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GÊNESIS 28 A 35 

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

Revisão aula 3: 
1) Qual o nome do deserto onde Abraão foi morar? 

(  ) Negrume  (  ) Nigéria  (  ) Neguebe  (  ) Meleve 

 

2) Qual o nome do rei que reinava em Gerar, rei dos filisteus? 

(  ) Melquisedeque  (  ) Abimelque  (  ) Eliezer  (  ) Senaqueribe 

 

3) Quando Deus falou com esse rei em sonhos, disse que ele: 

(  ) Ficaria terrivelmente doente  (  ) que morreria  (  ) que ele era muito ingrato  (  ) que prosperaria. 

 

4) Abraão e todos os nascidos em sua casa, os estrangeiros foram circuncidados. Ismael foi 

circuncidados com que idade? 

(  ) 8 dias   (  ) 99 anos  (  ) 7 anos  (  )13 anos 

 

5) Quando no deserto, Hagar se afasta de seu filho para não o ver morrer, qual foi essa distância que 

a bíblia apresenta?  

(  ) Uns 30km  (  ) Distância de uma flecha  (  ) distância de 9 jardas  (  )  distância de 12 metros 

 

6) Qual o nome da região, o monte que Abraão levou o seu filho Isaque para oferecer em sacrifício? 

(  ) Monte das Oliveiras  (  ) Monte Sinai  (  ) Monte Moriá  (  ) Monte Sião. 

 

7)Qual o nome da caverna que Abraão comprou dos Hititas juntamente com uma porção de terra 

para sepultar a sua mulher Sara? 

(  ) Caverna das cerimonias especiais  (  ) Caverna da revelação  (  ) Caverna de Macpela (  ) 

Caverna do dragão; 

 

8) Qual foi o valor pago pela porção de terra e pela caverna comprada por Abraão dos Hititas? 

(  ) 40 moedas de pratas  (  ) 1 dracma  (  ) 400 peças de prata  (  ) 30 moedas de prata 

 

9) Qual o nome da mulher de Isaque? 

(  ) Raquel  (  ) Hagar  (  ) Noemi  (  ) Rebeca 

 

10) Isaque teve gêmeos eles foram: 

(  ) Ismael e Jacó  (  ) Pedro e André  (  ) Esaú e Jacó  (  ) Beltessazar e Belsazar. 

 

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, irmão de sua mãe, Jacó assim o fez. 

Esaú ao tomar conhecimento da ordem de seu pai para seu irmão _______________, fez o mesmo 

indo procurar por uma esposa na casa do seu tio Avô __________________v.10 

Jacó cansado da viagem toma para si uma _______________ v.11 faz dela uma travesseiro e dorme, 

tem um sonho e nele vê uma __________________ v.12 que saía da terra tocando ao céu, Deus faz 

a promessa a ele, que por seu intermédio seria pai de uma grande multidão. Aquele lugar Jacó deu o 

nome de _____________ que quer dizer casa de Deus v. 19. 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 
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Capitulo 29 

Jacó encontra-se com Raquel 

Jesus afirma que nem todos devem se casar, essa informação não serviu para Jacó, para que Deus 

cumprisse a sua promessa sobre a sua vida o seu casamento seria inevitável. 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A riqueza 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, Labão reluta em deixa-lo inclusive comenta que pagará o seu 

salário se assim for necessário, para que ele permaneça em Padã-Haran. 

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 coloca _____________ 

verdes de estoraque e ___________________ e plátano. Fez listras brancas, 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, mas alguns pensam que talvez a maneira pela qual ele saiu, não tenha sido uma atitude 

de fé. Apesar disso tudo, Deus foi fiel em manter Sua palavra [Gênesis 28:15].  

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 ovelhas. Não há dúvidas de que Labão teria impedido ou até 

mesmo tentaria matar Jacó se estivesse presente ali. 

última vez que vemos ou ouvimos a respeito de Labão. Ele foi um triste exemplo de muitos que hoje 

em dia pensam somente em riquezas, e não tiram nenhum proveito das oportunidades espirituais 

que possuem. 

 

Capitulo 32 

Jacó prepara-se para encontro com Esaú. 

Nesse capitulo vemos Jacó ainda em sua jornada para Canaã. Jamais tantas coisas memoráveis 

ocorreram em qualquer marcha como na desta da pequena família de Jacó. Pelo caminho ele se 

depara com boas notícias de seu Deus, v.v. 1,2. Com más notícias de seu irmão, a quem ele enviou 

uma mensagem para notificar de seu retorno, v.v. 3-6. Em sua aflição, ele divide o seu grupo, v.v. 7,8. 

Ele faz a sua oração a Deus, v.v. 9-12. Ele envia presentes ao seu irmão, v.v. 13-23. Ele luta com o 

anjo, v.v. 24-32.  

