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INTRODUÇÃO 
  
Como devemos ser gratos ao nosso Deus que nos presenteou com as Santas 
Escrituras, a qual tem sido para muitos um tesouro e lenitivo para enfrentar os 
dias cruéis, que este mundo, dominado pelo pecado, nos tem proporcionado. 
  
O livro de Gênesis, além de revelar nossa origem comum: DEUS, apresenta-nos 
uma visão panorâmica da história de um povo separado para receber as 
ordenanças divinas, vive-las e divulgá-las. 
  
É importante, ainda que o Gênesis também conte a história de pessoas tão 
pecadoras quanto nós, mas que nas mãos de Deus puderam realizar o propósito 
divino, servindo-nos de inspiração e desfrute do manancial de benção que há no 
conhecermos o caráter de um Deus amoroso, misericordioso e rico em perdão. 
  
Que o Senhor inspire a cada estudante de sua Palavra, e que neste pequeno 
estudo do Livro de Gênesis o Espírito de nosso Deus se faça presente 
inspirando-nos e dando-nos uma visão mais clara de Sua vontade.  
  
Um bom estudo para todos! 
  

O autor 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

MANÁ - Lição Bíblica Trimestral 
  

DESFRUTANDO O LIVRO DE GÊNESIS 
  

Mensagem da semana 
Início de uma Caminhada 

  

I Semana 
Sábado à tarde  
  
TEXTO CENTRAL DA MENSAGEM SEMANAL 

“Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu 
descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar”. (Gênesis 

3:15 RA) 
  
Deus sempre foi e será eternamente fiel aos Seus planos e propósito de amor e 
misericórdia para com os seres criados, independentemente das escolhas que 
suas criaturas vierem a adotar, isto é, o amor de Deus não estará dependente de 
nossas escolhas, logo Ele continuará amando-nos mesmo que professemos 
incredulidade em Suas Palavras. É bastante confortador saber que, mesmo após 
a entrada do pecado e a degradação moral deste mundo, temos a revelação que 
testifica para nós que nada mudou, da parte de Deus, daquele convívio tão 
amoroso e rico em graça e compaixão. 
  
Nossos primeiros pais tiveram o privilégio de desfrutar a Presença de um Deus 
Santo, e da Pessoa Imaculada de Seu Filho. Imaginemos quão maravilhosas 
companhias eles tiveram! Pela Sua Palavra temos a certeza de que em breve nós 
também iremos desfrutar deste privilégio! Apocalipse 22:3-4 “Nunca mais haverá 
qualquer maldição. Nela, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o 
servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele”. 
  
MEDITE E RESPONDA “Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo 
fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.” (Romanos 5:8 
RA) 

a)     O amor de Deus NÃO depende do que somos ou escolhemos? 
      SIM_____   NÃO______ 

b)     Se o amor de Deus dependesse do que somos, Jesus seria para 
nós apenas um modelo ou exemplo e não o nosso Salvador 
SIM____  NÃO_____ 
c)      Tenho uma resposta melhor para as alternativas acima, e 
explicitarei a seguir: 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



 
Domingo 

A fuga impossível 
  
Ao avaliarmos a atitude de Adão, logo após o pecado, algumas possibilidades 
nós podemos conjeturar:  
1 – Adão não conhecia plenamente os atributos de seu Criador;  
2 – O pecado desorganizou suas idéias a ponto de: fazê-lo pensar que seria 
possível empreender tal fuga; 
  
Sob outro anglo, percebe-se que a linguagem em que o livro de Gênesis foi 
escrito pode a princípio, para o iniciante nos estudos das Escrituras, deixá-lo um 
tanto confuso e sem entender como um Deus Onisciente e Onipresente possa 
fazer a pergunta que formulou para Adão, isto é, onde estás?  
  
Sabemos que somente Deus é capaz de explicar plenamente por que permitiu 
que Moisés quando escreveu o relato deste livro usasse tais expressões. Mas 
podemos ponderar em duas hipóteses que podem apresentar-se como aceitáveis 
e harmônicas: 
  

a)     Moises recebeu uma mensagem divina e tentou explaná-la em sua 
própria linguagem, e a única maneira que encontrou para salientar a 
busca de Deus pelo homem, seria no sentido de que Deus fosse tão 
humano quanto nós e naquele momento não sabia onde o homem havia 
se escondido; 
b)      Onde estás? Teria sido uma pergunta meramente irrelevante, 
utilizada com a finalidade de fazer com que o homem fizesse uma 
autorreflexão e ponderasse em sua situação de medo e sofrimento que 
suas ações o haviam conduzido a uma impossível atitude de fuga 

  
E chamou o SENHOR Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? 

Gênesis 3:9 RA 
  
Marque o item que você acha que responde à questão: 

a)     Porque o homem sentia medo de Deus: 
___ Porque Deus demonstrou ser muito exigente; 
___ Desconhecia o caráter de Deus; 
___ o pecado deformou sua visão de Deus 

 
b)     Que sentimentos, após o pecado, o homem adquiriu: 

___amor; ___medo; ___fidelidade. 
  
c)  Com suas palavras, explique o que o salmista quis dizer: “Para onde me 
ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face?”(Salmos 139:7 RA) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
Segunda  

O conflito pós-pecado 
  
O relacionamento divino humano, após o pecado, teve que passar por uma 
profunda modificação, ou seja, o contato não pode mais ser face a face, uma vez 
que as trevas não se harmonizam com a luz. 
  
A terra ficou separada dos demais planetas habitados, os quais passaram a 
integrar a dimensão da luz, onde os seres celestiais, inclusive nosso Deus, tem 
um relacionamento pessoal e direto. Jó 1:6 – Jó 2:1 e 2 Coríntios 12:2 
  
È visível à mudança na natureza de Adão e Eva, principalmente na área 
emocional (medo, vergonha, desculpas etc.), conseqüentemente seus 
descendentes viriam a ter estes mesmos caracteres arraigados em sua natureza, 
isto é, inevitavelmente possuiriam  “natureza pecaminosa”. 
As conseqüências daquele ato foram desastrosas para toda a humanidade, 
inclusive, com reflexos em todo o universo  
  

Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da 
árvore de que te ordenei que não comesses? Então, disse o homem: A 
mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Gênesis 
3:11 RA 
  
Marque o item que você acha que responde à questão 

a)     antes do pecado o homem era: 
 ___imortal;  ____condenado à morte; ___ passível de morte 

b)     após o pecado nós nascemos: 
 ___imortais; ___passiveis de morte; ___condenados à morte. 
  
c)  Com suas palavras, explique o que significa:  

Seres imortais 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Seres passiveis de morte 



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
Seres condenados a morte 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  
d) Qual era a verdadeira intenção de Adão com as seguintes palavras: “A 
mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi” 
_____Queria que Eva fosse inocentada  
_____Inocentar a satanás  
_____Transferir sua culpa para a mulher e como conseqüência para Deus 
que lhe deu uma mulher tão fraca 

    
Terça  

A triste realidade do pecado 
  
Ao meditarmos nesta “nova” realidade, isto é, com a entrada do pecado neste 
mundo, alguns imaginam que todo o mal e dificuldade, que veio em seguida, 
foram fruto de uma ação divina em represália a desobediência.  
  
Mas ao aprofundarmos o estudo da Palavra de Deus, avançando no 
conhecimento de Sua natureza, perceberemos que todo o mal que passou a 
existir veio como herança da desobediência, isto é´, o sofrimento e morte, foram 
conseqüências das atitudes de Adão e Eva as quais foram de encontro aos 
ditames da Palavra,.Deus, apenas, explicou para o primeiro casal os detalhes de 
uma vida sob a “maldição” do pecado.  
  

E à mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua 
gravidez; em meio de dores darás à luz filhos; o teu desejo será para o teu 
marido, e ele te governará. ¶ E a Adão disse: Visto que atendeste a voz de 
tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é 
a terra por tua causa; em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de 
tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do 
campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois 
dela foste formado; porque tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3:16-19 RA 
  
Marque o item que você acha que responde à questão: 

a)     Caso não houvesse pecado o privilégio da maternidade seria:  
___com dores 
___sem dor 

___não haveria o dom da procriação 
b)     “Maldita” é a terra..., isto significa que:  
___o trabalho seria suave e prazeroso; 
___a subsistência não seria mais proveniente da única e exclusiva ação 
de Deus;  
___a terra seria totalmente dominada por satanás 

  
Com suas palavras, explique o que significa: 
“O teu desejo serás para o teu marido” 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_ 
“até que tornes a terra” 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
“porque tu és pó” 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
“em fadigas obterás dela o sustento” 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  
Quarta  

O amor e a misericórdia em ação 
  
Um Deus somente justo teria, sem nenhuma falta de justiça, caso tivesse 
eliminado o “anjo rebelde” e seus seguidores, os seres humanos, sem que lhes 
fossem dados a oportunidade de uma “segunda chance”. E era exatamente isto 
que alimentava  o raciocínio de satanás, o qual esperava que a misericórdia 
divina anulasse a justiça ou vice-versa  
  
Mas Deus não se supera, apenas manifesta uma maravilhosa faceta de Seu 
caráter: a graça, dando não só uma segunda chance, mas a solução definitiva 
para seres perdidos e condenados a morte eterna, mesmo que isto custe à vida 
de Seu Imaculado Filho! 
  
A maioria dos teólogos afirma que Gênesis 3:15 é a primeira profecia messiânica 
da bíblia, o que, também, com facilidade, podemos concordar, mas um versículo 



bíblico não se limita a um único sentido, e dele poderemos extrair ilimitados 
significados e verdades, desde que o Espírito de Deus a isto nos conduza, 
  
Certamente, neste versículo (Gênesis 3:15) podemos, também, divisar o ensino 
de que o ser humano, embora com a sua natureza manchada pelo pecado 
recebia a promessa de uma natureza ou poder divino a operar em seu interior 
que produziria inimizade para com o mal 
  

Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu 
descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 
3:15 RA 
  
Marque o item que você acha que responde à questão: 

a)     O sentido da palavra “inimizade” quando se relaciona ao crente é: 
____ódio; 
____amizade e concórdia; 
____ separação e discórdia 

b)     “e o seu descendente” profeticamente isto significa que: 
 ____a mulher teria vários filhos; 
____ o descendente da “mulher” é Jesus; 
____ o termo “mulher” refere-se a Eva 

 
.Com suas palavras, explique o que sentido profético das seguintes expressões: 
“Este te ferirá a cabeça” 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
“e tu lhe ferirás o calcanhar” 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
“...inimizade entre.ti e a mulher...” 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
Quinta 

Amor e carinho de um pai 

Quanto zelo, quanto carinho e dedicação, demonstrou Deus, pois mesmo após o 
ser humano haver trocado a Sua Palavra pelas injurias e mentiras satânicas, Ele 

cuidou em não somente solucionar espiritualmente a situação (oferecendo Seu 
Único Filho), mas também procurou auxilia-los materialmente com vestimentas de 
peles, provavelmente de cordeiro, alem de prover-lhes informações necessárias a 
fim de que eles pudessem lidar com a nova ordem, pois a entrada do pecado 
havia alterado não somente na natureza, mas também nos próprios seres 
humanos e nos animais  
  
Uma vez que nos versículos anteriores não se falou em morte parece que temos 
aqui a primeira morte de um ser vivo: o cordeiro, logo, também, temos aqui a 
figura da transferência ou substituição, ou seja, o cordeiro “assumiu” a culpa de 
Adão, e foi o meio para suprir-lhe a necessidade de vestimentas, Espiritualmente, 
sem nenhuma dúvida este cordeiro simbolizava o “cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo” - João 1:29 
  

“Fez o SENHOR Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e 
os vestiu.” (Gênesis 3:21 RA) 
  
Marque o item que você acha que responde à questão 
a) O sentido espiritual de “vestir” quando se relaciona ao pecador é:  
___humilhá-lo por estar nu 
___exigir respeito e reverência na Presença de Deus 
___ demonstrar que somente Deus pode suprir aquilo que o pecado tirou3, 
b) “Fez o SENHOR Deus vestimenta de peles” isto significa que: 
___Deus testificava que no futuro o homem produziria suas próprias vestes; ___ 
que as vestes de peles são mais duradouras; 
___Que somente Deus pode “cobrir/vestir/justificar” nossas faltas 
  
Com suas palavras, explique o que sentido das seguintes expressões: 
  
“vestiduras brancas – Apocalipse 3:5” 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

“vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha 

da tua nudez Apocalipse 3:18” 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

“lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro..Apocalipse 22:14” 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  



Sexta 
A morte, um ato de misericórdia 

O maior inimigo, e o grande pavor de todos os pecadores, em todas as épocas, 
têm sido a morte! Ela é implacável, não respeitando idade, sexo, posição social, 
raça ou credo religioso. Sabemos que a sua origem vem desde a escolha que 
fizeram nossos primeiros pais lá no Éden. 
  
Hoje iremos estudar, e pela misericórdia e revelação do Espírito de Deus, 
poderemos compreender melhor, por que um Deus de amor permitiu este tão 
nefasto mal, a morte. 
  
