melodias. Se
um cego não consegue ver, isso não prova que não há cores. Entretanto,
apenas porque o ser humano é cego e surdo, e até mesmo morto
espiritualmente, não haveria um Deus? Realmente, é muito estranho que
certas pessoas estejam continuamente tentado demonstrar que não existe
um Criador. Elas O negam de antemão, porque não querem saber nada
dEle. Por isso, em sua opinião, Ele não pode existir. Elas lutam contra Sua
existência real. Se não houvesse Deus, não seria preciso lutar contra Ele.
Até mesmo “os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o
Senhor e contra o seu Ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e
sacudamos de nós as suas algemas” (Salmo 2.2-3).
Deus, porém, fez ainda mais do que revelar-se apenas na
criação. Ele comprovou Seu amor por nós, pois Jesus Cristo deixou o céu e
veio à terra para nos salvar: “Mas Deus prova o seu próprio amor para
conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores” (Romanos 5.8).
Norbert Lieth (site:www.chamada.com.br)
Em Col 1.16, vemos que Jesus Cristo já existia antes da
criação: “pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a
terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer
principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele”.
Como Igreja, vamos ler e estudar o livro de Gênesis a fim de
estarmos preparados para pregar a Palavra a todos que precisam de
salvação.
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Lição 1

........................................................................................................................
.........................................................................................................................
...........................................................................................................
4. Como Deus formou o homem, como o criou?
....................................................................................................................
....................................................................................................................

A Criação
“No princípio, criou Deus os céus e a terra.” Gn.1:1
Os capítulos 1 e 2 de Gênesis relatam a criação do
Universo, do planeta Terra e toda a sua natureza (animais e plantas)
e também dos seres humanos.
Como Criador, Deus, o Senhor, é infinitamente grande, e
Ele mesmo habita acima do céu, de modo a olhá-lo desde o alto:
(Salmo 113.4-6).
No capítulo 3, vemos que o pecado entrou na humanidade
por meio da queda de Adão e Eva. O inimigo (a serpente) usou a
tentação para alcançar o seu plano maligno: afastar o ser humano do
seu Criador. Até os dias de hoje, o inimigo ainda usa o mesmo
método: a tentação (veja Mateus 4:1-11 e I Tes 3:5). Este primeiro
pecado foi a desobediência a uma ordem que o Senhor tinha dado à
Adão e Eva: Não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do
mal (Gn 2:17).
Esta liberdade de escolher que o Senhor deu ao homem e
à mulher, foi chamada de livre arbítrio. Isto significa que Deus criou o
ser humano capaz de optar livremente por amar e obedecer ao seu
Criador, ou por desobedecer-lhe e rebelar-se contra a sua vontade.
Responda as questões abaixo: (Gn 1-5)

1. No princípio Deus criou os __________ e a _______________

5.Cite as árvores existentes no jardim do Éden.
.........................................................................................................................
.................................................................................................................
6. Como Deus formou a mulher?
.....................................................................................................................
7. Como se deu a queda do homem? (Gn 3)
.........................................................................................................................
.................................................................................................................
8. Por que Caim matou seu irmão Abel? Qual foi a conseqüência do
pecado em sua vida?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
9- Qual o nome do terceiro filho de Adão e qual o fato importante que
aconteceu a partir do nascimento de Enos?
.........................................................................................................................
.................................................................................................................
10. Quais os dois fatos importantes descritos na Bíblia sobre Enoque?
.....................................................................................................................

2. A terra era __________e__________e o ____________pairava
sobre as águas.
3. Cite o que Deus criou, correspondente a cada dia, conforme descrito em
Gn. 1
.........................................................................................................................
...........................................................................................................................

.............................................................................................................
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Lição 2

4. Quantos dias e noites duraram o dilúvio?
.....................................................................................................................

