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GÊNESIS 28 A 35 

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

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 

Esaú fez o mesmo indo procurar por uma esposa na casa do seu tio Avô _______________v.10 

SONHO DE 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, 

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 

Jacó beijou _______________ e começou a _______________ bem alto. Gênesis 29:11 

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 

                                           Retorno 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,  

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 fez listras brancas, nos _____________ 

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 
 

Capitulo 31 - Jacó foge de Labão 

Finalmente chega a hora de Jacó retornar para casa. Ele agiu de acordo com a vontade de Deus ao 

deixar Labão.   

CONHECENDO A VONTADE DE DEUS – VERSÍCULOS 1-3. 

A. Jacó permaneceu em Padã-Arã por mais de vinte anos antes que Deus o chamou. 

B. Deus muitas vezes usa as circunstâncias para dirigir Seus filhos. 

C. Finalmente, Jacó recebeu a direção da Palavra de Deus [vers.3]. 

Nos versículos 14 a 16 vemos o mau caráter de Labão. Até mesmo suas filhas se sentiam usadas e ao 

mesmo tempo não amadas pelo pai. Jacó cuidadosamente escolheu o momento certo para partir. 

Labão estava fora tosquiando as _______________.  V19 

São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para _______________, nem você passará 

para o lado de cá para _______________ Gênesis 31:52 

Última vez que vemos ou ouvimos a respeito de Labão. 
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Capitulo 32 - Jacó prepara-se para encontro com Esaú 

Esboço de Gênesis 32: 

 Gênesis 32.1,2: Jacó prossegue _______________ 

 Gênesis 32.3 – 6: Jacó envia mensageiros a _______________ 

 Gênesis 32.7,8: O temor de Jacó – Divisão em dois _______________ 

 Gênesis 32.9 – 12: A oração de Jacó – CLAMA A DEUS 

 Gênesis 32.13 – 21: Presentes para Esaú - É do teu servo _______________. É um presente 

para o meu senhor Esaú; e ele mesmo está vindo atrás de nós". Gênesis 32:18 

 Gênesis 32.22 – 26: Jacó luta com Deus - Gênesis 32.27 – 32: De Jacó para Israel 

 

Capitulo 33 - O encontro de Esaú com Jacó 

Deus instaura a paz e o amor entre eles e a raiva de Esaú vai embora. Pois assim está escrito, 

Provérbios 16.7: “Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que 

tenham paz com ele”. 

Encontro muito amistoso entre Jacó e Esaú. Sobre o presente que ele havia enviado v. 8-11.  

Esboço de Gênesis 33:  

 Gênesis 33.1 – 4: O encontro entre Jacó e Esaú 

 Gênesis 33.5 – 16: A reconciliação 

 Gênesis 33.17 – 20: Jacó edifica um altar - O estabelecimento de Jacó em Canaã, sua casa, 

terra e altar, v.v. 16-20. 

 

Capitulo 34 - O conflito entre filhos de Jacó e os Siquemitas 

Esboço de Gênesis 34: 

 Gênesis 34.1 – 5: Diná é _______________ 

 Gênesis 34.6 – 17: A malícia dos filhos de Jacó 

 Gênesis 34.18 – 29: A vingança dos filhos de Jacó 

 Gênesis 34.30,31: A tristeza de Jacó 

 

Capitulo 35 - O retorno de Jacó a Betel 

- Em obediência a essa ordem de Deus, Jacó expurgou os _______________ de sua casa. v. 1-5. 

- Deus apareceu-lhe mais uma vez e confirmou a mudança de seu __________ para _______v.9-13.  

- Três funerais. O de _______________, v. 8. O de _______________,v. 16-20. O de 

_______________, v. 27-29.  

 

Tarefa – Ler Gênesis – Capítulo 36 ao 43 – (  ) Fiz a leitura 

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 
 
      

 