 O mais importante, porém, é que, saberemos que a morte já foi vencida e que 
em breve será totalmente destruída no lago de fogo. (Apocalipse 20:14 RA) 
  
“Então, disse o SENHOR Deus: Eis que o homem se tornou como um de 
nós, conhecedor do bem e do mal; assim, que não estenda a mão, e tome 
também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. E, expulso o 
homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma 
espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida.” 
(Gênesis 3:22 e 24 RA) 
  
Marque o item que você acha que responde à questão: 
a) O sentido espiritual de “se tornou como um de nós” é:  
_____literal, isto é, temos os mesmos e todos os atributos de Deus 
____é parcialmente literal, conhecemos um pouco do mal, enquanto Deus 
conhece totalmente 
____parcialmente literal, pois só possuímos plenamente os atributos  internos de 
Deus (amor, misericórdia. longanimidade etc.), mas não os atributos externos 
(gloria, poder, soberania etc.) 
b) “e coma, e viva eternamente” isto significa que: 
 ___Deus jamais nos quis dar a vida eterna; 
 ___Deus estava se vingando por eles haverem comido do fruto da arvore 
proibida;  
___Que somente assim Deus aboliria a possibilidade do castigo eterno 
  
Com suas palavras, explique o sentido da seguinte expressão: 
  
“E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir 

de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida” 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
  

Mensagem da semana 
Traumas na Caminhada 

  

II Semana 
Sábado à tarde 

  
TEXTO CENTRAL DA MENSAGEM SEMANAL 

“Porém Noé achou graça diante do SENHOR.” (Gênesis 6:8 RA) 
  
O livro de Gênesis, entre muitas narrativas, nos relata a intervenção divina na 
história através de um dilúvio, que para os que crêem na Palavra de Deus, este 
ato foi de natureza universal, isto é, todo o globo de nosso planeta sofreu os 
efeitos daquela catástrofe. 
  
Há, em nossos dias, até mesmo entre aqueles que se dizem seguidores de 
Cristo, muitos questionamentos sobre os relatos das Escrituras, pondo em dúvida 
a veracidade das mensagens de Deus, conseqüentemente há também aqueles 
que duvidam da existência do dilúvio. Entretanto isto não deve ser motivo para 
diminuir nossa fé nas Escrituras, uma vez que tudo isto já estava profetizado (II 
Pedro 3:3-4)  RA 
  
Para nós, que acima de qualquer especulação convém mantermos firme a nossa 
fé na Palavra, nos interessa, tão somente, o que a bíblia diz através de homens 
inspirados (Moisés) e o que ela testifica através de outros mensageiros divino 
(Jesus e Pedro):comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao 
dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Lucas 17:27 
RA - e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e 
mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios; 2 Pedro 
2:5  RA 
  
MEDITE E RESPONDA “Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro 
entre os seus contemporâneos; Noé andava com Deus.” (Gênesis 6:9 RA) 
  

a)     Que dizer que a “justiça” de Noé se destacava somente entre os 
seus contemporâneos 

SIM_____   NÃO___ 
  

b)     Quer dizer que Noé não tinha pecado 
SIM____  NÃO____ 

  
c)      Tenho uma resposta melhor para as alternativas acima, e 
explicitarei a seguir: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



  
Domingo  

O limite da misericórdia 
  
Embora ao lermos as Escrituras e deliciarmo-nos no maravilhoso caráter de Deus 
e de Seu Filho, e pensarmos que sua misericórdia é ilimitada e inesgotável, para 
nossa tristeza verificaremos, no estudo desta semana, que o maior bloqueio e o 
ato capaz de inibir a misericórdia divina é o profundo e constante estado de 
pecado, a que os seres criados são capazes de alcançar, quando dão rédeas as 
insinuações satânicas. “pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm 
cauterizada a própria consciência,” (1 Timóteo 4:2 RA) 
  
Deus concede a cada ser criado a liberdade para escolher entre submeter-se à 
vontade divina ou escolher servir ao ego, ou as insinuações do arquiinimigo, o 
qual teve a sua própria escolha, mas que agora tenta impor aos outros a sua 
própria vontade, e se Deus não frear esta onda, o próprio universo estaria em 
perigo, por isso há um limite estabelecido por Deus até onde o mal pode ir sem 
comprometer o livre arbítrio das demais criaturas e sem comprometer a harmonia 
de todos os filhos de Deus. 
  

Então, disse o SENHOR:O meu Espírito não agirá para sempre no 
homem, pois este é carnal; e os seus dias serão cento e vinte anos. 
(Gênesis 6:3 RA) 
  
Marque o item que você acha que responde à questão: 
a) O sentido da frase “o meu Espírito não agirá para sempre no homem” é:  
___a misericórdia de Deus é ineficaz em qualquer circunstância; 
____Deus se cansa de esperar pelo pecador; 
___ o que “limita” a Sua misericórdia é a decisão definitiva e irrevogável que o 
pecador, ao longo de sua vida, vai  tomando em favor do pecado 
  
b) “pois este é carnal” isto significa que: 
___Deus desistiu de nos salvar; 
___Que “a natureza pecaminosa” pode levar o pecador a rejeitar a intercessão do 
Espírito de Deus; 
___Que Deus não tem remédio para nossa situação 
  
Com suas palavras, explique o sentido da seguinte expressão: “e os seus dias 
serão cento e vinte anos” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

 

Segunda 
O mal vencendo o bem? 

  
O governo de Deus, pelo que podemos colher dos ensinos bíblicos, sempre se 
fundamenta na liberdade, aliás é a própria palavra que textualmente afirma: “Ora, 
o Senhor é o Espírito; e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.” (2 
Coríntios 3:17 RA) 
  
Ao multiplicar-se o gênero humano sobre a face da Terra, multiplicou-se, 
também, a maldade no coração do ser humano, de forma que quase ninguém 
mais seguia os caminhos da Palavra de Deus, e o propósito de salvação e 
resgate dos pecadores perdidos corria o risco de não ser possível efetivar-se. 
  
Nada do que acontece em todo o universo foge as vistas de um Deus onisciente 
e onipresente, muito menos o que ocorre em nosso planeta, assim sendo era 
inevitável uma ação enérgica e urgente da divindade, a fim de conter o avanço 
desenfreado do mal.  
  

Viu o SENHOR que a maldade do homem se havia multiplicado na 
terra e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração; (Gênesis 
3:15 RA) 
  
Marque o item que você acha que responde à questão: 
a) O sentido da frase “a maldade do homem se havia multiplicado” é:  
  
___o gênero humano estava cada vez mais afundado no pecado; 
____Deus podia mais socorrer-nos; 
____o homem tornara-se cada vez mais santo e puro 
  
b) “Viu o SENHOR” isto significa que: 
 ___Deus só enxerga a maldade humana; 
___Que os anjos só contam a Deus o mal que ocorre entre os seres humanos. 
___Que nada passa desapercebido aos Olhos de Deus 
  
Com suas palavras, explique o sentido da seguinte expressão: “todo desígnio do 
seu coração” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 



 Terça 

Um extermínio necessário? 

Quando uma pessoa que é diabética tem um de seus membros, perna ou braço 
enfermo a ponto de comprometer todo o corpo, uma decisão há de ser tomada, 
amputar aquele membro ou deixar que a doença se alastre por todo o corpo e 
que com muitos e terríveis sofrimento a pessoa venha a falecer. 
  
Assim é que Deus não encontrou nenhuma outra saída a não ser amputar a 
“banda podre” da humanidade, a fim de preservar e salvar os remanescentes. 
“Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti; 
melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois 
pés, seres lançados no fogo eterno.” (Mateus 18:8 RA) 
  
Assim também devemos proceder em relação as nossas tendências ao pecado, 
isto é, renunciarmos aos desejos, comodismo, ao nosso eu, tomarmos a nossa 
cruz e seguirmos ao nosso Mestre 
  

“Disse o SENHOR: Farei desaparecer da face da terra o homem que 
criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus; porque me 
arrependo de os haver feito.” (Gênesis 6:7 RA) 
  
Marque o item que você acha que responde à questão  
  
a) O sentido da frase “Farei desaparecer da face da terra o homem que criei” é:  
____Deus iria realizar uma grande mágica; 
____Deus iria, em sentido espiritual, efetuar uma grande “limpeza” na 
humanidade ____Ninguém escaparia a fúria de Deus 
  
b) “o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus” isto significa que: 
  
___Os animais também haviam pecado; 
___Que Deus irou-se com tudo até com os animais; 
___Que os animais pertencem aos homens, e foram criados para servi-los, de 
forma que direta ou indireta são afetados pelas decisões humanas. (ver Gênesis 
1:26 RA) 
  
Com suas palavras, explique o sentido da seguinte expressão: “porque me 
arrependo de os haver feito” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Quarta  
A graça se manifestou salvadora 

  
A primeira vez que a palavra “graça” é utilizada nas escrituras, estar relacionado 
com a vida e pessoa de Noé, e a impressão que temos é que foi algo que não lhe 
pertencia, nem tão pouco ele fez alguma coisa para que a merecesse. É como 
quando alguém acha, sem identificação, uma carteira repleta de cédulas de alto 
valor, isto é, ganhou muito dinheiro sem nenhum esforço.  
  
Duas maravilhosas palavras, que são atributos do caráter de nosso Deus, e que 
deveríamos alegrar-nos sempre que as Escritura as mencionam são: GRAÇA e 
MISERICORDIA, que embora tenham significados bastantes similares, podemos 
com facilidade compreender que a misericórdia está mais próxima da empatia, 
enquanto a graça assume a performance de um amor soberano 
  
Sempre que o pecado entra, de forma devastadora, na vida de um ser humano, 
Deus imediatamente vem em seu socorro com um remédio eficiente, eficaz e 
infalível; a graça, pois assim diz a Palavra de Deus: “Sobreveio a lei para que 
avultasse a ofensa; mas onde abundou o pecado, superabundou a graça,” 
(Romanos 5:20 RA) 
  

“Porém Noé achou graça diante do SENHOR.” (Gênesis 6:8 RA) 
  
Marque o item que você acha que responde à questão: 
  
a) O sentido da frase “Noé achou graça” é:  
___Noé achou, ou alcançou o favor de Deus 
____Noé era um homem bem-humorado 
___Noé era muito rico, por isso ria à toa 
  
b) “diante do SENHOR” isto significa que: 
 ___Deus não conseguia enxergar a Noé 
___Que Noé nunca buscava a Deus 
___Que Noé vivia constantemente na presença de Deus 
  
Com suas palavras, explique o sentido da palavra GRAÇA: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  
  



Quinta 
Deus revela Seus planos 

  
Sabemos que em termos gerais os dias de hoje são diferentes dos dias vividos 
pelos antediluvianos, mas analisando sob a ótica da ética e moralidade, 
verificaremos que existem bastantes semelhanças a ponto de reconhecermos a 
dificuldade em se confiar em alguém a ponto de segredar-lhe nossos planos e 
ideais, isto é, a mesma falta de credibilidade que havia nos homens antes do 
dilúvio existe agora, e com a agravante de que o homem de hoje deve ser muito 
mais civilizado que aqueles. 
  
Nosso Deus, também, passou por esta dificuldade, quando buscou, entre aquela 
geração corrompida, alguém em quem pudesse confiar-lhe Seus planos. Mas a 
despeito de toda a vantagem que o mal levava sobre a humanidade, a poderosa 
graça de Deus conseguia manter uma família de fiéis servos ilesos àquela 
situação 
  
Os planos de Deus são irrevogáveis e irretratáveis, isto é, não são alteráveis, 
muito menos, podem ser interrompidos. Tudo faz parte de sua onisciência, 
mesmo que encontremos dificuldade em compreender a liberdade sem 
predestinação, uma coisa é certa, nossas decisões são livres dentro de um script 
já anunciado 
  

“Então, disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda carne, porque a 
terra está cheia da violência dos homens; eis que os farei perecer 
juntamente com a terra.” (Gênesis 6:13 RA) 
Marque o item que você acha que responde à questão 
a) O sentido da frase “Então, disse Deus a Noé” é:  
  
___Noé não era uma pessoa confiável  
___Noé ainda mantinha um bom relacionamento com Deus 
___Noé também havia se corrompido 
  
b) “Resolvi dar cabo de toda carne” isto significa que: 
  
___Somente os seres humanos seriam mortos; 
___Que Noé também pereceria; 
___Que todos os seres “dominados pela carne“, pecadores e animais, 
pereceriam 
  
Com suas palavras, explique o sentido da frase “porque a terra está cheia da 
violência dos homens” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Sexta  
O compromisso da graça 

  
É fácil percebermos que, embora a graça seja um favor concedido por Deus e 
independente de qualquer obra ou ação praticada pelo pecador que vise 
retribuir/pagar ou compensar tal favor, a graça implicitamente exige um 
compromisso ou resposta positiva da parte daquele que a recebe, sob pena de os 
seus benefícios não serem usufruídos, isto é, em virtude a liberdade que Deus 
concede, há necessidade de que o pecador manifeste interesse ou aceitação 
daquilo que lhe é oferecido. 
  