Noé e o Dilúvio
“Noé era varão justo e reto em suas gerações; Noé andava com Deus.”
Gn 6:9

No capítulo 6, vemos o início da história de Noé e o
dilúvio. Foi nesta época que o Senhor estabeleceu que os homens só
viveriam 120 anos (verso 3). Os seres humanos haviam se
multiplicado e a maldade também havia crescido. Por isso, o Senhor
decidiu destruir os seres viventes, tanto homens quanto animais
(versos 6-7).
Mas Noé foi escolhido pelo Senhor para construir uma
arca a fim de salvar a humanidade e os animais do grande Dilúvio
que destruiu toda alma vivente na terra.
Após o dilúvio, o Senhor estabeleceu um pacto com Noé
de que não mais destruiria a vida na terra pelas águas (Gn 9:11). O
Sinal do concerto foi o arco-íris.
No capítulo 11, vemos que os descendentes dos filhos de
Noé haviam se multiplicado muito e todos falavam a mesma língua.
Segundo estudiosos, havia se passado 120 anos após o dilúvio,
quando o povo começou a construir a torre de Babel (em hebraico
significa confusão). O Senhor confundiu-lhes a língua (verso 7) e a
partir daí não falaram mais apenas uma língua. Assim, o Senhor os
espalhou sobre a terra (verso 8).

5. Qual foi a promessa de Deus a Noé quando foi levantado o altar ao
Senhor?
.....................................................................................................................
6. Qual foi a aliança de Deus com Noé?
.....................................................................................................................
7. Preencha as lacunas conforme descrito em Gn 10:8-10
Cuxe gerou a __________o qual começou a ser poderoso na_________foi
_________diante do Senhor; daí dizer-se________poderoso caçador
diante do Senhor. O princípio do seu reino foi_______________________.
8. O povo que começou a construir a torre de Babel falava quantas
línguas?
.....................................................................................................................
9. O que o Senhor fez para espalhar o povo sobre a terra e para que
parassem de construir a torre?
.....................................................................................................................

Responda as questões abaixo: (Gn 6-11)
1.Quem era Noé e quais os filhos que ele gerou?
.....................................................................................................................
2. De acordo com Gn 6:3-5 quantos anos viverá o homem?
.....................................................................................................................
3. Por que Deus mandou Noé construir a arca?
.....................................................................................................................

08
07

Lição 3

Deus chamou Abraão e lhe fez Promessas
“Ora, o Senhor disse à Abraão: Sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da
casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gn 12:1

Com as promessas que Deus fez a Abraão (Gn 12:1-9), se
inicia uma longa e maravilhosa história que culmina no nascimento
de Jesus e sua morte e ressurreição. Deus separou um povo para
enviar seu Filho Jesus a fim de morrer pelos pecados da
humanidade.
Abraão passou por diversos problemas, tais como:
familiares (Cap. 13), no casamento (ele mesmo mentia sobre Sara
ser apenas sua irmã - ver Gn 12:11-19), guerras contra inimigos
(cap.14).
Deus não chama perfeitos, mas abençoa a todos que
atendem ao seu chamado. Como disse Jesus: muitos são chamados,
mas pouco escolhidos.
Responda as questões abaixo: (Gn 12-17)
1. Deus chamou Abraão, deu-lhe uma ordem e fez uma promessa. Cite-os.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.............................................................................................................
2. Quantos anos tinha Abraão quando Deus o chamou?
.....................................................................................................................
3. Que parente de Abraão o acompanhou? Depois de um tempo se
separaram na terra. Por que isto aconteceu?
.........................................................................................................................
.................................................................................................................

5. Melquisedeque trouxe pão e vinho a Abraão. Ele é considerado como
sendo uma figura de .................................................................................
6. Como Deus animou abraão? Cap. 15
.....................................................................................................................
7. Qual foi a aliança de Deus feita com Abraão? Cap. 15:17-20
.....................................................................................................................
8. Qual foi a conseqüência da atitude de Sara em fazer com que Abraão
tivesse um filho com Hagar?
.....................................................................................................................
9. Por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e Sarai para Sara?
.....................................................................................................................
10. O arco-íris foi o sinal da aliança de Deus com Noé, qual foi o sinal da
aliança de Deus com Abraão?
.....................................................................................................................
11. Quantos anos tinha Abraão quando o anjo apareceu-lhe e mudou o
nome dele e de Sara?
.....................................................................................................................
12. Quantos anos tinham Abraão e Ismael quando foram circuncidados?
.....................................................................................................................
13. Deus ordenou a Abraão que todo macho tinha que ser circuncidado.
Quando deveria ocorrer a circuncisão?
.........................................................................................................................
..................................................................................

