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1 - Qual o nome do Pai de Abrão? 

(  ) Crerá,  (  ) Terá,  (  ) Será,  (  ) Melquisedeque,  (  ) Berá; 

 

2 – Qual a cidade que Abrão encontrava quando recebeu o chamado de Deus. 

(  ) Rarã,  (  ) Harã,  (  ) Sinear,  (  ) Betel,  (  ) Salém; 

 

3 – Deus chamou Abrão para constituir um ______________ povo. 

 

4 – O que obrigou Abrão a sair de Canaã e ir para o Egito. 

(  ) Inimigos  (  ) Filisteus  (  ) Fome  (  ) Doenças Graves  (  )  Lepra. 

 

5 – Estando no Egito, Abrão mentiu afirmando ao povo que sua esposa era sua? ____________. 

 

6 – As desavenças entre os pastores de Abrão e Ló, foram as causas da separação. Ló escolheu morar 

próximo a: (   ) Belém  (  ) Admá  (  ) Zeboim  (  ) Sodoma. 

 

7 – Nome da serva egípcia, que Sarai permitiu que Abrão a possuísse? 

(  ) Angar  (  ) Angarré  (  ) Ingar  (  ) Hagar. 

 

8 – Qual foi o sinal da nova aliança? 

(  ) Nazareado  (  ) Helix  (  ) Circuncisão  (  ) Tatuagem. 

 

 

Capítulo 18 Deus promete um filho a Abrão 

Quanto mais estudamos a vida de Abraão, mais nós ficamos impressionados com a variedade de lições e 
verdades que extraímos dela. 
Deus tem através da história aparecido de muitas maneiras para o Seu povo [Hebreus 1:1]. As várias 
aparições de Deus no Velho Testamento são chamadas de Teofanias. Estas não devem ser confundidas 
com a atual “encarnação” do Filho de Deus [João 1:14]. No Velho Testamento, Deus aparecia somente em 
forma de homem. Na encarnação, Cristo não só tomou a forma de homem, como também permaneceu 
sendo Deus [I Timóteo 3:16]. 

 
Capítulo 19 – A destruição de Sodoma e Gomorra. 
Em Gênesis 19, temos a conclusão da triste história de Ló. Através da vida dele podemos ver o quanto um 
filho de Deus pode perder por tomar decisões erradas e por se embaraçar com este mundo. 
O relacionamento espiritual de Ló com Deus é provado das seguintes maneiras: 

A Palavra de Deus declara que ele foi um homem justo [2 Pedro 2:6-9]. 

A.  No final das contas, Deus castigou e livrou Ló de sua situação tentadora [II Pedro 2:6-9] 

B. Ló queria recepcionar e proteger aqueles homens que ele considerava ser justo. 

C. Ló repreendeu o ímpio [Gênesis 19:7]. 
 

Capítulo 20 

Abraão em Gerar 

Ele sai do local onde está vivendo e migra para uma nova região chamada de Neguebe que fica entre Sur 

e Cades, passa a morar em ________________. v.1 

Pela segunda vez, Abraão diz que Sara é sua irmã e o Rei de Gerar Abimeleque a toma para si. 

Mas Deus fala com ____________________ de forma enfática em sonho, você morrerá v.3, a mulher que 

tomou para si é casada. 
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Deus tem misericórdia de Abimeleque, poupando sua vida, por ele se arrepender de suas atitudes, Abraão 

________________ pelo Rei de Gerar v.17 e novamente ele e todos do seu reinado são curados, podendo 

novamente ter filhos. Abraão recebe muitas ____________ e ___________ servos, e  servas. v14. 

 

Capítulo 21 - Nascimento de Isaque 

Ele nunca falhou e não falhará, Ele é fiel para cumprir com sua palavra, fez com Sara o que havia 

prometido, ela deu a luz a um ________________ chamando de _________________.v3 

Quando Abraão teve o filho da promessa, estava com quase ______________ anos. Gen 21:5. 

Sara expulsa Hagar, eles causavam desconforto em Sara, essa atitude gerou uma ________________ em 

Abraão v.11. Deus diz a Abraão que obedecesse ao pedido da sua mulher, porque Hagar e Ismael ficariam 

bem, pois, esse menino também constituiria um povo, pois ele era seu ___________________ v.13. 

Um ________________ de flecha v.16 era a distância que Hagar deixou o seu filho para não o ver morrer, 

porém, Deus ouviu o ___________ do menino v. 17 e o anjo do Senhor esteve com ela, lhe consolou e abriu 

os seus _______________ e ela viu uma fonte. V19. Deus estava com o ____________, Ele cresceu e viveu 

no deserto de Parã e transformou em um flecheiro. 

 

O acordo de Abraão e Abimeleque. 

“Jura diante de Deus que não irá me ___________________ v. 23, assim rei de Gerar, fala com Abraão 

alegando que o havia recebido muito bem, mesmo sendo este um __________________ v.23. 

Abraão reclama com Abimeleque sobre um ____________________ que seus servos haviam lhe tomado 

com __________________ v.25. Os dois firmaram um _____________________ v.27. O poço foi devolvido 

à Abraão e aquele lugar passou a chamar de ______________________ v.31. 

 

Capítulo 22 - Deus prova Abraão 

“Toma a seu filho, esse ÚNICO filho Isaque a quem você ____________, e vá para a região de ___________. 

Sacrifique-o ali em ______________________ num dos montes que eu lhe indicarei”. v.2 

Então disse Isaque perguntou a seu pai: as ________________ e a _________________, mas o cordeiro 

onde está? v.7 Respondeu Abraão Deus proverá. 

_________________ seu filho e colocou sobre o altar, em cima da lenha. v.9. Abraão bradou o Anjo, não 

toque no rapaz, agora sei que você _____________ a Deus, porque não negou o seu único filho. V12. 

O lugar onde tudo aconteceu “Domo da Rocha” ou “Cúpula da Rocha” atualmente existe junto a mesquita 

de Omar, um templo da fé Islâmica, santuário mulçumano. 

Abraão ergueu os olhos e viu o ___________________ preso e esperando para ser usado em sacrifício. v13 

O Anjo do Senhor reitera a promessa feia a Abraão que por seu intermédio abençoaria a todos que lhe 

abençoarem, que suas gerações seriam tão grande numerosos, seriam como as ___________________ do 

céu e como a  ____________________ das praias do mar. V.17,18  

Abraão toma conhecimento que ____________ seu irmão v.20, dentre todos os sobrinhos que descobriu a 

existência um deles merece um grande destaque, ele se chama _______________ pai de Rebeca. v.23 

 

Capítulo 23 - A morte de Sara 

Sara viveu _______ anos e morreu na própria região de Canaã, em uma reunião junto aos povos que 

habitavam na região, os Hititas. Abraão pedi para que possa realizar o sepultamento da sua esposa nessa 

região e prontamente eles oferecem, porém ele recusa a doação e compra um espaço de terra junto com a 

caverna de Macpela, paga por elas ___________________________ de pratas v.14. 
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