Hoje examinaremos a proposta de Deus a Noé, isto é, os termos de 
compromisso, que se aceito/seguidos redundaria em uma salvação pela graça, 
isto é, nada do que Noé fizesse ou deixasse de fazer o capacitaria para a 
salvação, pois era a misericórdia de Deus que se manifestara em graça que iria 
salvá-lo, e caso ele aceitasse tal misericórdia/graça deveria seguir as instruções 
que se seguiriam 
  

“Faze uma arca de tábuas de cipreste; nela farás compartimentos e 
a calafetarás com betume por dentro e por fora.” (Gênesis 6:14 RA) 
  
Marque o item que você acha que responde à questão 
  
 a) O sentido da frase “Faze uma arca de tábuas de cipreste” é:  
___A arca era o único meio que Deus poderia dispor para salvar Noé 
___Noé era obrigado a fazer a arca 
___Construindo a Arca Noé estaria demonstrando fé na palavra de Deus, até por 
que nunca tinha havido um dilúvio  
  
b) “nela farás compartimentos” isto significa que: 
___Somente havia lugar para Noé e sua família; 
___Os Animais e outras pessoas não poderiam ser salvos; 
___Havia espaço para os animais, e para outras pessoas que porventura viesse 
aceitar a mensagem 
  
Com suas palavras explique o sentido da comparação do batismo com a arca que 
o apostolo faz em 1 Pedro 3:20-21  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  



Mensagem da semana 
A obediência é um dos frutos da graça 

  

III Semana 
Sábado à tarde 

  
TEXTO CENTRAL DA MENSAGEM SEMANAL 

“Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os 
animais domésticos que com ele estavam na arca; Deus fez soprar um 
vento sobre a terra, e baixaram as águas.” (Gênesis 8:1 RA) 
  
No tocante as palavras usadas como atribuídas à voz de Deus, verificamos no 
livro de Gênesis, e em muitos outros livros da Bíblia, que algumas vezes, senão 
na maioria delas, parece que os escritores se utilizam de uma linguagem 
“humanizada”, isto é, usam termos referentes a sentimento humanos (lembrou, 
arrependeu-se, irou-se, etc.) como sendo sentimento e ações divinas. 
  
Essa tentativa de “humanizar” as ações e sentimentos divinos, pode-se 
compreender, considerando-se a dificuldade que eles tinham de, em palavras, 
descreverem um Deus tão grandioso, poderoso, infinito e inacessível, mas, ao 
mesmo tempo, tão humilde, amoroso, compreensivo e que demonstrava um 
imenso desejo de estar tão próximo aos pecadores. 
  
Alem destas considerações, havemos de ponderar que, ainda, por trás de toda 
esta dificuldade, se deve compreender que tudo isto passou pelo crivo dos 
tradutores bíblicos, os quais, também, tiveram muitos trabalhos em encontrar a 
palavra ou palavras certas, ou em alguns casos a falta de palavras, em seu 
idioma, para explicitarem a verdadeira mensagem que os termos em que a Bíblia 
foi escrita queriam transmitir-nos. 
  
MEDITE E RESPONDA “então, se arrependeu o SENHOR de ter feito o homem 
na terra, e isso lhe pesou no coração.” (Gênesis 6:6 RA) 
  

a)     Que dizer que Deus havia errado em criar o homem? 
SIM_____   NÃO______ 
  
b)  Que esta expressão e apenas uma forma forte de expressar o limite da 
tolerância de Deus para com o comportamento humano? 
SIM____  NÃO_____ 
  
c) Tenho uma resposta própria e que responde melhor o questionamento 
acima, e explicitarei a seguir: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  

Domingo 
O objetivo da graça 

  
  
Conforme concluímos, na lição anterior, a graça para ser aproveitada, exige um 
compromisso ou resposta positiva da parte daquele que a recebe, embora ao 
pecador caiba-lhe, acima de qualquer coisa, a liberdade de aceitar ou rejeitar a 
oferta de Deus, o favor divino somente produzirá efeito se for aceito pelo pecador. 
  
Sempre que há uma resposta positiva, ela se manifesta em um compromisso de 
obediência aos objetivos para os quais a graça foi direcionada, logo a toda 
manifestação da graça existe uma situação a ser modificada ou resolvida, para a 
qual, mesmo sem a necessidade de ajuda, Deus espera a cooperação do 
pecador envolvido, até por que, tal atitude manifesta-se como um testemunho de 
fé 
  

Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. . 
(Gênesis 7:22 RA) 
  
Marque o item que você acha que responde à questão  
a) O sentido da frase “Assim fez Noé” é:  
___Com isto Noé estava comprando sua salvação e de sua família; 
___Noé era obrigado a fazer tudo que Deus ordenara; 
___Esta atitude de Noé testifica de que ele creu em tudo o que Deus lhe disse. 
  
b) “consoante a tudo o que Deus lhe ordenara” isto significa que:  
___Deus é muito meticuloso e não aceita o serviço pela metade; 
___Todas as ordenanças de Deus são para o nosso completo bem e segurança 
___Deus exige uma obediência “cega” 
  
Com relação à obediência ou desobediência, explique qual sentido de das 
seguintes palavras: 
  
“Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que 
lhe fazes?  Se és justo, que lhe dás ou que recebe ele da tua mão?” (Jô 35:9-7 
RA) 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



 Segunda  
O compromisso que suaviza a vida 

  
Alguém que já viajou de navio ou qualquer outro tipo de embarcação marítima, 
tem uma pálida idéia do que vivenciou a família de Noé. Todo o globo terrestre 
envolto em águas, nenhuma vida a não ser a aquática, a qual não podia ser 
contemplada, já que a arca estava fechada por fora, nenhuma terra a vista! 
Aquela solidão indescritível. Os perigos visíveis de a arca afundar, cada minuto, 
certamente, parecia uma eternidade. 
  
A Palavra nos assegura em Romanos 8:28, “todas as coisas cooperam para o 
bem daqueles que amam a Deus”, cremos que isto se evidenciou na vida da 
família de Noé que ao tratar dos animais que estavam na Arca, ocupou a mente 
de tal forma que todas as adversidades daquela situação foram amenizadas, pois 
pouco tempo lhes sobrava para pesarem em si. 
  

“Durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra; cresceram as águas e 
levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram 
sobremodo na terra; a arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram 
as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes 
que havia debaixo do céu. Quinze côvados acima deles prevaleceram as 
águas; e os montes foram cobertos. (Gênesis 7:17-20 RA) 
  
Marque o item que você acha que responde à questão 
  
a) O sentido da frase “Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra” 
é 
___Nada ficou a descoberto; 
___Algumas montanhas não foram cobertas pelas águas 
___Nem tudo puderam as águas vencer 
  
b) “a arca, porém, vogava sobre as águas” isto significa que: 
___Deus não sabia para onde conduzir a arca 
___Mesmo em meio as agitações da vida, devemos confiar e reconhecer nossa 
dependência  de Deus 
__Tudo dependia do acaso ou da sorte! 
  
Com relação à confiança, explique qual o sentido das seguintes palavras: 
  
“Portanto, senhores, tende bom ânimo! Pois eu confio em Deus que sucederá do 
modo por que me foi dito.” (Atos 27:25 RA) 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Terça 
Deus é controlado por números? 

  
Não sabemos por que foram necessários quarenta dias para as águas serem 
suficientes para cobrirem todos montes e elevações, assim como não 
entendemos por que foi necessário que tal inundação permanecesse cento e 
cinqüenta dias sobre a terra, mas podemos estar certos de que Deus estava no 
comando de todas as coisas, e isto deve ser o motivo de, quando em provações, 
termos a certeza de que Deus também estar no comando de toda a nossa vida. 
  
Há alguns assuntos que a bíblia não fornece muitas informações ou detalhes e 
que se tornam “prato cheio” para as pessoas que se deixam levar pela 
imaginação e especulações meramente humanas e deixam de atender ao que 
está escrito: “As coisas encobertas pertencem ao SENHOR, nosso Deus, porém 
as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que 
cumpramos todas as palavras desta lei.” (Deuteronômio 29:29 RA) 
  
Algumas pessoas têm a mania de estabelecer uma “numerologia bíblica”, isto é 
para alguns, o número sete é o da perfeição, quarenta se torna também 
significativo, pois este foi o prazo do jejum de Jesus e Moises, que Nínive teria 
para arrepender-se ou seria castigada. Para os cristãos estas coisas jamais 
devem ser o motivo de nossas especulações, mas o que pode e deve ocupar 
nosso estudo é a soberania de Deus em estabelecer as coisas pelo Seu poder e 
sabedoria 
  

“E as águas durante cento e cinqüenta dias predominaram sobre a 
terra. (Gênesis 7:24 RA) 
  
Marque o item que você acha que responde à questão 
O sentido da frase “E as águas durante cento e cinqüenta dias predominaram 
sobre a terra” é: 
___Deus precisa harmonizar-Se com os números; 
___Os números bíblicos são sempre simbólicos 
___A Soberania de Deus é o que justifica o estabelecimento do prazo que Ele 
acha necessário 
Tenho uma resposta melhor para as alternativas acima, e explicitarei a seguir: 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
Com relação ao tempo de Deus avalie e explique qual o sentido das seguintes 
palavras: “vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de 
mulher, nascido sob a lei,” (Gálatas 4:4 RA) 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  
Quarta  

A pequena grande espera! 
  
Talvez o termo “lembrou-se Deus” queira retratar os sentimentos de Noé quanto 
ao “longo” período de aparente “abandono” onde só se via água e água nada 
mais que água! Parecia estar completamente abandonado! Isto não nos faz 
lembrar aquelas tão dolorosas palavras “Eli, Eli, lamá sabactâni?” O que quer 
dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? (Mateus 27:46 RA) 
  
Avaliando-se o tempo, sob o ponto de vista de cada pessoa, percebemos que 
tudo pode ser bastante relativo e pessoal, isto é, um dia de 24 horas pode 
parecer um segundo, para quem está gozando perfeita saúde, com todos os seus 
familiares, com tudo de bom que este mundo, ainda, pode oferecer, e com a 
certeza da Presença de Deus em sua vida, mas este mesmo dia de 24 horas, 
pode parecer uma eternidade para quem está num leito de hospital com uma 
doença terminal, desenganado por todos os médicos, sem Deus e sem 
esperança de salvação! Ai a impressão é de que foi abandonado por todos! 
  

“Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de 
todos os animais domésticos que com ele estavam na arca; Deus fez soprar 
um vento sobre a terra, e baixaram as águas.” (Gênesis 8:1 RA) 
  
Marque o item que você acha que responde à questão 
a) O sentido da frase “Lembrou-se Deus de Noé” é: 
___Deus estava tão ocupado dirigindo o universo que esqueceu completamente 
de Noé; 
____Os termos bíblicos nem sempre transmitem uma mensagem literal 
___Deus também pode ter uma amnésia temporária 
b) O argumento “Deus fez soprar um vento sobre a terra, e baixaram as águas” 
quer dizer que 
 ___Deus NÃO queria que as águas baixassem 
___Deus NÃO queria que Noé saísse da Arca 
___Deus estava providenciando meios para que Noé e seus familiares saíssem 
da Arca 
Explique, com suas palavras e entendimento, se há alguma relação entre a 
espera de Noé e a mensagem contida nas seguintes palavras: 
“ Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e não 
permitirá que sejais tentados além das vossas forças; pelo contrário, juntamente 
com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar.” (1 
Coríntios 10:13 RA) 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  
Quinta 

A vitória da esperança 

 
 O bom e maravilhoso é vivermos para ver o triunfo de nossa fé ou esperança! 
Para Noé aquele dia 27 do segundo mês do ano seiscentos e um de sua vida, foi, 
com certeza, o mais importante dia de todos os dias de sua vida! Não, 
simplesmente, por haver sido salvo de um dilúvio, mas pelo privilégio de ter 
alcançado o cumprimento de todas as palavras que Deus o havia confidenciado  
  
Assim podemos ter uma pálida idéia do tamanho da alegria que teremos quando 
contemplarmos o retorno do Filho de Deus, o cumprimento daquela maravilhosa 
promessa: “E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para 
mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também.” (João 14:3 RA) 
  
Nada substitui o relacionamento pessoal com Deus, nem mesmo a dedicação e o 
zelo pela Sua causa, e, somente cada ser humano será capaz de uma maneira 
totalmente pessoal e única, compreender o que significa daquele maravilhoso 
encontro que teremos, em breve, com Jesus 
  

“Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês, do ano seiscentos e 
um, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura 
da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E, aos vinte e sete dias do 
segundo mês, a terra estava seca.” (Gênesis 8:13-14 RA) 
Marque o item que você acha que responde à questão: 
a) O sentido da frase “Noé removeu a cobertura da arca” é:  
___O anjo que fechou a arca estava ocupado 
___Aquilo que o próprio homem pode fazer não há necessidade que Deus faça 
___O homem precisa fazer alguma coisa para compensar a salvação 
b) O argumento “olhou, e eis que o solo estava enxuto” quer dizer que 
 ___Noé queria certificar-se que havia segurança para sair da Arca 
___Noé desconfiava de Deus 
___Noé NÃO tinha cuidado da segurança sua e de seus familiares 
  
Explique, com suas palavras o sentido das seguintes palavras: 
“mas, como está escrito: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais 
penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o 
amam.” (1 Coríntios 2:9 RA) 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



 Sexta 
Adoração o mais legitimo sentimento de gratidão 

  
A graça tem o poder de transformar as pessoas, mesmo que elas já tenham uma 
certa aproximação de Deus, como no caso de Noé, mesmo assim verifica-se, 
sempre um progresso na modelação pessoal do caráter, e que os frutos são 
naturalmente evidenciados, sem que muitas vezes a pessoa perceba, ou se 
esforce para que isto aconteça. 
  
