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INTRODUÇÃO AOS PATRIARCAS  
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

O Panorama geral do VT  
  

• Eternidade;  

• Criação;  

• Queda;  

• Dilúvio _______________;  

• Nações;  

• Patriarcas _____________;  

• Egito _________________;  

• Deserto _______________;  

• Canaã   Juízes;  

• _______________ 1000 a.C;  

• Divisão;  

• Cativeiro _____________;  

• Retorno ______________;  Silêncio  

  

  

O que é um Patriarca?  

Segundo dicionário Aurélio, quer dizer “Indivíduo tronco de família importante”, em uma 

resposta simples um chefe de família, eram os líderes espirituais de uma comunidade.  
  

  

Hebreus 11.8-22  

Os primeiros homens a servir a Deus foram chamados de patriarcas porque foram pais de 

muitos filhos que formaram um povo separado conhecidos como hebreus ou judeus. 

Viveram em Canaã onde se tomou sua terra. O que os diferenciava na verdade foi a sua 

fé. Foram os primeiros a servir a Deus, chamados pais da fé.  
  

  

Era dos Patriarcas? É o período que se inicia com a migração de Abraão e seu grupo da 

cidade de Ur (atual Iraque) por volta de 2000 a.C. e chega a uma conclusão com “Êxodo”, 

onde Moisés lidera a volta de seu povo do Egito, onde se encontrava submetido à 

escravidão.  
  

De muitos patriarcas que o V.T nos apresenta, estudaremos alguns dos principais, serão 

eles:  

_______________ Gn 12 (teve um chamado)  

_______________ Gn 21 (riso, filho da alegria)  

_______________ Gn 25:26 (nasceu com a mão agarrada no calcanhar do irmão) 

_______________ Gn 37 O que teve sonhos.  
  

Tudo o que eles criam foi transmitido pelas gerações para seus filhos e filhos de 

seus filhos. Os nomes dos doze filhos de Jacó deram nome às famílias ou tribos de Israel:  
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Economia e Sociedade  

A vida socioeconômica dos hebreus pode ser dividida em duas fases: a 

nômade e a sedentária.  

A princípio, os hebreus eram pastores nômades (não tinham habitação fixa), 

que se dedicavam à criação de ovelhas e cabras. Os bens pertenciam a todos do 
clã.  

Mais tarde, já fixados na Palestina, foram deixando os antigos costumes das 

comunidades nômades. Desenvolveram a agricultura e o comércio, tornaram-se 
sedentários.  
  

  

Cultura  

A religião é uma das principais bases da cultura hebraica e representa a 

principal contribuição cultural dos hebreus ao mundo ocidental.   

  

 

 

 

 

 
 

   

AVALIAÇÃO  

   Orientações específicas para esta matéria  
• Valor do teste desta matéria: 7,0              
• Apostilas com todas as tarefas e exercícios preenchidos: 1,5  
• Leitura do livro de Gênesis 12 a 50: 1,5  