4. Quem era Melquisedeque?
.....................................................................................................................
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Lição 4

Abraão e a Destruição de 2 cidades
“E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão
certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas
todas as nações da terra?” Gn 18:17-18

Após o dilúvio, a maldade se propagou novamente e as
cidades de Sodoma e Gomorra foram achadas cheias de toda sorte
de pecado.
O Senhor resolveu destruir estas cidades, mas um familiar
de Abraão morava lá. Seu nome era Ló. Abraaão intercedeu ao
Senhor por estas cidades, provavelmente devido à sua preocupação
com seu sobrinho. O Senhor enviou os seus anjos para retirarem Ló
daquela cidade.
Este episódio bíblico nos ensina que o Senhor valoriza
muito nossa intercessão pelos nossos familiares. Podemos orar e
pedir pela salvação e restauração de nossa família, pois o Senhor
sempre está atento ao nosso clamor e nos responde.
É certo também que a ira do Senhor sempre recairá sobre
o pecado. Aqueles que não possuem a salvação por meio de Jesus,
estão a mercê da ira do Senhor.
Responda as questões abaixo: (Gn. 18-20)
1.O que Abraão ofereceu para os três homens como sinal de sua
hospitalidade (18.4-5)?
.....................................................................................................................

5. Qual foi o diálogo entre Abraão e o Senhor referente à destruição de
Sodoma e Gomorra?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.............................................................................................................
6. cite as pessoas que os dois anjos tiraram de Sodoma e Gomorra afim de
salvar-lhes.

7. Qual foi o sinal visto por Abraão que evidenciou a destruição daquelas
cidades?
.....................................................................................................................
8. Quantos justos deveriam existir nas cidades condenadas para que o
Senhor não as destruísse ?
.....................................................................................................................
9. Um anjo avisou Ló e sua família que não podiam olhar para trás (19.17).
O
que
aconteceu à mulher de Ló por ter desobedecido esta
ordem?.........................................................................................................
10. Quem disse a Abimeleque que Abraão era profeta?
.....................................................................................................................
\
11. De acordo com Gn 20:12 Abraão e Sara tinha qual grau de parentesco?
.....................................................................................................................

2. Quem poderia ser o Senhor que apareceu à Abraão juntamente com os
dois anjos?
.....................................................................................................................
3. O Senhor disse que Sara teria um filho. Qual foi o tempo

determinado?
.......................................................................................................
4. Para qual cidade foram os dois anjos?...........................................
11
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Lição 5

4. Qual foi a resposta de Deus a Abraão referente a despedir Hagar e
Ismael?
.....................................................................................................................

O Nascimento de Isaque,
Deus Prova Abraão.
“Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe
havia prometido” Gn. 21:1

Enfim chegou o dia: Isaque nasceu! Abraão e Sara
esperaram muito tempo. Este filho prometido foi dado pelo Senhor
quando parecia que não tinha mais jeito. Sara já não tinha o seu ciclo
reprodutivo funcionando, assim o impossível aconteceu.
Toda esta espera juntamente com o fato de que Abraão
ainda foi provado por Deus para sacrificar seu filho, fez de Abraão o
Pai da Fé. Leia Hebreus 11.8-12 e 17-18. Ao oferecer Isaque em
sacrifício, ele acreditava que se fosse até o fim, Deus ressuscitaria
seu filho Isaque. Quanta confiança no Senhor!
Estas história nos ensina que o Senhor sempre cumprirá
suas promessas. Nos mostra algumas características maravilhosas
do Senhor: Ele é Fiel, Ele é Bom (sua bondade dura para sempre),
Ele tem prazer em nos abençoar e não transforma bênção em
problema (Pv 10.22). Abraão andou com Deus, obedeceu-lhe e foi
extremamente abençoado.
Portanto, se a provação vier, olhe para o Senhor. Dele
vem a nossa salvação na hora da angústia. Devemos confiar no
Senhor até o fim para recebermos a vitória.

5. Deus estava com Ismael no deserto? Qual foi a prova disso?
.....................................................................................................................
6. Deus disse a Abraão para oferecer Isaque como holocausto em qual
monte?
.....................................................................................................................
7. Abrão e Isaque seguiram viagem até o monte que Deus mandara, o que
aconteceu, ao chegar o terceiro dia?