Alem da obediência, a graça aflorou, na vida de Noé, o sentimento de gratidão e 
amor a Deus, o qual se manifestou em adoração, que  é o mais sublime privilégio 
que tem o ser humano de render honras, glorias e louvores aquele que, no seu 
entendimento, é a razão de sua vida e o alvo maior de sua fé. 
  
A primeira coisa que Noé lembrou, ao sair da arca, não foi verificar se todos os 
seus familiares estavam bem, mas construir um altar para nele adorar a Deus, 
oferecendo-Lhe, em holocausto, o melhor e mais valioso daquilo que lhe fora 
dado. 
  

“Levantou Noé um altar ao SENHOR e, tomando de animais limpos e 
de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar.” (Gênesis 8:20 RA) 
  
Marque o item que você acha que responde à questão: 
  
a) O sentido da frase “Levantou Noé um altar ao SENHOR” é:  
___Deus somente aceitaria em um altar bastante elevado 
___Noé desejava adora a Deus na beleza de Sua santidade 
___O homem precisa sempre fazer alguma coisa para barganhar com Deus. 
b) O argumento “tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu 
holocaustos sobre o altar” quer dizer que 
 ___Deus NÃO havia ensinado a Noé a diferença entre os animais limpos e 
imundos 
___Deus podia exigir sacrifícios de animais limpos pois Noé ainda NÃO tinha 
conhecimento destas instruções 
___Deus já havia ensinado sobre o ritual de sacrifícios de animais, embora não 
haja registros escritos no livro de Gênesis 
  
Explique, com suas palavras a seguinte expressão “tomando de animais limpos e 
de aves limpas” . 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

   

Mensagem da semana 
O recomeço 

  

IV Semana 
Sábado à tarde 

  
TEXTO CENTRAL DA MENSAGEM SEMANAL 

“Estabeleço a minha aliança convosco: não será mais destruída toda carne 
por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra.” 

(Gênesis 9:11 RA) 
  
O capítulo nove do livro de Gênesis é semelhante ao capítulo que retrata a 
criação, com uma diferença de que agora são quatro casais que dão início ao 
recomeço da criação divina, com uma diferença de que no princípio Deus criou 
todas as coisas a partir do que não existia, ou seja, apenas com a Sua Palavra 
  
O que é descrito aqui, é similar as que foi proferido no início: A benção; a ordem 
para que tivesse o domínio sobre os animais; o regime alimentar, antes vegetal 
agora, de origem animal 
  
Tudo se assemelha a uma recriação da humanidade, assim como encontramos 
semelhanças com os últimos capítulos do livro de Apocalipse, uma vez que o 
Apocalipse que trata, também, da recriação de uma nova terra, ou seja, um 
definitivo e eterno começo. 
  
Na realidade Noé e seus familiares seriam os únicos seres humanos dos quais  
descenderam as gerações posteriores. Que responsabilidade, transmitir aos 
descendentes toda uma carga genética, os ensinamentos morais, e 
principalmente o conhecimento do Eterno  
  
MEDITE E RESPONDA “E aquele que está assentado no trono disse: Eis que 
faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são 
fiéis e verdadeiras.” (Apocalipse 21:5 RA) 
  

a)     Que dizer que Deus vai destruir totalmente este mundo? 
SIM_____   NÃO______ 
  
b)  Deus NÃO vai mais destruir este mundo, mas reformá-lo 
SIM____  NÃO_____ 
  
c) Tenho uma resposta própria e que responde melhor o questionamento 
acima, e explicitarei a seguir: 
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  



Domingo 
Novas bases para um novo começo 

   
Como um amoroso e cuidadoso pai, aqui encontramos Deus dando “uma força” 
aos seus filhos. Desmistificando o novo ambiente, garantido-lhes as condições 
necessárias a um recomeço pacífico e abençoado. 
  
Deus promete que, apesar da ferocidade que o pecado impregnou nos animais, 
Ele faria com que os animais ferozes passassem a temer o homem, com a 
finalidade de que houvesse paz e que o homem, novamente, tivesse o domínio  
  
Uma nova era estava-se iniciando, e mudanças seriam necessárias para 
acomodar-se a nova situação e a mais profunda alteração foi no regime alimentar 
  

“Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, 
multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os 
animais da terra e sobre todas as aves dos céus; tudo o que se move sobre 
a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o 
que se move e vive ser-vos-á para alimento; como vos dei a erva verde, 
tudo vos dou agora.” (Gênesis 9:1-3 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O sentido da frase “Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra 
e sobre todas as aves dos céus” é: 
___Deus não queria que os animais ferozes destruíssem o homem 
___Noé desejava ser o rei dos animais 
___Noé poderia maltratar os animais. 
  
b) O argumento “Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra” quer dizer que 
  
 ___Deus NÃO desejava mais que a Terra fosse povoada pelos seres humanos 
___Deus queria que o homem NÃO gerasse filhos 
___Deus desejava que o homem continuasse a participar da procriação da 
espécie 
  
Explique, com suas palavras a seguinte expressão “Tudo o que se move e vive 
ser-vos-á para alimento”,  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Segunda 
  

Uma nova recomendação 
 A terra havia sido afetada por aquela catástrofe, de forma que toda a extensão 
do globo terrestre sofrera uma grande devastação, em conseqüência já não 
existiam mais arvores frutíferas, bem como as ervas que tão bem serviam de 
alimento para Noé e seus familiares.  
  
Foi neste arruinado ambiente que Deus introduziu como alimento a carne, logo se 
presume que, este não era o regime alimentar ideal para os seres humanos; mas 
que devido às circunstâncias, este seria um cardápio transitório, isto é, tão logo a 
flora terrestre se recuperasse, deveríamos retornar as praxes vegetarianas. 
  
Mesmo havendo liberdade para inclusão da carne como alimento da humanidade, 
Deus incluiu algumas recomendações, que a princípio, talvez o homem não 
pudesse discernir o objetivo de tal recomendação, mas a fé haveria de conduzi-
los a obediência, embora reconheçamos que nestas instruções não havia indícios 
de espiritualidade, mas apenas as cautelas aqui tomadas visavam tão somente o 
aspecto de saúde do ser humano. 
  

“Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não 
comereis.” (Gênesis 9:4 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O sentido da frase “com seu sangue, não comereis” é: 
___Deus sabe das implicações que há no consumo do sangue e isto é o 
suficiente para que obedeçamos! 
___Deus é contra a transfusão de sangue 
___Comendo o sangue o homem se tornaria um “vampiro”. 
b) O argumento “com sua vida” quer dizer que 
___Poderíamos comer a carne viva 
___Que somente comeríamos a carne de animais que morressem de morte 
natural 
___Deus estava ensinando que o sangue representa a vida 
Explique, com suas palavras o seguinte versículo: “Quanto aos gentios que 
creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas 
sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações 
sexuais ilícitas.” (Atos 21:25 RA) 
  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



Terça 

A parceria é mantida 

  
  
Ao criar o homem disse Deus: “... Façamos o homem à nossa imagem, conforme 
a nossa semelhança;” (Gênesis 1:26 RA) O homem seria um protótipo, maquete 
ou imagem de seu criador, isto é, a existência humana haveria de, numa escala 
infinitamente menor, refletir algumas características de Deus, e .isto se verifica 
quando ponderamos e, alguns dos caracteres de Deus: e comparamos com as 
aptidões que Deus concedeu ao ser humano 
  
Sendo Deus onisciente, fez o homem um ser consciente; sendo Deus 
onipresente, de ao homem a possibilidade de se fazer presente em um lugar 
físico, isto é, ele  ocuparia um espaço; sendo Deus Criador, concedeu ao homem 
o privilégio que os anjos não tiveram, nem tem, ou seja, através do sexo, 
coparticipar da criação de novos seres humanos etc. 
  
Deus planejou, também, constituir a nossa natureza (caráter) semelhante a Sua 
Natureza (caráter), isto é, amor, benignidade, fidelidade, bondade, misericórdia 
etc. que são atributos (caracteres) do Criador, foi no principio colocado em nós, 
de forma que, mesmo deturpados pelo pecado, podemos divisar em nossas 
atitudes, de tal maneira que, independente do credo que professamos, alguns 
manifestam de forma acentuada ações que evidenciam a presença de 
determinados caracteres, enquanto outros manifestam outros caracteres, mas a 
verdade é que ainda há no ser humano resquícios daquela natureza pura que 
Deus colocou dentro de nós  
  

“Mas sede fecundos e multiplicai-vos; povoai a terra e multiplicai-
vos nela.” (Gênesis 9:7 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
  
O sentido da frase “Mas sede fecundos e multiplicai-vos” é: 
___Deus queria uma família de estéreis 
___Na procriação de seus descendentes, o homem, mesmo após o pecado e o 
dilúvio, continuaria sendo parceiro de Deus 
___Agora o ser humano seria semelhante aos anjos 
  
Explique, com suas palavras a seguinte expressão “povoai a terra” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  
Quarta  

Uma promessa eterna 
  
  
Sabemos que Deus em sua soberania situa-Se acima de tudo e de todos, nada 
pode ser diferente de Seus planos, a não ser aquilo que Ele assim o permita, 
neste sentido a Bíblia diz: “Ainda antes que houvesse dia, eu era; e nenhum há 
que possa livrar alguém das minhas mãos; agindo eu, quem o impedirá?” (Isaías 
43:13 RA). 
  
Somente o Deus Único e Verdadeiro é assim magnífico em Poder e Glória, de 
forma que quando faz uma promessa, NÃO há justificativa para que nenhuma 
criatura jamais deixe pairar em seus pensamentos qualquer dúvida sobre o  
cumprimento de tal promessa!  
  
Noé recebeu de Deus e, através do relato das Escrituras, nos dá a segurança de 
que jamais haverá novamente um dilúvio universal, embora saibamos que nosso 
mundo passará por um “dilúvio” de transformações quando da volta de Jesus, o 
certo é que jamais será destruído, nem tão pouco haverá nos planos de Deus o 
desejo de destruir toda a humanidade e os animais, pelo contrario, a Palavra nos 
afirma o seguinte: “Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam 
demorada; pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que 
nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.” (2 Pedro 3:9 RA) 
  

“Estabeleço a minha aliança convosco: não será mais destruída 
toda carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a 
terra.” (Gênesis 9:11 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
O sentido da frase “Estabeleço a minha aliança convosco” é: 
___Deus queria demonstrar que se a humanidade falhasse de novo o “remédio” 
já era conhecido 
____Deus queria obrigar o homem a estar sempre do Seu lado 
___Deus Se colocava em favor do homem com uma promessa eterna 
  
Explique, com suas palavras a seguinte expressão “nem mais haverá dilúvio para 
destruir a terra” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  



Quinta 
O penhor de Deus 

  
  
Nossa sociedade está bastante familiarizada com os mecanismos necessários a 
garantia dos negócios efetuados, tais como: cheque pré-datado (aliás o correto é 
cheque pós-datado), a fiança, o penhor etc. Entretanto com um arco visível e 
exposto nas nuvens, somente aqueles que lêem e crêem na palavra de Deus é 
que conhece este sinal, o qual nos traz esperança e segurança 
  
Todos estes instrumentos que são garantidores em uma operação de crédito,  
têm a finalidade de assegurar as partes envolvidas  de que o negócio terá um 
desfecho correto e esperado, isto é, sem prejuízo para nenhuma das pessoas. 
  