Esboço de Gênesis 32: 

• Gênesis 32.1,2: Jacó prossegue viagem 

• Gênesis 32.3 – 6: Jacó envia mensageiros a Esaú 

• Gênesis 32.7,8: O temor de Jacó 

• Gênesis 32.9 – 12: A oração de Jacó 

• Gênesis 32.13 – 21: Presentes para Esaú 

• Gênesis 32.22 – 26: Jacó luta com Deus 

• Gênesis 32.27 – 32: De Jacó para Israel 

 

Capitulo 33 
O encontro de Esaú com Jacó 

No capítulo anterior, percebemos o quanto era profunda a intimidade que Jacó tinha com Deus, e era 

bem-sucedido. Agora nesse capitulo vemos que esse relacionamento também refletiu no seu convívio 

com os homens e em especial com seu irmão, 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”. 

 

Eis aqui um encontro muito amistoso entre Jacó e Esaú, v.v. 1-4. O debate destes em sua reunião, na 

qual competem entre si com declarações civilizadas e amáveis. Os assuntos da conversa sobre a 

família de Jacó, v.v. 5-7. Sobre o presente que ele havia enviado v.v. 8-11. Sobre o andamento de sua 

viagem, v.v. 12-15. O estabelecimento de Jacó em Canaã, sua casa, terra e altar, v.v. 16-20. 

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 

 

Capitulo 34 
O conflito entre filhos de Jacó e os Siquemitas 

Aqui começa a história das aflições de Jacó com os filhos – que foram imensos e que são registrados 

para mostrar a vaidade deste mundo. Aquele que nos é mais querido pode acabar sendo o nosso 

maior tormento, e nós podemos nos deparar com os maiores revezes naquelas coisas das quais 

dissemos: “Isto nos consolará”. As aflições habituais das pessoas boas. Os filhos de Jacó foram 

circuncidados, foram bem-educados, e se orou muito por eles. Eles tinham exemplos muito bons  



 

incutidos em si mesmos. Mesmo assim alguns deles se mostraram muito rebeldes. “Não é dos ligeiros 

a carreira, nem dos valentes, a peleja”. As aflições habituais das pessoas boas. Os filhos de Jacó foram 

circuncidados, foram bem-educados, e se orou muito por eles. Eles tinham exemplos muito bons 

incutidos em si mesmos.  Mesmo assim alguns deles se mostraram muito rebeldes. “Não é dos ligeiros 

a carreira, nem dos valentes, a peleja” Ec 9:11. A graça não corre no sangue, e também a suspensão 

da herança da graça não elimina a herança da fé e os privilégios da igreja visível: mais ainda, os filhos 

de Jacó, embora fossem o seu tormento em algumas coisas, ainda assim faziam parte do concerto 

com Deus. Neste capítulo temos o registro de que Diná é desonrada, v.v. 1-5. Um contrato de 

matrimônio entre ela e Siquém, que a havia maculado, v.v. 6-19. A circuncisão dos siquemitas, de 

acordo com aquele contrato, v.v. 20-24. A pérfida e sangrenta vingança que Simeão e Levi perpetraram 

contra eles, v.v. 25-31.  

Esboço de Gênesis 34: 

• Gênesis 34.1 – 5: Diná é desonrada 

• Gênesis 34.6 – 17: A malícia dos filhos de Jacó 

• Gênesis 34.18 – 29: A maldade dos filhos de Jacó 

• Gênesis 34.30,31: A tristeza de Jacó 

 

Capitulo 35 

O retorno de Jacó a Betel 

Temos três comunhões e três funerais. Três comunhões entre Deus e Jacó. Deus ordenou a Jacó 

que fosse até Betel. E, em obediência a essa ordem, ele expurgou os ídolos de sua casa e se 

preparou para essa jornada, v.v. 1-5.2. Jacó construiu um altar em Betei, em honra a Deus, que lhe 

havia aparecido, e em cumprimento ao seu voto, v.v. 6,7. Deus apareceu-lhe mais uma vez e 

confirmou a mudança de seu nome e o concerto com ele (v.v. 9-13). Jacó expressou um grato 

reconhecimento por essa visita, v.v. 14,15. Três funerais. O de Débora, v. 8. O de Raquel, v.v. 16-20. 

O de Isaque, v.v. 27-29. Aqui também se encontra o incesto de Rúben (v. 22), e um relato sobre os 

filhos de Jacó, v.v. 23-26. 

Esboço de Gênesis 35: 

• Gênesis 35.1 – 5: Jacó vai a Betel 

• Gênesis 35.6 – 15: Jacó chega a Betel 

• Gênesis 35.16 – 20: A morte de Raquel 

• Gênesis 35.21 – 29: A desgraça de Rúben 
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