8. Qual foi o brado do anjo à Abraão?
.....................................................................................................................
9. Qual foi o brado do anjo à Abraão pela segunda vez?
.....................................................................................................................
10. Quantos anos viveu Sara?
.....................................................................................................................

Responda as questões abaixo: (Gn 21-23)
1. Quantos anos tinha Abraão quando nasceu Isaque?
.....................................................................................................................
2. Qual é o significado do nome Isaque?
.....................................................................................................................
3. Qual foi o motivo que levou Sara e Abrão despedirem Hagar e Ismael?
.....................................................................................................................
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Lição 6

4. Quantos filhos tiveram Abraão e Quetura?
.....................................................................................................................

Abraão manda seu servo buscar
uma esposa para Isaque
“E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me, hoje, bom
encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão!”. Gn. 24:12

Pelo que se lê no capítulo 12 de Gênesis, entende-se que
Abraão foi um pai excelente, que se preocupou com esta parte tão
importante na vida de qualquer pessoa: o casamento.
Abraão entendeu que era necessário que Isaque se
casasse com uma mulher que já conhecesse ao Deus verdadeiro. O
fato de Abraão conhecer e temer ao Senhor provavelmente já era um
fato conhecido de toda sua família.
É interessante observar que o servo de Abraão também
conhecia ao Senhor, com certeza por intermédio de Abraão. Deus
preparou tudo e o servo de Abraão encontrou Rebeca, uma parente
de Isaque, que consentiu em sair da sua terra para se casar com
Isaque. Sara já havia falecido e assim Isaque foi consolado.
Isaque aprendeu com Abraão a conhecer e a se relacionar
com o Senhor (veja 24.63). Isto foi primordial para que Isaque
pudesse receber por herança as promessas que o Senhor tinha feito
a Abraão.
Responda as questões a seguir: (Gn 24-26).

5. Quantos príncipes gerou Ismael?
.....................................................................................................................
6. Quantos anos viveu Abrão?
.....................................................................................................................
7. Qual o nome dos filhos de Isaque e Rebeca?
.....................................................................................................................
8. O que demonstrou Esaú, ao negociar a sua primogenitura com Jacó por
um prato de lentilhas?
.....................................................................................................................
9. Leia com atenção Gn.26:12-14 e preencha as lacunas abaixo:
Semeou............................naquela
terra
e
no
mesmo
ano,
recolheu............................, porque o Senhor o abençoava.
Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou ................................
possuía.......................e .............................e......................., de maneira que
os filisteus....................................
10. O que faziam os filisteu por terem inveja de Isaque?
.....................................................................................................................

1. Qual o nome do Servo de Abraão que foi enviado a fim de buscar uma
esposa para Isaque?
.....................................................................................................................
2. Qual a região e qual família que o servo de Abraão foi buscar a moça?
.....................................................................................................................
3. Como foi o encontro de Isaque e Rebeca?
.....................................................................................................................
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Lição 7

Isaque Abençoa a Jacó em lugar de Esaú
“Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é
de Jacó, porém as mãos são de Esaú”. Gn. 27:21

Como é importante sermos abençoados!
Jacó sabia disso, mas Esaú não tinha tanto temor do
Senhor quanto Jacó. Apesar de ter enganado o irmão, Jacó tinha
mais consciência das promessas que o Senhor havia dado a Abraão
e Isaque.
Naquela época, havia uma bênção especial para o filho
primogênito, mas Esaú tinha vendido sua primogenitura a Jacó por
um prato de lentilhas.
Jacó mentiu e o Senhor jamais aprovará a mentira (Ef
4.25). Este evento bíblico é de difícil entendimento. O comentário da
Bíblia Pentecostal explica de forma razoável este fato: "Se Jacó
tivesse confiado em Deus e entregue ao Senhor o seu caminho, teria obtido
a bênção no tempo certo, determinado por Deus." A mentira de Jacó
trouxe duras consequências: "Ele teve que fugir para escapar com vida
(...). Ele colheu a sementeira das fraudes que praticou contra os outros
(Gn.29.20-25, 31.7: 37.32-36; 47.9)."