Mas com o Deus não há nenhuma necessidade de que se utilize nenhum destes 
instrumentos garantidores do cumprimento das partes envolvidas, uma vez que o 
nosso DEUS É FIEL, independente da atitude que o ser humano vier a tomar 
  

”Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas 
aparecer o arco, então, me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e 
vós e todos os seres viventes de toda carne; e as águas não mais se 
tornarão em dilúvio para destruir toda carne.” (Gênesis 9:14-15 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
O sentido da frase “me lembrarei da minha aliança” é: 
___Deus é passível de esquecimento 
___Deus precisava de algo que o fizesse lembrar 
___Mesmo sem necessidade, Deus fez questão de garantir jamais esquecerá da 
Sua promessa  
  
b) O argumento “e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda 
carne.quer dizer que 
  
__Que jamais haveria outro dilúvio universal 
__Que Deus ainda faz planos de destruir-nos através de outro dilúvio 
__Que outro dilúvio vai depender do comportamento da humanidade 
  
Explique, com suas palavras a seguinte expressão “quando eu trouxer nuvens 
sobre a terra, e nelas aparecer o arco” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

   

Sexta 
Uma aliança com as gerações futuras 

  
Muito se tem escrito a respeito do arco-íris, inclusive muitas músicas e lendas 
têm sido inventadas para valorizar, ou dar um sentido místico ao seu surgimento 
nas nuvens do céu . Mas somente a Bíblia é a única fonte segura para informar 
sobre o seu real sentido e, podemos, então, compreender que o seu valor e 
significado estar baseado em uma promessa maravilhosa, e que o sentido de sua 
existência é para nos dar segurança e testemunho das palavras de Nosso Deus 
  
Uma aliança ou contrato é naturalmente um acordo entre duas ou mais partes 
envolvidas, e espera-se que a partes relacionadas cumpram seus deveres e 
usufrua o cumprimento das obrigações por parte dos outros, e caso alguém falhe 
no cumprimento de suas obrigações conseqüentemente dispensa-se a outra 
parte de continuar honrando o acordo e a aliança se desfaz. Todavia nas alianças 
de Deus, embora Deus espere que o ser humano cumpra a sua parte, mesmo 
que este venha a falhar Deus ainda continua cumprindo a sua parte, 
  
Mesmo que não se tenha sido escrito de forma direta, uma coisa é certa, o dilúvio 
veio como um meio de estancar o avanço descontrolado do mal, donde era lógico 
esperar que qualquer nova a aliança de Deus para não mais destruir a Terra com 
outro dilúvio certamente teria como prerrequisito que o mal estivesse sempre sob 
controle. No entanto Deus fez a promessa sem impor nenhuma condição 
  
 “O arco estará nas nuvens; vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre 
Deus e todos os seres viventes de toda carne que há sobre a terra. Disse 
Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda carne 
sobre a terra.” (Gênesis 9:16-17 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
O sentido da frase “Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida 
entre mim e toda carne sobre a terra” é: 
___Deus queria deixar claro que Sua promessa somente se cumpriria, se o 
homem fosse obediente 
___Independente da atitude humana, Deus cumpriria Sua promessa  
___Todas as promessas ou alianças de Deus são condicionais 
  
Explique, com suas palavras a seguinte expressão “vê-lo-ei e me lembrarei” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 



Mensagem da semana 
O chamado a Abrão 

 

V Semana 
Sábado à tarde 

  
TEXTO CENTRAL DA MENSAGEM SEMANAL 

“Ora, disse o SENHOR a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa 
de teu pai e vai para a terra que te mostrarei; de ti farei uma grande nação, e 
te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os 

que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; em ti serão 
benditas todas as famílias da terra.” (Gênesis 12:1-3 RA) 

  
Na história de Abrão poderemos novamente contemplar as maravilhosas e 
insuperáveis maneiras que Deus utiliza para, outra vez mais, escolher homens 
que, mediante o poder transformador de Sua graça, pudessem ser os 
instrumentos para a correção dos rumos tomados pela humanidade na 
degradação moral e no aprofundamento no convívio com o pecado. 
  
A conivência com o mal foi tão abrangente que a própria família de Abrão havia 
se misturado com aquela geração, de tal forma  que já não havia diferença entre 
o puro e o impuro, entre o santo e o profano, entre o que serve a Deus e o que 
não serve, ele , também haviam descido, espiritualmente, ao ponto de adorarem 
outros deuses, isto é, eles praticavam a idolatria “Então, Josué disse a todo o 
povo: Assim diz o SENHOR, Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Tera, pai 
de Abraão e de Naor, habitaram dalém do Eufrates e serviram a outros deuses” 
(Josué 24:2 RA) 
  
Alguns acreditam que existe algo de “bom” ou alguma coisa no caráter de 
algumas pessoas que faz com que Deus as escolha para determinada missão, ou 
mesmo para a salvação. Você acredita que seria justo alguns nascerem com este 
“item” que as qualificam ao chamado divino, enquanto outras jamais farão parte 
dos planos de Deus? 
  
MEDITE E RESPONDA: “Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso 
lhe foi imputado para justiça.” (Romanos 4:3 RA) 

a) Que dizer que Deus só justifica (aprova) aquele que crê? 
SIM_____   NÃO______ 
b)  Deus NÃO valoriza as boas obras, mas somente a fé? 
SIM____  NÃO_____ 
c) Tenho uma resposta própria e que responde melhor o questionamento 
acima, e explicitarei a seguir: 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

   

Domingo  
O testemunho da obediência 

  
O relato bíblico, na maioria das vezes, é tão contundente, tão incisivo, que nos 
deixa a aparência de que não havia escolha para o ser humano, isto é, ouvindo-
se a voz de Deus, imediatamente, e sem questionamento, dever-se-ia obedecer. 
Mas as coisas não são assim, pois o nosso Deus é rico em amor e 
longanimidade. 
  
Mas com uma leitura mais abrangente de toda a Palavra, isto é, de Gênesis a 
Apocalipse, nossa compreensão mudara, pois os exemplos são inúmeros de 
pessoas que não somente ouviram a voz de Deus, mas que até foram por Ele 
escolhidas antes do nascimento, e, no entanto, trilharam por caminhos diferentes 
daqueles planejados por seu Criador 
  
O essencial é sabermos que a liberdade ou o livre arbítrio é atributo derivado do 
amor, isto é, o amor somente se manifesta, se houver liberdade, em outras 
palavras a dedicação ou obediência que não procede da escolha ou 
espontaneidade, mas sim da obrigação ou força, é pura escravidão ou tirania, e 
sabemos que a força e a escravidão são as armas prediletas do inimigo 

  
“Partiu, pois, Abrão, como lho ordenara o SENHOR, e Ló foi com ele. 

Tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu de Harã. ” (Gênesis 12:4 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
  
a) O sentido da frase “Tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu de Harã,” é: 
___È mais uma informação que objetiva evidenciar a fé de Abrão  
___Que a idade sempre foi um problema para se aceitar as ordens de Deus 
___Que somente os jovens são capazes de obedecerem a Deus 
  
b) O argumento “como lho ordenara o SENHOR” quer dizer que 
___Que NÃO temos liberdade e somos forçados a obedecer 
___Que embora a expressão pareça ser forte se Abraão quisesse poderia 
       desobedecer à ordem de Deus 
___Abraão nunca esteve disposto a obedecer, mas sempre foi forçado a isto! 
  
Explique, com suas palavras a seguinte expressão “e Ló foi com ele” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  



Segunda 
A união familiar 

  
Cremos que a união sempre foi um dos objetivos de Deus para Seus filhos, 
embora a experiência nos mostre que esta união, para aqueles que pautam sua 
vida pelo crivo das orientações divinas, deve depender do grau de espiritualidade 
de cada uma das pessoas envolvidas, pois, mesmo morando numa mesma casa 
os indivíduos “espiritualmente” podem estar tão distantes como se vivesse 
solitariamente em um deserto. 
  
No caso de Abrão, e neste momento de sua vida, a união e a liderança familiar 
eram uma forte característica que o relato da Palavra faz questão de evidenciar, 
inclusive, mostrando que os bens e servos estavam tudo sob a tutela da Abrão.  
  

“Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu 
irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes 
acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã; e lá chegaram.” 
(Gênesis 12:5 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
O sentido da frase “e todos os bens que haviam adquirido” é: 
___Que Abrão não possuía nenhum bem 
___Que Ló era o verdadeiro proprietário de todos os bens, inclusive dos de Abrão 
___Que Abrão era administrava todos os bens, inclusive os de Ló 
  
Explique, com suas palavras a seguinte expressão “e as pessoas que lhes 
acresceram em Harã.” 
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  
Considerando-se que muitos cristãos defendem a riqueza, isto é, acham que 
nenhuma dificuldade há para que uma pessoa seja cristã e rica! Explique, com 
suas palavras o seguinte versículo 
“Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas 
concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e 
perdição.” (1 Timóteo 6:9 RA) 
  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

   
Terça 

Invocando e adorando 
  
  
Não se pode continuar sendo a mesma pessoa, ao ter um encontro com Deus. Já 
verificamos, nas abordagens anteriores, que um dos frutos da graça é a 
obediência, agora iremos nos deliciar em um outro fruto da salvadora graça de 
Deus: A ADORAÇÃO 
  
Algumas pessoas, até imaginam que o ser humano foi constituído, também, por 
um grande vazio em seu coração, e que este grande espaço somente pode ser 
preenchido com a presença da Divindade, e que isto se comprova pela busca, 
natural, que existe em cada ser de reverenciar ou adorar algo ou alguém que 
julga ser superior  
  
Embora a família de Abrão, talvez pela influência da sociedade onde vivia, 
demonstrou-se fraca a ponto  se tornar devota de outros deuses, praticando a 
idolatria, verificamos que Abrão, por suas experiências pessoais com Deus, 
demonstrava, agora, que conhecia a Jeová como o  Único e Verdadeiro Ser digno 
de toda honra, louvor e adoração. 
  

“Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, 
ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente; ali edificou um altar ao SENHOR e 
invocou o nome do SENHOR. Depois, seguiu Abrão dali, indo sempre para o 
Neguebe” (Gênesis 12:8-9 RA). 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
  
O sentido da frase “ali edificou um altar ao SENHOR” é: 
___Que Abrão, por ter sido educado por pais idolatras, não possuía nenhum 
senso da verdadeira adoração 
___Que Abrão, por ser bastante liberal na aplicação de seus bens, havia se 
tornado um exímio construtor de igrejas 
___Que Abrão, de forma natural, deixava aflorar o sentimento de adoração, e 
aonde quer que fosse não esquecia de erigir um monumento de adoração a Deus 
  
Explique, com suas palavras a seguinte expressão “invocou o nome do 
SENHOR.” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
Quarta 

Um convite de Deus 
   
Hoje é comum, no mundo evangélico ou cristão, ouvirmos declarações do tipo: 
“senti o chamado de Deus para o ministério do cântico” “Deus me separou para 
evangelizar” etc. E muitas vezes tudo não passa de excesso de emoções, as 
quais produzem uma visão de uma vida sem dificuldade, ou o desejo de sucesso 
e de projetar-se sempre acima do natural e real. 
  
 Não queremos desacreditar nos testemunhos, nem tão pouco julgar a fé ou a 
experiência espiritual de cada um. Entretanto o chamado de Deus é coisa muito 
seria, e não se deve confundir com qualquer emoção que venhamos a sentir pois 
para isto nos adverte o seguinte texto “Enganoso é o coração, mais do que todas 
as coisas, e desesperadamente corrupto; quem o conhecerá?” (Jeremias 17:9 
RA) 
  
Na vida de Abrão a narrativa nos informa que o convite divino não foi algo ou 
sentimento de seu coração, mas algo visível e real que operou de fora para 
dentro, o que se oferecia ou o que o próprio Abraão podia contemplar era uma 
vida de dificuldade, fé e abnegação, e não um chamamento para viver uma 
“fantasia” embalada pelas emoções humanas! 
  

,“Ora, disse o SENHOR a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e 
da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei; de ti farei uma grande 
nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. 
Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; 
em ti serão benditas todas as famílias da terra.” (Gênesis 12:1-3 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
  
O sentido da frase “Sê tu uma bênção” é: 
___Que Abrão ser infalível em suas ações 
___Que Abrão deveria beneficiar a todas as pessoas 
___ Que Abrão deveria ter uma vida voltada para si mesmo sem importar-se com 
a situação das demais pessoas 
  
Explique, com suas palavras a seguinte expressão “Sai da tua terra, da tua 
parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei.” 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 Quinta 

Uma ação humana 
   
Constatamos que na vida dos personagens da Bíblia, muitos acontecimentos 
mostram claramente que naquele específico momento, Deus não se manifestou 
dando-lhe instruções para conduzi-los e superar determinada dificuldade. 
É como se Deus esperasse pacientemente que a pessoa o procurasse, mas por 
outro lado, cremos que a liberdade que nos é concedida faz com que, mesmo 
sabendo que nossas escolhas nos conduzirão a sérios problemas, Deus permite 
que tomemos a decisão que quisermos  
  
Uma coisa é certa, para aqueles que em qualquer que seja o resultado de sua 
escolha, certa ou errada, permanecem confiando em Deus, há sempre uma 
“brecha” onde Deus pode transformar maldições em bênçãos 
  

“Havia fome naquela terra; desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí 
ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do 
Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és 
mulher de formosa aparência; os egípcios, quando te virem, vão dizer: É a 
mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha 
irmã, para que me considerem por amor de ti e, por tua causa, me 
conservem a vida. (Gênesis 12:10-13 RA). 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O sentido da frase “desceu pois, Abrão ao Egito” é: 
___Que Abrão recebeu ordens de Deus para ir ao Egito 
___ Que Abrão não consultou a Deus sobre esta mudança 
___Que a decisão motivada na orientação divina é melhor que aquela que se 
mostra totalmente correta 
b) O argumento “Havia fome naquela terra” Quer dizer que  
___era suficiente para qualquer atitude de Abrão; pois era o caso de vida ou 
morte 
___Deus permitiu a fome para provar a Abrão 
___É melhor morrer de fome , mas salvo, que de barriga cheia perdermos a 
salvação 
  
Explique, com suas palavras a seguinte expressão “Dize, pois, que és minha 
irmã.” 



