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Capitulo 24 - Uma esposa para Isaque 

Já com a idade avançada Abraão envia o seu mais velho servo, Eliezer de Damasco em busca de uma 

esposa para seu filho Isaque. Ele faz seu servo fazer um _________________ pelo Senhor v.3, que 

buscará essa mulher no meio do seu povo e que não deixará que seu filho _____________ a morar 

na terra de seus antepassados. v6 Eliezer faz uma oração a Deus, com algumas condições, que ela 

desse  __________ para matar a sua sede e dos seus ______________, sem hesitar uma bela jovem 

se apresenta e atende aos seus pedidos, conforme sua oração. Ela é Rebeca que quando questiona 

sobre sua família, fica ainda mais impressionado com o agir de Deus, pois, descobre que ela pertence 

a família de seu senhor. Isaque casou-se com Rebeca e essa foi a ______________ que Deus deu a 

ele pela morte de sua mãe. 
 

Capitulo 25 - A morte de Abraão 

Temos quatros momentos de destaque nesse capitulo. Primeiro: o outro casamento de Abraão com 

_____________ v.1 Ela deu à luz a vários filhos à Abraão e este mesmo sendo já de idade avançada. 

Segunda: a morte de Abraão, ele viveu __________ anos v.7, foi enterrado junto com sua esposa Sara 

na caverna de _____________ v.9. Terceiro: a morte de Ismael, ele morreu com _______v.17 e mais 

uma vez a bíblia declara que houve sempre hostilidade no seu meio. Quarta: Introdução dos filhos de 

Isaque _________ e _________. Rebeca era como sua sogra _______________ v. 21 e veio a 

engravidar através da intervenção divina. Orou Isaque por Rebeca e ela engravidou v.21. Isaque 

preferia ___________ porque gostava de comer a carne que seu filho cassava e Rebeca preferia 

__________v.27. Esaú ou Edom também chamado, chegou de uma cassada _______________ v.29 

e Jacó preparava um ensopado, seu irmão saciou sua fome, porém, antes fez a proposta da comida 

pela sua primogenitura, fez Jacó seu irmão Esaú jurar com a venda desse direito, após, serviu um 

prato de _______________ v.34. 
 

Capitulo 26 - Isaque em Gerar 

A fome chegou até Isaque e este foi visitar um velho amigo de seu falecido Pai, o rei de Gerar 

________________ v.1 Deus diz a Isaque para que ele não descesse ao ____________ v.2, que ele 

devesse suportar esse período em Canaã, pois uma promessa estava para se cumprir naquele lugar. 

Isaque cometeu o mesmo pecado que seu pai, mentiu ao apresentar Rebeca como sua 

_____________ v.7. Isaque formou uma grande fortuna, pois, Deus o abençoa muito, despertando 

inclusive _____________ entre os filisteus v.14. Isaque e seus pastores foram expulsos de Gerar e se 

estabeleceram no vale de Gerar, sua vida foi tão prospera que em outro momento o próprio Abimeleque 

lhe procurou para realizar um juramento de paz entre eles. 
  
Capitulo 27 - Isaque abençoa Jacó 

Com idade muito avançada Isaque, pede que seu filho Esaú traga uma _________ v.3 prepare uma 

comida especial, pois ele irá ________________ v.4 Rebeca ouve e prepara o plano da “virada”, Jacó 

se apresenta ao seu pai como sendo seu _______________ v. 19 Isaque o abençoa mesmo no início 

tendo muita desconfiança, sua roupa, seu cheiro e sua pele eram de Esaú, porém, a voz era de Jacó. 

Quando Esaú retorna da caçada fica sem a benção, sua fúria é tanta que promete seu irmão a morte, 

Rebeca mais uma vez, age em favor de Jacó e o manda para a terra de seu irmão ______________ 

v.43 até que tudo possa ficar tranquilo novamente. “Porque poderia eu perder vocês dois em um só 

_______ v. 45. 
 

Capitulo 28 - Os casamentos arranjados 

Isaque abençoa a Jacó e _______________ v.1 “Não se case com mulher cananéia”, vá para Padã-

Arã e lá escolha sua esposa no meu dos nossos parentes. Vá para casa de ______________ pai de 

sua mãe e case-se com uma das filhas de ______________ v.2, irmão de sua mãe, Jacó assim o fez. 

Esaú ao tomar conhecimento da ordem de seu pai para seu irmão _______________, fez o mesmo 

indo procurar por uma esposa na casa do seu tio Avô __________________v.10 
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Jacó cansado da viagem toma para si uma _______________ v.11 faz dela um travesseiro e dorme, 

tem um sonho e nele vê uma __________________ v.12 que saía da terra tocando ao céu, Deus faz 

a promessa a ele, que por seu intermédio seria pai de uma grande multidão. Aquele lugar Jacó deu o 

nome de _____________ que quer dizer casa de Deus v. 19. Ele fez um voto e uma promessa pedindo 

a Deus que o guardasse durante a viagem, se assim acontecesse ele daria ____________ de tudo. v. 

22 

 

Capitulo 29 - Jacó encontra-se com Raquel 

Jesus afirma que nem todos devem se casar, essa informação não serviu para Jacó, para que Deus 

cumprisse a sua promessa sobre a sua vida o seu casamento seria inevitável. 

Da mesma forma que enganou a seu pai e seu irmão, foi enganado por seu sogro _____________, 

que deu primeiramente a sua filha mais velha ________________ para casar-se em troca dos _______ 

anos de trabalho. Jacó, volta com seu sogro e oferece mais _____________ anos, para então casar-

se com a mulher dos seus ___________________________. 

 

Capitulo 29 e 30 - Os filhos de Jacó 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

A riqueza de Jacó 

v.25 Chegou a hora de retornar, Jacó diz a seu sogro que juntamente com suas mulheres e seus filhos 

voltará para sua cidade natal, Labão reluta em deixa-lo inclusive comenta que pagará o seu salário se 

assim for necessário, para que ele permaneça em Padã-Haran. 

Jacó recebe o seu salário pelo tempo de serviço prestado a Labão, separa todas as ovelhas 

_________________ e __________________ v. 32, todos os cordeiros ________________ e todas 

as cabras __________________ e ____________________v. 32. Jacó coloca _____________ verdes 

de estoraque e ___________________ e plátano. Fez listras brancas, descascando-os parcialmente, 

junto aos _____________________, na frente dos rebanhos. v. 38. Assim o homem ficou 

___________________ rico, tornando-se dono de grandes ________________ e de servos e servas, 

__________________ e jumentos. v.43 