O certo é que Jacó recebeu a bênção de seu pai Isaque.
Poderia ter acontecido de outra forma? Provavelmente. Porque para
o Senhor não há impossíveis. Esta história nos dá a dimensão da
importância de falarmos, de pronunciarmos bênçãos sobre nós
mesmos, sobre nossa família, sobre nossos filhos e nossos bens (II
Sm 7.29). Há poder nas palavras. Portanto, abençoe e não
amaldiçoe (Mt 12.36, Cl 4.16, Rm 12.14).
Responda as questões abaixo: (Gn 27-30)
1. Cite a bênção de Isaque a Jacó (27.28,29 e 28.3,4).

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.........................................................................................
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2. Para onde fugiu Jacó? E qual foi o voto que Jacó fez à Deus?
.....................................................................................................................
3. O que Esaú fez quando soube que sua mãe não aprovava os seus
casamentos?
.....................................................................................................................
4. Qual foi a visão que teve Jacó durante a fuga para a terra de Labão?
.........................................................................................................................
.................................................................................................................
5. Quantos anos Jacó serviu à Labão para se casar com Raquel?
.....................................................................................................................
6. Marque nas opções abaixo o nome de um dos filhos de Jacó:
( ) Benjamim
( ) Efraim
7. Qual foi a estratégia que Jacó usou para que o seu rebanho se
multiplicasse em relação ao de Labão? Quem falou para Jacó fazer assim?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.............................................................................................................
Nos capítulos 29 e 30 de Gênesis, temos as complicações dos
casamentos de Jacó. Ele foi enganado por Labão e porque não quis abrir
mão do seu amor por Raquel, acabou casando com as duas irmãs. Seu
irmão Esaú já tinha esta prática e Jacó fez o mesmo. Lembremos que está
escrito não porque Deus aprovava, mas porque foi um fato histórico.
Veja o comentário da Bíblia Pentecostal, pág. 79: "O casamento
de Jacó com duas irmãs, conflitava com a ordenança prescrita por Deus na
criação, ao estabelecer a família, isto é, que o casamento consistisse de
um só homem e uma só mulher (Gn 2.24; Ex 20.17; Dt 5.21; Mt 19.4; Ef
5.31). Posteriormente, na lei mosaica, Deus proibiu o tipo de casamento
que Jacó contraíra (Lv 18.18). (...) Jesus aprovou a monogamia como a
única forma lícita de casamento (Mt 19.4-6; Mc 10.4,5). Os efeitos malignos
da poligamia estão escritos em Gn 29.30, 30.1 e 35.22; I Reis 11.1-12.
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Lição 8

3. Com quem estavam os ídolos de Labão?
.....................................................................................................................

Jacó foge de Labão e retorna
à terra de seus Pais
“Disse-me o anjo de Deus no sonho: Agora levanta-te, sai desta terra, e
volta para a terra da tua parentela”.Gn 31:13b

Depois de muitos anos longe de seus pais e do seu irmão,
o Senhor falou com Jacó para ele retornar à sua terra.
Não foi fácil para Jacó se livrar da opressão de seu sogro
Labão, pois havia contenda entre eles devido ao enriquecimento de
Jacó. Labão havia mudado o salário de Jacó dez vezes, mas mesmo
assim o Senhor abençoou a Jacó e ele foi próspero.
Labão chegou a perseguir a Jacó quando este voltava à
sua terra, mas o próprio Deus interviu, falando com Labão por meio
de sonhos. Assim, Labão desistiu e deixou Jacó em paz.
Neste retorno à sua terra, Jacó teve um encontro com
Deus e lutou com um anjo. Neste dia, seu nome foi mudado para
Israel. Jacó necessitava de uma transformação completa em sua vida
para viver as promessas do Senhor na terra prometida.
Ao chegar à sua terra, Jacó enfrentou a difícil tarefa de
buscar reconciliar-se com seu irmão Esaú. Com esta história,
aprendemos a importância de buscarmos reconciliação em nossa
família. Não é fácil, mas o Senhor abençoa e quebranta os corações
para que haja perdão e as desavenças sejam superadas.
Responda as questões a seguir: (Gn 31-36).
1. Depois que Labão e Jacó entraram em aliança, cada um seguiu o seu
caminho. O que aconteceu de tão importante com Jacó que chamou aquele
lugar de Maanaim?
.....................................................................................................................
2. Qual foi a resposta que Jacó deu à Labão quando Labão disse que os
seus ídolos haviam sido furtados?
.........................................................................................................................
......................................................................................................
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4. A resposta de Jacó à Labão referente a pessoa que havia roubados os
ídolos, foi sensata? Dê sua opinião, Raquel sofreu por causa da palavra de
Jacó?
.........................................................................................................................
.................................................................................................................
5.O que levou Jacó a lutar com o Anjo?
.....................................................................................................................
6. Descreva o encontro de Esaú e Jacó.
.....................................................................................................................
7. O que aconteceu à Diná, filha de Lia e Jacó?
.....................................................................................................................
8. Qual foi a condição que os filhos de Jacó impuseram à Hamor e todo o
seu povo para que se unissem à eles?
.....................................................................................................................
9. O que fizeram Simeão e Levi para vingar o mal que Siquém havia feito à
Diná?
.....................................................................................................................
10. Raquel faleceu quando estava dando à luz a seu segundo filho. Qual o
nome que Raquel deu à seu filho?...........................................................
Qual é o significado do nome?....................................................................
Mas Jacó lhe chamou Benjamim que significa ...........................................
11. Qual o povo que foram descendentes de Esaú?
.....................................................................................................................
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Lição 9