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Sexta 
A repreensão dos incrédulos 

  
Há uma idéia de que os filhos de Deus jamais serão orientados pelos incrédulos, 
mas pelo contrário eles sempre agirão de forma correta e estarão sempre aptos a 
orientar os demais, é como se houvesse dois mundos, onde quem estivesse de 
um lado não pudesse, em momento algum, passar par ao outro lado e vise e 
versa. 
 Não são poucos os relatos bíblicos que nos informam que não há segurança de 
incorreção de caráter por apenas pertencer a determinado grupo, mas a 
segurança reside em aceitamos, incondicionalmente, a oferta de Deus, e, em 
seguirmos as Suas orientações, fazendo de nossa vida um testemunho vivo de 
Sua Palavra. 
 Em outras palavras, a definição do que seja “luz’ ou “trevas”, depende, não da 
ascendência biológica, nem do credo que professamos, mas da atitude que em 
nosso cotidiano tomamos a cada momento, é que dará significado a quilo que 
demonstramos ser: “fiéis” ou “infiéis”  
  

“Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que me 
fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser 
tua irmã? Por isso, a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua 
mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito 
dele; e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía.” 
(Gênesis 12:18-20 RA). 
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O sentido da frase “Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que 
me fizeste?” é: 
___Que Abrão havia mentido para Faraó 
___ Que um filho de Deus não podia ser repreendido por nenhum incrédulo 
___Que o crente jamais pode ser corrigido pelo descrente 
b) O argumento “toma-a e vai-te.” quer dizer que:  
___ Abrão era uma companhia exemplar para Faraó  
___Para Faraó Abrão era um mentiroso e poderia causar-lhe muitos problemas 
___Que Faraó estava desacatando a Deus em expulsar um filho Seu 
Explique, com suas palavras a seguinte expressão “E Faraó deu ordens aos seus 
homens a respeito dele;” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Mensagem da semana 
A provisão 

  

VI Semana 
Sábado à tarde 

  
  

TEXTO CENTRAL DA MENSAGEM SEMANAL 
“Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o 

holocausto; e seguiam ambos juntos.” (Gênesis 22:8 RA). 
  
Nossas necessidades, clamam por algo que as possa suprir, isto é, algo que 
satisfaça, algo que reponha aquilo que estar faltando. Cremos que antes do 
pecado, não havia falta de nada! Pois a presença de Deus supria todos os 
anseios dos seres humanos. 
  
O pecado provocou uma serie de necessidades em nós, tais como: necessidade 
de alimentos para se manter vivo, necessidade de segurança, necessidade de 
vestimentas etc. Antes tudo era, antecipadamente, providenciado pelo Criador, e 
de nada o homem sentia necessidade! A não ser o desejo de estar sempre na 
companhia de Deus. 
  
Hoje o pecado provocou em nós a necessidade de tudo! Até mesmo de coisas 
das quais jamais deveríamos carecer, e aquilo que é fundamental, e que o 
pecador necessita desesperadamente, o pecado se encarrega de nos fazer 
esquecer: DEUS 
  
O pecado foi tão danoso ao nosso caráter que nossos sentimentos ficaram 
deturpados e muitas vezes nos faz sentir necessidade daquilo que não 
precisamos, ou que justamente destro a nossa saúde como no caso do álcool 
para o alcoólatra, ou a droga para o viciado 
  
MEDITE E RESPONDA ““ A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo; 
quando irei e me verei perante a face de Deus?” (Salmos 42:2 RA) 

a)     Que Deus deve ser para nós como a água que sacia nossa sede? 
SIM_____   NÃO______ 
b)  Que NÃO devemos sentir falta de Deus em nossa vida? 
SIM____  NÃO_____ 
c) Tenho uma resposta própria e que responde melhor o questionamento 
acima, e explicitarei a seguir: 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 Domingo 

A extraordinária proposta 
  
  
Há pessoas que apregoam que sem provas não pode existir cristão fiel. Isto é 
verdade! Mas o teste que nos dar o diploma da fidelidade, nem sempre possui o 
mesmo grau de dificuldade. 
  
Algumas provas vivenciadas pelos personagens da Bíblia, parecem extremas 
demais para a capacidade humana, todavia a Palavra nos dar a certeza de que a 
graduação da dificuldade reside justamente na capacidade de o pecador suportar 
(ver 1 Coríntios 10:13). 
  
O que se sobressai em toda experiência de fé, ou pelo menos, deveria ser aquilo 
que devemos extrair dos exemplos dos servos de Deus, é a maneira 
extraordinária de como Deus “trabalhou” naquela vida, transformando 
sentimentos, gostos e ações, a ponto de que o testemunho seja tão maravilhoso, 
de forma que se veja a grande diferença entre aquilo que a pessoa era e naquilo 
que Deus os fez ser. 
  

“Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: 
Abraão! Este lhe respondeu: Eis-me aqui! Acrescentou Deus: Toma teu 
filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá; oferece-
o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei.” (Gênesis 
22:1-2 RA 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O sentido da frase “pôs Deus Abraão à prova” é: 
___Que Deus precisava conhecer melhor a Abraão 
___Que Deus havia “trabalhado” no coração de Abraão, o qual precisava saber 
do que sua fé seria capaz, caso confiasse plenamente em Deus 
___Que “o pau que nasce torto certamente morre torto” 
  
b) O argumento “teu único filho” quer dizer que: 
___ Deus queria enfatizar para Abraão o valor de Isaque 
___Que Ismael havia morrido 
___Que nem um milagre poderia fazer Sara ter outro filho 
  
Explique, com suas palavras a seguinte expressão “oferece-o ali em holocausto,” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Segunda 
Obediência, ou fé em ação? 

  
Aparentemente há uma divergência entre os Apóstolos, Paulo e Tiago, na visão 
que eles têm da experiência abraâmica de salvação. Parece que um dá mais 
ênfase a fé, enquanto o outro valoriza mais as obras. 
  
E para nós, o que é mais importante a fé ou a obediência? Em realidade, ambas 
são igualmente importantes, embora elas estejam intimamente relacionadas, 
podemos sutilmente perceber o conceito de cada uma. 
  
Obediência é a fé, ou o moralismo, ou o medo materializado, isto é, são obras ou 
ações que emanam de quem tem fé, ou deseja dar exemplo moralidade, ou age 
impulsionada pelo pavor. 
  
Fé é a confiança plena em algo ou alguém de tal forma que nos conduz a prática 
de atos ou ações que embora pareçam ilógicos, são para o praticante, simples, 
coerentes e automáticos. 
  

“Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu 
jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho; rachou 
lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 
terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe.” (Gênesis 
22:3-4 RA). 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O sentido da frase “e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado” é: 
___Que Abraão não dava a mínima para o que Deus dizia 
___Que Deus somente poderia ser adorado naquele lugar 
___ Que Abraão havia escolhido obedecer por que cria plenamente em Deus 
b) O argumento “tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque” quer dizer que: 
___ Deus não aceita a adoração de apenas duas pessoas 
 ___Que Abraão estava disposto a cumprir no filho o pedido de Deus, mesmo 
sem saber como a promessa de uma de uma grande nação se cumpriria, apenas 
confiava em Deus 
___Que Isaque foi forçado a ir com o pai 
  
Explique, com suas palavras a seguinte expressão “viu o lugar de longe,” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



Terça 
A certeza do improvável 

  
Em uma mente não amparada pelo sentimento de confiança, em situação de 
“provas”, certamente, podem surgir diversas perguntas tais como: Por que isto 
está acontecendo comigo? Por que Deus está permitindo que isto aconteça em 
minha vida? Quando na maioria das vezes nossas atitudes são as razões de tais 
acontecimentos, isto é, estamos, apenas, colhendo o que plantamos 
Todavia para aquele que está ancorado em sua fé na base segura, a dúvida não 
existe, mas somente há certeza e, inclusive, tudo lhe parece possível até mesmo 
o improvável é tido como o que provavelmente acontecerá. Provado ao Maximo 
de suas forças e convicções, Abraão, o “pai dos fiéis”  se ergueu a inacreditável 
altura de fé, ao subir o monte Moriá na certeza de que mesmo cumprindo o 
pedido de Deus, de uma forma não compreensível seu filho Isaque voltaria com 
ele. 
O impressionante, e talvez o que mais se identifica conosco é que a despeito de 
sua admirável confiança, Abrão muitas vezes havia, no passado, manifestado 
fraqueza em sua fé (Gênesis 12: 1-4 e 15:1-6). E é justamente aí que reside 
nossa confiança em saber que se Deus foi capaz de transformar o caráter de 
Abraão, com certeza poderá fazer o mesmo conosco! 

“Então, disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento; eu e o 
rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. 
Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho; 
ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos 
juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai! Respondeu 
Abraão: Eis-me aqui, meu filho! Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, 
mas onde está o cordeiro para o holocausto?” (Gênesis 22:5-7 RA). 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O sentido da frase “Esperai aqui, com o jumento; eu e o rapaz iremos até lá e, 
havendo adorado, voltaremos” é: 
 ___Que Abraão planejava ir até ao alto do monte, mas jamais sacrificaria Isaque 
___Que Abraão estava convicto de que mesmo oferecendo o seu filho Deus seria 
capaz de ressuscitá-lo  
 ___ Que Abraão esperava que Isaque fugisse 
b) O argumento “Assim, caminhavam ambos juntos” quer dizer que:  
___ Deus estava “espichando” o sofrimento de Abraão  
___Que Abraão estava dando uma oportunidade para que Isaque fugisse  
___Que neste momento Isaque também estava sendo provado 
Explique, com suas palavras a seguinte expressão “Perguntou-lhe Isaque: Eis o 
fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Quarta 
O que Deus fará não sei, mas Ele fará 

  
  
Abraão era humano, com defeitos e inclinações semelhantes as nossas, mas 
naquele momento algo regia as suas decisões; a confiança em Deus acima de 
tudo! Não tinha motivo para duvidar de que a promessa de Deus se cumpriria, 
mesmo que Isaque tivesse que morrer.  
  
Em seus pensamentos somente havia lugar para a certeza de que Deus sabe, 
Deus é capaz, e que Seus propósitos sempre se cumprirão quaisquer que sejas 
as circunstâncias, embora Ele espere que o homem, livremente, escolha servi-Lo  
Aa resposta profética de Abraão: “Deus proverá para Si o cordeiro” foi 
semelhante à de Pedro  “Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo.” (Marcos 
8:29 RA), ambas foram inspiradas pelo Espírito de Deus, embora o que motivou a 
resposta do Patriarca foi a fé, isto é a certeza de que com Deus sempre há uma 
saída. 
  
Abraão teve fé em Deus porque seus anos de comunhão com Ele lhe ensinaram 
que podia confiar sempre no Senhor para resolver as coisas. Em muitas outras 
maneiras , o Senhor havia demonstrado que era confiável. E nós em nossas 
experiências já podemos testificar que Ele é, realmente, confiável? 
  

“Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro 
para o holocausto; e seguiam ambos juntos.” (Gênesis 22:8 RA). 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O sentido da frase “Deus proverá para si” é: 
___Que Abraão sabia por “revelação” que Deus não deixaria que Isaque 
morresse 
 ___Que Abraão estava convicto de que nunca existe “tempo ruim” para quem 
 está com Deus, por isso ele nada sofreria 
___ Que apesar do sofrimento e angústia, uma coisa lhe permanecia certa Deus 
tudo pode!  
b) O argumento “o cordeiro para o holocausto” quer dizer que: 
___ Deus estava “tipificando” naquela experiência o que futuramente se cumpriria 
na cruz 
___Que Deus quer ver sangue a todo custo! 
___Que neste momento Abraão estava delirando 
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão:” Deus proverá”” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



Quinta 
A firme disposição 

  
Muitas vezes não é fácil tomarmos a decisão certa ao lado de Deus, e quando 
assim procedemos, geralmente, muito mais difícil será manter firme a disposição 
de obedecer a Sua vontade  
Uma coisa é certa as pequenas resoluções positivas dão coragem para as 
grandes! Embora as pequenas respostas negativas conduzam para as grandes 
negativas, nem sempre isto acontece, mas, uma coisa é certa, as grandes vão 
ser mais dolorosas que se as pequenas houvessem sido positivas  
No caso de Abraão percebe-se que a grande decisão de sua vida, oferecer o seu 
filho, tornou-se uma experiência muito mais difícil e dolorosa, se as pequenas 
experiências no Egito e com Abimeleque houvessem sido positivas (Gênesis 
12:13 e 20:2). 
O mais importante de tudo é que, quando não “desgrudamos” de Deus, mesmo 
que nossas experiências anteriores hajam sido não recomendáveis, Deus sempre 
é capaz de transformá-las em bênçãos e de nos capacitar para os grandes 
momentos de nossa vida 
  

“Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado; ali edificou 
Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o 
deitou no altar, em cima da lenha; e, estendendo a mão, tomou o cutelo para 
imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o Anjo do SENHOR: Abraão! Abraão! 
Ele respondeu: Eis-me aqui! Então, lhe disse: Não estendas a mão sobre o 
rapaz e nada lhe faças; pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me 
negaste o filho, o teu único filho.” (Gênesis 22:9-12 RA). 
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O sentido da frase “amarrou Isaque” é:  
___Que Abraão sabia que Isaque havia “se arrependido” e não queria mais 
morrer ___Que Abraão queria forçar Isaque a seguir o plano de Deus  
___ Que, naturalmente, o instinto de preservação da vida faria com que Isaque se 
desviasse do golpe fatal, caso não estivesse imobilizado!  
b) O argumento “pois agora sei que temes a Deus” quer dizer que:  
___ Deus não é onisciente e leva tempo para entender as coisas  
___Que Deus queria deixar claro que o seu conhecimento é progressivo 
___Que o fato está sendo relatado numa linguagem humana, e neste sentido, é 
como se Deus fosse tão humano quanto o homem e precisasse de tempo para 
definir as coisas 
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão:”não me negaste o filho, o teu único filho”” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
  

 Sexta 
O substituto 

  
Que alívio para Abraão deve, sem dúvida, ter sido aquela maravilhosa imagem de 
um carneiro preso entre os arbustos, que parecia mais uma miragem. No entanto, 
apesar das lagrimas e suor, ele bradou, creio que sua voz ecoou através das 
colinas e montes JEOVÁ-JIREH que significa o Senhor vê ou provê! 
  
