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Capitulo 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 

Repetindo o erro – Abraão mente - Mas Deus fala com ____________________ de forma enfática em 

sonho, você morrerá, a mulher que tomou para si é casada. v.3 

Deus tem misericórdia de Abimelque, poupando sua vida, por ele se arrepender de suas atitudes, Abraão 

________________ pelo Rei de Gerar v.17  

Abraão recebe muitas ____________ e ___________ servos e servas. v14. 

 

Capitulo 21-Nascimento de Isaque 

Deus é fiel fez com Sara o que havia prometido, ela deu à 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 

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.  

 

Capitulo 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 

FÉ DE ABRAÃO - Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, 

________________". V.5 

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  

 

Capitulo 23 -A morte de Sara 
Sara viveu _______ anos e morreu na própria região de Canaã, 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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Capitulo 24- Uma esposa para Isaque 

Já com a idade avançada Abraão envia o seu mais velho servo, Eliézer de Damasco a 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, o nome dela é _______________. 

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 

Outro casamento de Abraão com _____________ v.1  

A morte de Abraão, ele viveu __________ anos v.7, foi enterrado junto com sua esposa Sara na caverna de 

_____________ v.9.  

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 _________. V21 

Rebeca era como sua sogra _______________ v. 21 e veio a engravidar através da intervenção divina. 

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, e fez a proposta da troca da comida pela sua primogenitude. Jacó fez seu irmão Esaú jurar 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, se estabeleceram no vale de Gerar, sua vida 

foi tão prospera que, Abimeleque lhe procurou para realizar um juramento de paz. 

  

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, 

sua pele eram de Esaú, porém, a voz era de Jacó.  

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.           
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