Início da História de José
“Israel amava a José mais do que seus outros filhos, porque era filho da
sua velhice; e fez-lhe uma túnica de várias cores”. Gn 37:3

Em Gn 37:3 diz claramente que Jacó amava a José mais
do que a todos os seus filhos. Esta falta de sabedoria de Jacó
ocasionou inveja aos irmãos de José. Além disso, José relatou aos
seus irmãos uns sonhos em que ele, José, era superior aos seus
irmãos.
José tinha apenas 17 anos quando seus irmãos o
venderam e ele foi levado ao Egito. Assim começa a história de José:
um grande problema de família que o Senhor usou para cumprir os
seus propósitos (Rm 8:28).
José é um tipo de Jesus, pois foi vendido por trinta
moedas, passou por sofrimentos, mas depois foi elevado ao reinado
no Egito (2° depois de Faraó).
No capítulo 38, temos uma história muito estranha entre
Judá, seus filhos e sua nora. A Bíblia não omite os erros dos
personagens, mesmo os mais importantes.
Naquela época existia a lei do levirato (Dt 25.5-10). Segundo a
wikipédia, Levirato é o costume, observado entre alguns povos, que obriga
um homem a casar-se com a viúva de seu irmão quando este não deixa
descendência masculina, sendo que o filho deste casamento é considerado
descendente do morto. Este costume é mencionado no Antigo Testamento
como uma das leis de Moisés. O vocábulo deriva da palavra "levir", que em
latim significa "cunhado".

Tamar ficou viúva e o seu cunhado não quis lhe amparar
(o objetivo da lei também era de amparar as viúvas para que
tivessem filhos que viessem, no futuro, ajudá-las a sobreviver).
Tamar agiu errado por desespero e Judá foi pego por seu baixo
padrão moral (estava à procura de uma prostituta em vez de se
casar, já que era viúvo).
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2. Por que os irmãos de José o odiavam?
.........................................................................................................................
.................................................................................................................
3. Os sonhos de José eram proféticos? Explique.
.........................................................................................................................
.................................................................................................................
4. Para quem José foi vendido?
.....................................................................................................................
5. Descreva os sonhos de José
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.....................................................................................................
6. Por quanto José foi vendido?
.....................................................................................................................
7. Qual o nome do irmão de José que tentou salvá-lo e restituí-lo ao seu
pai? .............................................................................................................
8. Por que Judá disse ao seu filho Onã para se casar com Tamar?
.....................................................................................................................
9. Qual o significado da lei do Levirato?
.........................................................................................................................
.................................................................................................................

Responda as questões abaixo: (Gn 37-38)
1. Quantos anos tinha José, quando foi vendido pelos seus
irmãos?............................................................................................
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Lição 10

2. Por que o Senhor abençoou a casa do egípcio?
.....................................................................................................................