Creio que aquelas cenas foram acompanhadas por todo o universo, os anjos e 
demais seres que não pecaram, tinham o coração em suspense, e quem sabe, 
almejavam, com grande ansiedade, o desfecho final, uma vez que as aparências, 
e até onde sua limitada compreensão lhe permitia deduzir, parecia que a 
solicitação divina poderia ter ido alem das forças de Abraão ou, até mesmo, 
estivesse carente da misericórdia e do amor que eles bem sabiam ser o 
fundamento de nosso amorável Deus. 
  

“Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso 
pelos chifres entre os arbustos; tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em 
holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar—O 
SENHOR Proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: No monte do SENHOR se 
proverá.” (Gênesis 22:13-14 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa para nós a frase “, em lugar de seu filho” é:  
___Que cada uma dará contas de si a Deus 
___Que  a alma que pecar esta morrerá 
___Que o carneiro que substitui a Isaque, é um símbolo de Jesus como nosso 
substituto!  
b) O argumento “ tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto,” quer 
dizer que 
 ___Deus não precisa fazer nada para salvar-nos 
___Que o sacrifício de Jesus salvará toda a humanidade 
___Que para sermos salvo necessitamos apropriar-nos do sacrifício do Filho de 
Deus 
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão:”E pôs Abraão por nome àquele lugar—O SENHOR Proverá”” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  



Mensagem da semana 
Uma Família Problemática 

  

 VII Semana 
Sábado à tarde 

  
TEXTO CENTRAL DA MENSAGEM SEMANAL 

Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça; Rebeca, porém, 
amava a Jacó. (Gênesis 25:28 RA). 

  
Talvez, a administração de um lar seja a tarefa de mais responsabilidade para o 
ser humano, pois ali se lida com emoções e formação de caráter, o qual se 
constitui na base da influência para uma boa escolha que conduzirá a eternidade. 
  
Muito se tem escrito de orientação sobre a família. Mas há determinadas coisas 
na vida que relutamos em só aprendermos com a própria experiência, e como é 
dolorosa a instrução que emana de Deus através de nossos erros. 
  
È possível, mas não podemos afirmar com absoluta segurança, que o tratamento 
de Abraão com seus dois filhos Ismael e Isaque, onde, por instrução divina, 
aparentemente, Isaque tivesse mais privilégios e importância que o irmão, tenha 
deixado “marcas” no filho da promessa, de tal forma que a partir daí cultivou-se o 
conceito de que entre os filhos se pode ter mais afinidade (amor) com um que 
com  outros. 
  
A preferência por filhos é algo muito sério e que pode causar problemas que 
somente Deus poderá resolvê-los. Diz a Palavra de Deus: “Pois tudo quanto, 
outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e 
pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança.” (Romanos 15:4 RA).  
  
As experiências negativas registradas na Bíblia, não foram feitas para aumentar o 
grau de dramaticidade dos fatos, mas para que pudéssemos aprender das 
dolorosas experiências dos outros e não repetirmos os mesmos erros. 
  
PARA MEDITAÇÃO: Tenho o direito de demonstrar mais amor por um filho, ou 
mesmo abrigando em meu coração tal disposição, não tenho esse direito? 
Escreva aqui e compartilhe com a classe 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

Domingo 
Que problema Deus resolve? 

  
Isaque havia convivido com seu pai, Abraão, por longos anos e dele aprendeu 
muitas coisas, e uma das coisas positivas que ele aprendeu foi que nossos 
problemas, por menores ou maiores que sejam, podem e devem ser dados a 
“conhecer” ao nosso Deus, pois Ele é quem resolve melhor as nossas 
dificuldades. 
  
Existe, sempre, uma dúvida para alguns cristãos, a de que deve ou não deve 
levar para a solução divina todos os desejos ou problemas, ou os pequenos  
resolvemos e os grandes Deus resolve! Uma gripe os médicos e remédios 
resolvem e não se deve incomodar a Deus com tão pouco! 
  
Creio que o relacionamento que cada um tem, pessoalmente, com Deus é o que 
vai dirimir as dúvidas do que devemos ou não devemos rogar a Deus. Cada um, 
naturalmente, deve saber o que fazer com seus próprios dilemas! Ninguém deve 
ser modelo ou ditar normas para ninguém, mas aqui prevalece este ditado  “na 
dúvida conte tudo a Deus!” 
  

“Isaque orou ao SENHOR por sua mulher, porque ela era estéril; e o 
SENHOR lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu”. (Gênesis 
25:21 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa para nós a frase “porque ela era estéril” é:  
___Que as mulheres são obrigadas a terem filhos 
___Que  Deus estava castigando Rebeca por algum pecado de seu passado 
___Este era um problema que afligia o casal  
b) O argumento “Isaque orou ao SENHOR por sua mulher” quer dizer que 
___Deus não sabia das dificuldades do casal 
___Que naquele tempo era costume o homem ser o sacerdote do lar 
___Que Deus somente podia escutar a oração masculina 
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão:”e o SENHOR lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, 
concebeu” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  



Segunda 
Determinado ou revelado? 

  
Certa vez, um pastor de determinada denominação religiosa tentando explicar 
sobre a diferença entre a revelação previa e predeterminação ou predestinação, 
ele citava a seguinte hipótese: “digamos que você estivesse posicionado em um 
certo lugar donde, a uma certa distância, contemplasse um veículo pesado, 
desgovernado que se aproxima de uma parada de coletivos, onde há pessoa, por 
um momento você vê, sabe e até pode anunciar o que vai acontecer deixando 
escapar as palavras – oh! O carro vai atropelar aquelas pessoas!, mas como não 
podemos interferir, as coisas acontecem mesmo nos saibamos do antes” 
  
Algumas pessoas têm uma tremenda dificuldade em compreender que quando 
Deus profere uma profecia, na realidade, Ele não está determinando para que as 
coisas somente aconteçam assim, por que Ele disse. Outras pessoas não 
encontram nenhum bloqueio para crer que Deus não anuncia o futuro, sem antes 
ponderar nas escolhas dos envolvido neste futuro,isto é, Ele apenas ver que, 
conforme as escolhas feitas, a atuação do mal, e a necessidade ou não de Sua 
interferência, inevitavelmente, conduzirão as coisas a tal desfecho, e como Ele 
sabe o fim desde o princípio, pode falar antes que as coisas aconteçam. 
  

“Respondeu-lhe o SENHOR: Duas nações há no teu ventre, dois 
povos, nascidos de ti, se dividirão: um povo será mais forte que o outro, e o 
mais velho servirá ao mais moço”. (Gênesis 25:23 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa para nós a frase “Duas nações há no teu ventre” é:  
___Que a vontade de Deus se cumpriria independente da escolha de Jacó e 
Esaú 
___Que  Deus apenas anunciava o que aconteceria no futuro que seria fruto das 
escolhas de Esaú e Jacó 
___Que se Jacó e Esaú, ambos, tivessem crido e feito toda a vontade de Deus, 
as coisas, ainda assim, aconteceriam, pois Deus os haviam predestinado a isto!  
  
b) O argumento “e o mais velho servirá ao mais moço” quer dizer que 
 ___Deus havia predeterminado que o mais moço dominaria o mais velho 
___Que as escolhas de ambos os conduziriam a tais fatos 
___Deus nunca interfere em nada, nem sabe o que vai acontecer, apenas deduz 
  
Explique, com suas palavras se há diferença entre presciência e predestinação? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Terça 
A influência fatal 

  
A impressionante e poderosa influência que os pais, direta ou indiretamente, 
exercem sobre os filhos, mais cedo ou mais tarde, serão reconhecidas nas 
características individuais que os filhos virão a apresentar. É como se os pais se 
projetassem, isto é, os filhos passam a ser a realidade que os pais queriam ter 
vivido em sua mocidade. 
  
Não é fácil formar caráter! Aqui a Palavra nos instrui a respeito da grande 
responsabilidade que temos em trazer filhos a este mundo. Os pais devem 
buscar em Deus sabedoria suficiente para que possam criar seus filhos dentro da 
“liberdade” capaz de fazer com que os filhos possam ter uma personalidade 
própria. Que os filhos possam ver nos pais caracteres a ser seguidos, e não que 
eles sejam  uma cópia do desejo dos pais. 
  
Se ao meditarmos na vida desta família, venhamos a reconhecer que em nossa 
experiência familiar tenhamos cometido erros semelhantes, não deve ser motivo 
para desespero, pois confiamos num Deus que tudo pote, até mesmo transformar 
maldições em benção. Confessemos a Ele nossas faltas e acreditemos em Suas 
providencias! 
  

“Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do 
campo; Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas”. (Gênesis 25:27 
RA 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa para nós a frase “Esaú saiu perito caçador” é:  
___Que a influência de Rebeca sobre Esaú era notória  
___Que Isaque influenciou até mesmo as afinidades de Esaú pela caça 
___Que Rebeca ensinou Esaú a caçar  
  
b) O argumento “habitava em tendas” quer dizer que 
 ___Jacó, por influência de sua mãe, era mais “caseiro” não apreciava esportes 
radicais ou violentos como a caça.  
___Que Jacó apreciava acampar em barracas 
___Que esta característica de Jacó lhe havia sido “imposta” pelo pai 
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “homem pacato” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



 Quarta 
Tal pai, tal filho 

  
A palavra de Deus diz textualmente em Gênesis 2:24 “tornando-se os dois uma 
só carne.”, isto não que dizer que um dos dois perderá a individualidade, mas que 
ambos terão que renunciar ou ceder em suas próprias vontades, a fim de que o 
objetivo do casal se harmonize. Ou seja, o avo de ambos terá quer único. 
  
Em uma vida familiar é certo que haverá afeições individuais mais acentuadas, e 
cremos que isto já seja fruto de nossa natureza pecaminosa, mas não deve 
jamais se permitir que tais sentimentos sejam percebidos pelos demais membros 
da família, isto é, devem ser guardadas no mais íntimo de nosso coração. 
  
Há pais que não valorizam tais ensinos, e no caso da família de Isaque os 
registros são de que eles até se “deliciavam” nos resultados impregnados nos 
filhos pelas suas influências, isto é, não imaginavam, jamais, nas conseqüências 
de tais atitudes.  
  
Se, pelo menos, soubéssemos, nós pais, que nossas atitudes para com nossos 
filhos estão sendo contempladas pelos anjos, pelo universo e que serão sentidas 
pelas gerações futuras, por certo teríamos mais cuidado no que fazemos! 
  

Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça; Rebeca, 
porém, amava a Jacó. (Gênesis 25:28 RA). 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa para nós a frase “Isaque amava a Esaú” é:  
___Que Isaque odiava a Jacó  
___Que naquele tempo somente se amava ao primogênito 
___Que o texto quer dizer que Isaque “amava mais” Esaú que a Jacó  
  
b) O argumento “se saboreava de sua caça” quer dizer que 
 ___Isaque admirava a Esaú por haver se tornado um exímio caçador  
___Que Isaque era vegetariano 
___Que Esaú era um excelente cozinheiro 
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “Rebeca, porém, amava a Jacó.” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
  

Quinta 
Desejos opostos 

  
Tal qual um computador os seres humanos vão se desenvolvendo e 
armazenando em sua personalidade  os caracteres que lhes são acrescentados 
pela cultura do lugar onde habitam e pelas pessoas com as quais convivem, se 
para alguns o desenvolvimento da personalidade humana deva-se em grande 
parte das influências externas, há também aqueles que consideram, também, os 
fatores hereditários como os principais responsáveis por este desenvolvimento. 
No caso de Esaú e Jacó, acrescente-se a estes fatores o lance de eles serem 
gêmeos, o que nos levaria a crer que em termos de personalidades eles seriam 
bastante parecidos. 
  
