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GÊNESIS 36 A 43 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relacione os filhos de Jacó 

 

(1) Lia (  ) Benjamim 

 (  ) Dã 

(2) Raquel (  ) Gade 

 (  ) Rúben 

(3) Bila (  ) Levi 

 (  ) Simeão 

(4) Zilpa (  ) Diná 

 (  ) Naftali 

 (  ) Issacar 

 (  ) Judá 

 (  ) Zebulom 

 (  ) Aser 

 ( 2 ) José 

 

37.Introdução ao quarto Patriarca 

Os sonhos de José 

José vivia com sua família em ___________ onde seu avô tinha vivido como estrangeiro. 

Quando tinha ______ anos v.2 teve um sonho, “amarrávamos feixes de __________ no 

campo, quando o meu se levantou e ficou em _____ e os seus se ________________ diante 

dele. v. 6. 

Novamente teve outro sonho, porém agora o ________ e a ________ e as 11 

______________ se ______________ diante dele. v.9 

Os sonhos despertaram muita inveja, ciúmes e ódio entre os demais irmãos. 

Enquanto seus irmãos estavam apascentando as ovelhas de seu pai em Siquem (cidade onde 

Diná foi violentada) e depois em Dotã, tramaram um plano para se livrar de José. Destaque 

para o irmão ______________ que tenta impedir tamanha atrocidade, e convence seus 

irmãos a jogarem José no poço vivo, e _________ (de onde viria o Salvador) tem a ideia de 

vende-lo a caravana de ________________ que viajavam com destino comercio no Egito. 

Eles chegando no Egito vendem José a ______________ oficial do faraó e capitão da guarda. 

 

38.A história de Judá e Tamar 

Contraste entre o caráter imoral e Judá e o caráter moral de José. 

Esboço de Gênesis 38: 

• Gênesis 38.1 – 11: A iniquidade de Judá – filhos -Er, Onã e Selá. 

• Gênesis 38.12 – 23: Judá é enganado 

• Gênesis 38.24 – 30:O nascimento de Perez e Zerá 
 

39.José é assediado pela mulher de Potifar 

José vemos como um ________________ na casa de Potifar (v.1) 
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O ______________ estava com ele. V3  

José se______________ a deitar-se com a mulher de Potifar. Ela o engana.V8. 

José é ______________ na prisão. Mas o SENHOR lhe tratou com bondade V.20-21 

 

40.José interpreta os sonhos de dois prisioneiros 

 Dois dos servos de Faraó são colocados na prisão __________ e ___________ sob os 

cuidados de José. v.1-4. 

 José notou que eles estavam _____________. V6  

 Cada um deles teve um sonho, que José interpretou (v.5-19). O copeiro seria 

_______________ e o padeiro seria ____________. 

 O copeiro ______________ de José. V23 
 

41.José Interpreta os sonhos de faraó 

Esboço de Gênesis 41: 

 Gênesis 41.1 – 8: O sonho do ____________ 

 Gênesis 41.9 – 14: José é _____________ a presença de Faraó 

 Gênesis 41.15 – 24: Faraó relata o sonho a ___________ 

 Gênesis 41.25 – 32: José interpreta o __________ de Faraó 

 Gênesis 41.33 – 37: A instrução de __________ 

 Gênesis 41.38 – 46: José é feito ____________ do Egito 

 Gênesis 41.47 – 49: A _______________ de José 

 Gênesis 41.50 – 52: Nascimento de ______________ e ____________ 

 Gênesis 41.53 – 57: A ________ se alastra pela terra 
 

Capitulo 42 - Os irmãos de José no Egito 

- O ___________ de José se cumpre, a família do seu pai lhe presta reverência e 

homenagens.  

Ida da família de __________ ao Egito. 

Esboço de Gênesis 42: 

 Gênesis 42.1 – 6: Jacó envia seus filhos ao Egito 

 Gênesis 42.7 – 13: José reconhece seus irmãos 

 Gênesis 42.14 – 20: José os acusa de espionagem 

 Gênesis 42.21 – 28: O arrependimento dos irmãos de José 

 Gênesis 42.29 – 37: Os filhos de Jacó retornam a Canaã 

 Gênesis 42.37 – A mudança de postura dos irmãos - Podes matar meus dois filhos se 

eu não o _____________ de volta. Deixa-o aos meus cuidados, e eu o ___________". 
 

Capitulo 43 - De volta ao Egito 

- Eu me _____________ pessoalmente pela segurança dele...Gênesis 43:9 

Esboço de Gênesis 43: 

 Gênesis 43.1 – 10: Jacó se opõe a partida de Benjamim 

 Gênesis 43.11 – 14: De volta ao Egito 

 Gênesis 43.15 – 25: José recebe seus irmãos 

 
 

AVALIAÇÃO 
Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    

- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma falta 
por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte para 
marcar dia e hora da segunda chamada.  

Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 

Orientações específicas para esta matéria 

 Valor do teste desta matéria: 6,0             

 Apostilas com todas as tarefas e exercícios preenchidos: 2,0 

 Leitura do livro de Gênesis cap. 12 a 50: 2,0 

 
      

 