José foi levado ao Egito
“E o Senhor estava com José, e foi homem próspero”. Gn 39.2

A jornada de José no Egito começou na casa de Potifar,
um oficial de Faraó. Por onde José passava, ele era abençoado por
Deus e consequentemente as pessoas que o cercavam também
eram abençoadas.
José tinha temor de Deus em sua vida e rejeitou a
tentação do inimigo. Foi preso sob falsas acusações, mas mesmo na
prisão, foi colocado em posição de liderança (39.22-23).
No capítulo 40 vemos que José interpretou dois sonhos,
mas atribuiu a Deus estas interpretações. Este fato mostra que José
tinha
comunhão
com
o
Senhor.
Interessante
notar que, mesmo tendo uma vida sofrida, pois havia sido vendido
pelos próprios irmãos, havia sofrido injustiça e estava preso, José se
importou com o copeiro e o padeiro de Faraó.
José até solicitou que o copeiro o ajudasse quando saísse
da prisão (40.14), mas o copeiro não se lembrou dele (40.23).
Passaram-se mais dois anos e Faraó teve sonhos que não puderam
ser interpretados pelos adivinhadores e sábios do Egito. Foi aí que o
copeiro lembrou-se de José e o indicou para a interpretação.
José tinha a sabedoria do Senhor em sua vida e além de
interpretar os sonhos, ele ainda aconselhou a Faraó sobre o que
deveria fazer (41.33-37). O Senhor estava no controle de tudo. Foi
assim que José foi tirado da prisão e colocado em lugar de honra
como o segundo a governar no Egito, somente abaixo de Faraó.
José tinha trinta anos quando isto aconteceu (41.46),
sendo que sua jornada de injustiças e perseguições havia começado
quando tinha ele apenas dezessete anos.
Responda as questões abaixo: (Gn 39-41)
1. Quem Comprou José dos Ismaelitas?
.....................................................................................................................
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3. Por que José foi preso?
.....................................................................................................................
4. Quais foram os sonhos que José interpretou quando estava na prisão?
Escreva a interpretação de cada um deles.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................
5. Tempos depois, Faraó também teve um sonho e José foi chamado para
interpretar. Responda:
Quantos anos se passaram?_______________Quem se lembrou de José e
falou
dele
à
Faraó?_____________.Descreva
o
sonho
de
Faraó: ..............................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................
6. qual foi o conselho que José deu a Faraó?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.............................................................................................................
7. Qual o nome da esposa de José?
.....................................................................................................................
8. O que levou José a se tornar governador do Egito?
.....................................................................................................................
9. A fome na terra começou a partir de quantos anos depois que José
interpretou o sonho de Faraó?
..........................................................................................................
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Lição 11

José, Governador do Egito
“José era governador do Egito; os seus irmãos vieram e se prostraram
rostos em terra, perante ele”.

A terra em que Jacó e seus filhos habitavam também foi
atingida pela fome e tiveram notícia de que havia mantimento no
Egito. O Senhor estava providenciando uma circunstância para que
Jacó e sua família fossem para o Egito. Deus havia falado sobre isto
com Abraão (Gn15:13-14).
Jacó enviou seus filhos, irmãos de José, ao Egito para
comprarem mantimentos. Somente Benjamim não foi com eles, pois
Jacó o preferia, provavelmente por ser o mais novo e também por ser
filho de raquel, sua esposa amada. Mais uma vez fica evidente que
Jacó não teve muita sabedoria na condução de sua família. Mas o
Senhor é misericordioso.
José, ao ver seus irmãos, os reconheceu, mas eles não o
reconheceram. Com certeza, eles nunca pensaram que José
chegaria a ser bem sucedido sendo escravo.
José teve então sua grande oportunidade de vingança.
Pode ser até que tenha sido tentado a praticar esta vingança com
crueldade. No decorrer dos diálogos e com algumas situações
provocadas por José, os seus irmãos revelaram arrependimento pelo
que tinha feito a ele (42.21). Assim, após mais algumas situações,
José resolveu se revelar aos seus irmãos (45.3).
José compreendeu que o Senhor havia providenciado toda
aquela história em sua vida para salvar a sua família daquela fome
que assolava toda a terra. Sempre vale a pena esperar no Senhor,
pois Ele sabe o futuro, Ele conhece o que nos aguarda muito antes
de acontecer. Confiemos em Deus!

