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GÊNESIS 36 A 43 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Revisão aula 4: 

 

1) Existe uma cidade que marca muito a vida dos Patriarcas, ela foi ponto de partida para Abraão, lugar 

de refugio para Jacó, seu nome é: 

(  ) Telemacoborba  (  ) Jetsemani (  ) Gerar  (  ) Betel  (  ) Padrã-Arã. 

 

2) Esaú ao saber que seu irmão não havia se casado com uma cananéia a pedido de seu pai, 

obedecendo também essa determinação foi até a casa de quem para ter uma mulher por esposa? 

(   ) Abraão  (   ) Naor  (   ) Ismael   (   ) Mãe Joana. 

 

3) Jacó durante sua viagem, sente-se muito cansado e dorme e perguntamos: O que utilizou para fazer 

passar por seu travesseiro? 

(   ) Um odre novo  (   ) Uma pedra   (   ) Uma funda   (   ) Uma sandália 

 

4) Qual foi o nome do lugar dado por Jacó onde ele teve um sonho com Deus, onde via anjos que subiam 

e desciam em sua direção? 

(   ) Betel   (   ) Babel   (   ) Papel  (  )  Crossel   (   ) Cartel. 

 

5) Jacó finalmente encontra-se com a mulher da sua vida, Raquel ela foi feita para ele, qual foi o lugar 

especial que Deus usou para marcar esse encontro. 

(   ) Sorveteria Kapote  (   ) Poço  (  ) Tenda do encontro  (   ) Casa das misericórdias 

 

6) Durante um período de 7 anos Jacó precisou trabalhar para o seu sogro, como era o seu nome? 

(   ) Betuel  (   ) Elifaz   (   ) Labão  (   )  Jetro  (   ) Carcará 

 

7) “Dá-me filhos se não morrerei” essa memorável e angustiante frase foi pronunciada por qual das 

esposas de Jacó? 

(   ) Raquel  (  ) Rebeca (   ) Ruth  (  ) Rubia 

 

8) Judá filho de Jacó com sua primeira esposa, foi muito abençoado por Deus, e da sua linhagem viemos 

a conhecer:  

(   ) Daniel um homem integro  (   ) Ananias, o primeiro mentiroso confesso do novo testamento, (   ) 

Jesus o nosso Senhor e Salvador  (  ) Pedro o colérico apostolo do Senhor. 

 

9) Que profunda vontade por aquela fruta, Raquel quando viu Ruben trazendo para sua mãe, não resistiu 

e pediu um pouco para ela, que fruta foi essa? 

(  ) Abacate  (  ) Laranjas (   ) Mandragoras (   ) Morangos  (  ) Açai 

 

10) Uma das filhas de Labão, roubou de seu pai no momento da partida alguns dos ídolos que 

pertenciam ao clã, que filha fez isso? 

(   ) Judite  (   ) Margarete  (   ) Raquel  (   ) Lia  (  ) Hagar 

 

11) Jacó luta com o anjo do Senhor no vale de Jaboque e lá ele é abençoado, tem o seu nome mudado 

de Jacó para: 

(   ) Caifaz  (  ) Beirute  (  ) Israel  (  ) Ciria 

 

12) Diná sofre violência sexual, qual é o nome do homem que realizou tal prática? 

(  ) Sibem  (  ) Sitrem  (  ) Siquem  (  ) Sivem 

 

 

 

VELHO TESTAMENTO 2 – PATRIARCAS - 2018 



Relacione os filhos de Jacó 

 

(1) Lia (  ) Benjamim 

 (  ) Dã 

(2) Raquel (  ) Gade 

 (  ) Aser 

(3) Bila (  ) Levi 

 (  ) Simeão 

(4) Zilpa (  ) Diná 

 (  ) Naftali 

 (  ) Issacar 

 (  ) Judá 

 (  ) Zebulom 

 (  ) Aser 

 (  ) José 

 

Capitulo 36 
Os descendentes de Esaú 

Em Gênesis 36, temos um relato dos descendentes de Esaú, que, por causa dele, foram chamados de 

edomitas, pois Esaú vendera a sua primogenitura, perdera a sua bênção, e não era amado por Deus, 

como era Jacó 

Destaque: Onde lemos Edom lemos Esaú. Gn 36:42  

 

Capitulo 37 – introdução ao quarto Patriarca 
Os sonhos de José 

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

Quanto 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 os irmãos 

___________ 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. 

 

Capitulo 38 
A história de Judá e Tamar 

Aqui vemos a narrativa de Judá e sua família, e esta é uma narrativa tal que é de se admirar que, de 

todos os filhos de Jacó, o nosso Senhor procedesse de Judá, Hebreus 7.14. Se fôssemos delinear o 

seu caráter a partir desta história, não diríamos: “Judá, a ti te louvarão os teus irmãos”, capítulo 49.8. 

O valor e o mérito de Jesus Cristo são pessoais, vêm de si mesmo, e não derivam dos seus ancestrais. 

