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GÊNESIS 44 A 50 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Capitulo 44 e 45- O plano de José 

Depois coloque a minha ___________, a taça de prata, na boca da bagagem do ___________, juntamente 

com a prata paga pelo trigo. Gênesis 44:2 

Vá atrás daqueles homens e, quando os alcançar, diga-lhes: Por que retribuíram o bem com o mal? Gênesis 

44:4 

E a taça foi encontrada na bagagem de  ___________. Gênesis 44:12 

O bom coração de Judá - "Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu 

senhor no  __________________e permite que ele volte com os seus irmãos.  Gênesis 44:33 

A revelação de José - Assim, ninguém mais estava presente quando José se ___________ a seus irmãos. 

Gênesis 45:1 

O Plano de Deus - Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para  

_______________ que Deus me enviou adiante de vocês. Gênesis 45:5 

Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio  ___________Gênesis 45:8 

E Israel disse: "Basta! Meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu ___________". Gênesis 45:28 

 

Capitulo 46- Jacó emigra para o Egito 

Esboço de Gênesis 46: 

 Gênesis 46.1 – 4: Jacó oferece sacrifícios - "Eu sou Deus, o Deus de seu pai", disse ele. "Não tenha  

___________ de descer ao Egito, porque lá farei de você uma  ___________________. Gênesis 

46:3 

 Gênesis 46.5 – 7: Jacó vai ao Egito 

 Gênesis 46.8 – 27: Os filhos de Jacó que foram para o Egito 

 Gênesis 46.28 – 34: O reencontro de Jacó e José - Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, 

abraçado a ele, ______________________. Gênesis 46:29 

 

Capitulo 47- Jacó se estabelece no Egito 

temos exemplos da bondade e do afeto de José por seus parentes, apresentados, em primeiro lugar, a seus 

irmãos, e depois a seu pai, a Faraó (v. 1-10), instalando-os em Gósen, e sustentando-os ali (v. 11,12), e 

prestando seu respeito a seu pai quando ele mandou chamá-lo, v. 27-31. 

Da justiça de José, e do favor de Deus, tanto para com o príncipe quanto para com o povo, em uma questão 

muito crítica, vendendo o trigo de Faraó a seus súditos, com lucros razoáveis a Faraó, e sem prejudicar ao 

povo, v. 13. Desta maneira, ele provou ser sábio e bom, tanto na sua habilidade pessoal quanto na pública. 

Esboço de Gênesis 47: 

 Gênesis 47.1 – 12: Jacó é apresentado a Faraó 

 Gênesis 47.13 – 26: A aflição causada pela fome – Troca por comida de rebanhos e terras. 

 

VELHO TESTAMENTO II – PATRIARCAS - 2019 



 

Capitulo 48 - Jacó abençoa a Manassés e Efraim 

Aproximava-se o tempo em que Israel deveria morrer. Tendo, no capítulo anterior, dado instruções sobre o 

seu sepultamento, em Gênesis 48 ele se despede de seus netos, filhos de José, e, no seguinte, de todos os 

seus filhos. Neste capítulo, José, informado da doença de seu pai, vai visitá-lo, e leva seus dois filhos 

consigo, v.1,2. Jacó solenemente adota estes dois netos, e os considera seus filhos, v. 3-7. Ele os abençoa, 

v. 8-16. Ele explica justifica o cruzar das suas mãos, ao abençoá-los, v. 17-20. Ele deixa um legado 

particular a José, v. 21, 22. 

Esboço de Gênesis 48: 

 Gênesis 48.1 – 7: Palavras de Jacó a José 

 Gênesis 48.8 – 14: Jacó abençoa os filhos de José 

 Gênesis 48.15,16: Jacó abençoa José 

 Gênesis 48.17 – 22: As instruções de Israel 

 

Capitulo 49 Jacó abençoa seus filhos 

Gênesis 49 é uma profecia. Jacó aqui está sobre seu leito de morte, fazendo seu testamento. Ele adiou isto 

até agora, porque as palavras dos homens que estão à beira da morte podem provocar profundas 

impressões, e serem lembradas por muito tempo. O que ele disse aqui, não pôde dizer quando desejava, 

mas quando o Espírito lhe deu as palavras. Foi o Espírito que escolheu esta ocasião, para que a força divina 

pudesse ser aperfeiçoada na sua fraqueza. Os doze filhos de Jacó eram, naquela época, homens de 

renome, mas as doze tribos de Israel, que descenderam deles e tiveram seus nomes, foram muito mais 

conhecidas. Nós lemos os seus nomes acima das portas da Nova Jerusalém, Apocalipse 21.12. Na 

perspectiva disto, o seu pai, à morte, diz alguma coisa notável, sobre cada filho, ou sobre a tribo que teria o 

nome de cada um deles.  

 

Aqui temos o ESBOÇO:  v. 1,2. A predição a respeito de cada tribo, v. 3-28. A repetição da recomendação a 

respeito de seu sepultamento, v. 29-32 e a sua morte, v. 33. 

 

Capitulo 50 - Esboço de Gênesis 50: 

 Gênesis 50.1 – 6: O choro de José 

 Gênesis 50.7 – 14: O sepultamento de Jacó - Levaram-no à terra de  ___________ e o sepultaram 

na  ___________ do campo de Macpela - Gênesis 50:13 

 Gênesis 50.15 – 18: O receio dos irmãos de José - Vocês planejaram o  _____ contra mim, mas  

________ o tornou em  ___________, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 

50:20 

 Gênesis 50.22 – 26: A morte de José – com  _________ anos. 

Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Êxodo 1:8 
e os sujeitaram a cruel ___________. Êxodo 1:13 

 

 
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 

 
      