2. Explique o que fez José com os seus irmãos para que eles levassem
Benjamim até ele.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.............................................................................................................
3. Qual foi a atitude de José quando viu seu irmão Benjamim com seus
irmãos, quando regressaram ao Egito?
.....................................................................................................................
4. Qual o gesto que os irmãos de José fizeram perante ele (em reverência)
cumprindo os sonhos que ele teve no passado?
.....................................................................................................................
5. Qual foi a estratégia de José para deter seus irmãos e saber notícias do
seu pai Jacó?
.....................................................................................................................
6. Descreva como José se deu a conhecer a seus irmãos e qual foi a
reação deles?
.....................................................................................................................
7. Por que José tinha mais apego a seu irmão Benjamim?
.....................................................................................................................
8. O que José mandou dizer à seu pai Jacó?
.....................................................................................................................
9. Qual foi a reação de Faraó quando soube as notícias da família de José?
.....................................................................................................................
10. como reagiu Jacó ao ter a notícia que José, seu filho estava vivo, e que
governava o Egito?
.....................................................................................................................

Responda as questões abaixo: (Gn 42-45)1. Quando os irmãos de José
foram ao Egito para comprar alimento, José os conheceu, porém eles não o
conheceram. Quantos eram os irmãos de José que foram ao Egito na 1ª
vez?.......................................................................................
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Lição 12

2. Descreva como foi o encontro de Jacó e José.
........................................................................................................................

José leva toda sua família para o Egito
“Então disse Deus à Jacó em visões: Eu sou Deus de teu pai; não temas
descer para o Egito, lá farei de ti uma grande nação”. Gn 46:3

A história de José é um excelente exemplo para nossas
vidas. Nos ensina sobre revelação, provação, perseverança,
obediência, esperança, cumprimento e desfrute das promessas de
Deus. Tudo aconteceu no tempo de Deus, da maneira de Deus.
Tanto José como toda a sua família foram abençoados.
Um ponto importante para o sucesso desta história é que a
vontade do Senhor era esta: que Jacó e seus filhos peregrinassem
no Egito. Deus deixou isto bem claro no Cap. 46:2-4. Mas Jacó só
ouviu ao Senhor porque estava buscando ao Senhor (46.1). Todo
cristão precisa desenvolver um relacionamento real e profundo com o
Senhor para que possa ouvi-lo, porque servimos a um Deus que fala,
que se manifesta de várias formas (Salmo 113; 115.13; 118.5). Uma
mudança tão radical como esta só poderia ser realizada após uma
orientação do Senhor.
Segue-se um comentário da Bíblia Pentecosta, pg.104: "A
mudança de território do povo de Deus foi consequência direta da fome
severa que Deus fez surgir no mundo (47.13). Deus literalmente forçou
Israel a mudar-se para o Egito, por seu controle soberano. Na nova terra, o
povo escolhido por Deus se multiplicaria e se tornaria uma grande nação e
de lá retornaria a Canaã (50.24). Cumprindo a exigência dos egípcios
(43.32;46.34), os filhos de Israel habitaram separadamente na terra de
Gósen. Ali permaneceram separados, um povo consagrado a Deus,
esperando o dia da sua volta à pátria prometida de Canaã, onde
assumiram o seu papel no plano divino da redenção."

3. Qual foi a instrução que José deu a seus irmãos para responderem à
Faraó sobre a especialidade de trabalho deles?
........................................................................................................................
4. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó?
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
5. Quanto anos Jacó viveu no Egito?
.........................................................................................................................
..
6.
Quando Jacó adoeceu, Jose foi visitá-lo com seus dois filhos:
___________e ____________. Por que Jacó disse que esses dois
seriam descendentes como Rúben e Simeão? Ver 48:22
......................................................................................................................
.....................................................................................................................
7. Onde sepultaram Jacó?
.....................................................................................................................
8. Os irmãos de José se reuniram depois da morte de Jacó, e pediram-lhe
perdão pelo mal que haviam feito à ele. Como consolou José aos seus
irmãos?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
9. Qual foi o juramento que os irmãos de José fizeram a ele sobre o que
fariam após a sua morte?
....................................................................................................................

Responda as questões abaixo: (Gn 46-50)
1. Quantas pessoas da casa de Jacó foram para ao Egito?
.........................................................................................................................
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