Humilhando-se para ser feito “na semelhança da carne do pecado”, Ele se alegrou em ser descendente 

de alguns que eram infames. Vemos o casamento e a descendência de Judá, e a morte prematura dos 

seus dois filhos mais velhos, v.1-11. O incesto de Judá com sua nora Tamar, sem que ele soubesse 

disto, v.12-23. A sua confusão, quando isto foi descoberto, v.24-26. O nascimento dos seus filhos 

gêmeos, através dos quais a sua família se edificou, v. 27 

Esboço de Gênesis 38: 

• Gênesis 38.1 – 11: A iniquidade de Judá 

• Gênesis 38.12 – 23: Judá é enganado 

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



Capitulo 39 
José é assediado pela mulher de Potifar 

Retornamos à história de José. Vemos como um servo, um escravo na casa de Potifar (v.1), e ainda 

assim muito honrado e favorecido. Evidenciamos a providência de Deus, faz dele, na verdade, um 

senhor, v.2-6. A graça de Deus, faz dele mais do que um vencedor sobre uma forte tentação de 

impureza, v.7-12. Nós o vemos como um sofredor, falsamente acusado (v.13-18), aprisionado (v. 19,20), 

e, ainda assim, a sua prisão foi tornada honrosa e também consoladora pelos sinais da presença 

especial de Deus com ele, v.21-23. E aqui José foi um tipo de Cristo, “que tomou a forma de servo”, e 

ainda assim fez aquilo que evidenciava que “Deus estava com Ele”, que foi tentado por Satanás, mas 

venceu a tentação. Que foi falsamente acusado e preso, mas ainda assim tinha todas as coisas 

entregues nas Suas mãos. 

Esboço de Gênesis 39: 

• Gênesis 39.1 – 6: José na casa de Potifar 

• Gênesis 39.7 – 12: A mulher de Potifar 

• Gênesis 39.13 – 19: José é falsamente acusado 

• Gênesis 39.20 – 23: José é lançado na prisão 

 

Capitulo 40 
José interpreta os sonhos de dois prisioneiros 

As coisas estão acontecendo, embora lentamente, em direção à promoção de José. Dois dos servos de 

Faraó são colocados na prisão, (copeiro e o padeiro) e sob os cuidados de José, e assim tornaram-se 

testemunhas do seu extraordinário comportamento e do agir de Deus na sua vida, v.1-4. Cada um deles 

teve um sonho, que José interpretou (v.5-19), e os acontecimentos comprovaram a interpretação (v. 20-

22), e assim eles se tornaram testemunhas do seu talento extraordinário. José recomenda o seu caso a 

um deles, cuja nomeação ele previu (v.14,15), mas em vão, v.23. 

Esboço de Gênesis 40: 

• Gênesis 40.1 – 4: José administra a prisão 

• Gênesis 40.5 – 15: José interpreta o sonho do copeiro de Faraó 

 

Capitulo 41 
José Interpreta os sonhos de faraó 

A Providência ocasiona duas coisas: a libertação de José e o sustento de Jacó e da sua família, em 

uma época de fome, pois os olhos do Senhor Deus percorrem a terra, e orientam os assuntos dos filhos 

dos homens para o benefício daqueles cujos corações são corretos com Ele. Para isto, temos aqui os 

sonhos de Faraó, v.1-8. A recomendação que lhe fizeram de José como intérprete, v.9-13. A 

interpretação dos sonhos, e a predição de sete anos de abundância e sete anos de fome no Egito, com 

o prudente conselho dado a Faraó em vista disto, v.14-36. A nomeação de José para uma posição do 

mais elevado poder e confiança no Egito, v.37-45.5. O cumprimento da predição de José, e a sua 

fidelidade ao que lhe era confiado, v.46. 

Esboço de Gênesis 41: 

• Gênesis 41.1 – 8: O sonho do Faraó 

• Gênesis 41.9 – 14: José é chamado a presença de Faraó 

• Gênesis 41.15 – 24: Faraó relata o sonho a José 

• Gênesis 41.25 – 32: José interpreta o sonho de Faraó 

• Gênesis 41.33 – 37: A instrução de José 

• Gênesis 41.38 – 46: José é feito governador do Egito 

• Gênesis 41.47 – 49: A administração de José 

• Gênesis 41.50 – 52: Manassés e Efraim 

• Gênesis 41.53 – 57: A fome se alastra pela terra 

 

Capitulo 42 
Os irmãos de José no Egito 

Vemos aqui a realização dos sonhos que o próprio José tinha sonhado, de que a família do seu pai lhe 

prestaria reverência e homenagens. A história, de maneira muito detalhada e particular, conta o que 

aconteceu entre José e os seus irmãos, não somente porque é uma história interessante, e 

provavelmente foi muito comentada. Tanto entre os israelitas quanto entre os egípcios, mas porque é 

muito instrutiva, e possibilitou a ida da família de Jacó ao Egito, fato de que dependeram tantos eventos 



grandiosos. temos os filhos de Jacó, dirigindo-se humildemente a José, para comprar trigo, v.1-6. O 

medo que José lhes infundiu, para testá-los, v.7-20. A culpa que eles tinham agora, do seu pecado 

contra José, há tanto tempo, v.21-24. Seu retorno a Canaã, com o trigo, e a grande aflição que seu pai 

sentiu ao ouvir o relato da sua expedição, v. 25. 

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 42.38: A tristeza de Israel 

 

Capitulo 43 
De volta ao Egito. 

A sua melancólica separação do seu pai Jacó, em Canaã, v. 1-14. 

Seu agradável encontro com José no Egito, v.15. Nesta oportunidade, nada acontece, exceto o que é 

agradável e satisfatório. 

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 
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