A realidade é que nem fisicamente eles se assemelhavam, e muito menos em 
termos de caráter, uma vez que  eles se apresentavam bastante antagônicos, ou 
seja, as coisas que Esaú não valorizava era justamente aquelas para as quais 
havia Rebeca “feito a cabeça” de Jacó, para lutar com todas as forças e usar de 
todos os meios lícitos e ilícitos para alcançá-los, a saber: A Primogenitura  e A 
Benção Patriarcal, de forma que aquele filho pudesse realizar o sonho da 
supremacia espiritual 

“Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele 
respondeu: Estou a ponto de morrer; de que me aproveitará o direito de 
primogenitura?” (Gênesis 25:31-32 RA). 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa para nós a frase “o teu direito de primogenitura” é:  
___Que Jacó sabia que pertencia ao irmão todos os “privilégios” da primogenitura  
___Que naquele tempo o direito a primogenitura podia ser “negociado” 
___Que os dons espirituais podem ser transferidos de pessoa a pessoa  
b) O argumento “Estou a ponto de morrer” quer dizer que 
 ___Esaú reconhecia que a primogenitura vale menos que a satisfação do apetite 
___Jacó usava de astúcia enganando o irmão justamente em seu ponto fraco o 
apetite 
___Que Esaú era um mentiroso e fingido pois a expressão era um exagero de 
sua parte, uma vez que ele estava suprido de todas as necessidades alimentares  
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “de que me aproveitará o direito de primogenitura?”.” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
   



Sexta 
Uma importância, sem importância 

  
Depois que o pecado entrou no mundo ficou mais fácil para o inimigo transviar-
nos do verdadeiro caminho, e deturpar nossa visão das coisas! É com bastante 
propriedade que o Apostolo Paulo assim se expressa: “nos quais o deus deste 
século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a 
luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.” (2 Coríntios 
4:4 RA) 
  
Hoje como é fácil idolatramos as coisas ou as pessoas, e esquecermos do único 
e verdadeiro Deus! É assim que trocamos as “glorias” passageiras deste mundo 
pelas maravilhosas e eternas promessas do evangelho de nosso Senhor Jesus 
Cristo o Filho de Deus 
  
Um erro não justifica outro, nem queremos aqui defender a atitude de Esaú, no 
entanto não devemos rebaixá-lo, ainda mais do que o seu pecado já o fez, mas o 
que queremos frisar é que tal qual Esaú, ainda hoje, muitos de nós segue o 
caminho da devassidão e em nosso viver muitas vezes estamos testificando que 
a “maldição” tem mais valor para nós que a benção 
  

“Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas; ele comeu e 
bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de 
primogenitura.” (Gênesis 25:34 RA). 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa para nós a frase “Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de 
lentilhas” é:  
___Que Jacó foi generoso para com seu irmão  
___Que naquele tempo era normal um irmão preparar a alimentação do outro” 
___Jacó estava pagando pela primogenitura de Esaú  
  
b) O argumento “ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu” quer dizer que 
 ___Esaú considerou aquela barganha como algo normal sem muita importância 
___Esaú não satisfez o apetite 
___Esaú aprovou a culinária de seu irmão Jacó  
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura.” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Mensagem da semana 
Cumplicidade no pecado - Mãe e Filho 

 
  

VIII Semana 
Sábado à tarde 

  
TEXTO CENTRAL DA MENSAGEM SEMANAL 

“Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho; atende 
somente o que eu te digo, vai e traze-mos. “(Gênesis 27:13 RA). 

  
O pecado assemelha-se a uma praga ou epidemia, espalha-se com uma 
incidência quase que fora de qualquer controle, e se isto não bastasse os 
pecados pode ser coletivos, isto é, uma mesma ação pecaminosa pode ter duas 
ou mais pessoas envolvidas como praticantes. 
  
Embora não haja ser humano que não peque “Não há homem justo sobre a terra 
que faça o bem e que não peque.”(Eclesiastes 7:20 RA), nossa luta dever ser 
para evitar o pecado e para resistirmos as tentações, e para isto só há um 
caminho, fazer de Jesus o nosso guia e protetor, confiarmos nos Seus méritos e 
aceitar a Sua vida de obediência em nosso favor 
  
Tendo o pecado danificado nossa natureza, é certo que mesmo que nos 
esforçássemos para não pecar não conseguiríamos, pois por natureza somos 
“propícios” a práticas ou maquinações maléficas. 
  
Isto pode parecer desesperador e insolúvel, todavia se assim não o fosse que 
necessidades teriam de um salvador, se pelos próprios esforços fossemos 
capazes de obter salvação. “Desventurado homem que sou! Quem me livrará do 
corpo desta morte?” (Romanos 7:24 RA) 
  
MEDITE NO TEXTO E RESPONDA “Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa; 
mas onde abundou o pecado, superabundou a graça,” (Romanos 5:20 RA) 
  

a)     Estamos livres para cometer qualquer pecado, pois a graça nos 
salvará de qualquer um.                                                          SIM_____   
NÃO______ 
b)     Que dizer que somente a graça é a única solução para o pecado, 
por maior que ele possa ser.                                                                       
SIM____  NÃO_____ 
c)      Tenho uma resposta melhor para as alternativas acima, e 
explicitarei a seguir: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  
Domingo 

A transmissão de encargos 
  
Naquele tempo era um costume prevalecente entre o povo escolhido para viver e 
testemunhar do único Deus, o sistema patriarcal, onde a figura masculina era 
responsável pela vida espiritual de toda a família e quando o patriarca falecia 
toda a responsabilidade e privilégios eram transmitidos ao primogênito o qual 
passaria a ser o sacerdote e profeta para o clã. 
  
Havia uma tremenda necessidade de preparar e educar o primogênito para suas 
responsabilidades futuras, sob pena de frustrar os planos de Deus, uma vez que 
naquele tempo o evangelismo era conduzido exclusivamente pelas pessoas 
descendentes da linhagem que havia sido escolhida por Deus.  
  
Isto não significa que somente haveria salvação para as pessoas escolhidas, mas 
que também havia oportunidade de salvação para as demais pessoas desde que 
aderissem ao modo de vida dos que herdaram os oráculos divinos. 

“Tendo-se envelhecido Isaque e já não podendo ver, porque os 
olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe 
disse: Meu filho! Respondeu ele: Aqui estou! Disse-lhe o pai: Estou velho e 
não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava 
e o teu arco, sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma 
comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma, para que eu coma e te 
abençoe antes que eu morra.” (Gênesis 27:1-4 RA). 
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa para nós a frase “Estou velho e não sei o dia da minha morte” .é:  
___Que Isaque esperava, ainda, viver muitos anos  
___Que a morte somente ceifa aos velhos e nunca aos jovens! 
___Isaque estava se precavendo e zelando para que os planos de Deus 
pudessem ter continuidade na pessoa de Esaú 
b) O argumento “e traze-ma, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra” 
quer dizer que 
 ___Esaú era melhor cozinheiro que Jacó 
___Que Isaque queria saborear os últimos momentos de relacionamento com o 
filho a quem mais amava 
___Que a transmissão dos direitos ao primogênito somente poderia ser feita após 
um banquete  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “seu filho mais velho.” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
  

Segunda 
Captando informações 

  
No sistema patriarcal toda e qualquer iniciativa de caráter religioso espiritual 
caberia exclusivamente ao homem chefe de família, entretanto  o desejo, ou 
melhor a ambição de Rebeca em favor de seu predileto filho Jacó, induziu-a a 
ficar em alerta permanente, a fim de espreitar qualquer ação de Isaque que 
tivesse por finalidade a transmissão da benção e primogenitura. 
Alguns avaliam este episodio bíblico a fim de colher as razões que conduziu 
Rebeca as atitudes que tomou em favor de Jacó, principalmente porque a ela foi 
dada a profecia de que o seu querido filho seria o real primogênito. “Respondeu-
lhe o SENHOR: Duas nações há no teu ventre, dois povos, nascidos de ti, se 
dividirão: um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais 
moço.” (Gênesis 25:23 RA). 
Os misteriosos caminhos que conduzem uma pessoa em pecado, muitas vezes 
nos parecem inexplicáveis, e quando tentamos compreender as razões temos 
que ter bastante cuidado para não sermos surpreendidos com argumentos que 
não explicam, mas justificam as ações cometidas  

“Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu 
filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então, disse 
Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: 
Traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe 
diante do SENHOR, antes que eu morra.” (Gênesis 27:5-7 RA). 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa para nós a frase “Rebeca esteve escutando” é:  
___Que Rebeca tomou para si a tarefa de fazer de Jacó o primogênito, a fim de 
que a profecia não falhasse  
___Que por coincidência ela ouviu aquela conversa de Isaque e Esaú 
___Para Rebeca não fazia nenhuma diferença se Esaú fosse o primogênito  
b) O argumento “Então, disse Rebeca a Jacó, seu filho” quer dizer que 
 ___Ela estava apenas “fofocando”, pois ela mesma tomaria providencias para 
reverter a situação 
___Ela não amava a Esaú  
___Ela sabia que o seu plano somente daria certo se houvesse aquiescência de 
Jacó  
  
Leia (1 Coríntios 3:9 e Hebreus 6:15 RA) e  explique o que, particularmente, 
significa para você  “esperar em Deus” e “cooperar com Deus” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
  

Terça 
Induzindo ao pecado 

  
Muitas são as maneiras que o pecado nos assedia, e uma das piores é aquela 
em que somos seduzidos pelas pessoas mais próximas e queridas. Sabemos que 
a fidelidade de um autêntico servo de Deus resiste as maiores provas, e sabias 
são as palavras do nosso Mestre “Se alguém vem a mim e não aborrece a seu 
pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs e ainda a sua própria vida, não 
pode ser meu discípulo.” (Lucas 14:26 RA) 
  
O certo é que não há circunstância, ambiente, ou conjuntura que desculpe o ser 
humano da prática do pecado, pois mesmo sem entender os porquês da vida e 
por mais probante que seja a situação, aquele que verdadeiramente ama a Deus 
estará disposto a viver as seguintes palavras: “Se o nosso Deus, a quem 
servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas 
mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem 
adoraremos a imagem de ouro que levantaste.” (Daniel 3:17-18 RA) 

“Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te 
ordeno. Vai ao rebanho e traze-me dois bons cabritos; deles farei uma 
saborosa comida para teu pai, como ele aprecia; levá-la-ás a teu pai, para 
que a coma e te abençoe, antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: 
Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de 
meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador; assim, trarei 
sobre mim maldição e não bênção.” (Gênesis 27:8-12 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa para nós a frase “atende às minhas palavras com que te ordeno” é:  
___Rebeca esperava que Jacó fosse impressionado com suas palavras e 
obedecesse 
___Que em qualquer situação, até no aspecto espiritual, os pais não podem ser 
contrariados 
___Jacó não obedecia com facilidade a sua mãe por isto ela o estava ordenando!  
b) O argumento “Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem 
cabeludo, e eu, homem liso” quer dizer que 
___Esaú fisicamente era igual a Jacó 
___Esaú não fazia a barba regularmente 
___Jacó já concordava com o plano de sua mãe 
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “trarei sobre mim maldição e não bênção” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  
  

Quarta 
Atraindo maldições 

  
As vezes vivemos momentos em nossas vidas em que o irracional parece 
racional, o errado parece certo, o profano parece santo, isto nada mais é que a 
confiança que depositamos em nossa “sabedoria” é por isto que o salmista nos 
aconselha “ Confia no SENHOR de todo o teu coração e não te estribes no teu 
próprio entendimento.” (Provérbios 3:5 RA) 
  
Para Rebeca fazer o que estava fazendo parecia tão correto que ela não temia, 
em hipótese alguma, as conseqüências de seus atos. Quanta coragem! Desafiar 
o marido numa época em que a mulher nenhuma voz tinha no lar. Somente uma 
coisa nos faz entender, embora não justifique, a atitude de Rebeca, é que ela 
pensava estar fazendo a vontade de Deus, e isto também ocorrerá no final dos 
tempos, pois foi Jesus mesmo quem nos preveniu: “Eles vos expulsarão das 
sinagogas; mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso 
tributar culto a Deus.” (João 16:2 RA) 
  
As palavras de Rebeca se cumpriram de forma cabal, isto é, a maldição de 
morrer sem jamais ver a face daquele a quem mais amava, e sem ver realizado o 
maior desejo de sua vida a primogenitura e a benção ser transferidas para Jacó 
  
“Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho; atende 
somente o que eu te digo, vai e traze-mos. “(Gênesis 27:13 RA). 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa para nós a frase “Caia sobre mim essa maldição” é:  
___Que Rebeca tinha o “corpo fechado” e era imune a maldição  
___Que Rebeca tinha certeza de estar fazendo a vontade de Deus” 
___Jacó estava pagando pela primogenitura de Esaú  
  
b) O argumento “ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu” quer dizer que 
___Esaú considerou aquela barganha como algo normal sem muita importância 
___Esaú não satisfez o apetite 
___Rebeca jamais rejeitaria a repreensão divina  
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “atende somente o que eu te digo.” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  
Quinta 

Enganando o próprio pai 
  
Isaque com seus 137 anos de idade já cego, seduzido pelo apetitoso cheiro do 
prato preparado por Rebeca, e desejoso de conferir a benção e os direitos da 
primogenitura, quando aspirou o cheira da roupa de Esaú que Jacó vestia sua 
imaginação teve um êxtase e pode vislumbrar cenas de um  futuro que era 
bastante promissor para aquele filho ao qual amava com predileção 
  
O cheiro do campo lhe deu inspiração para que ele divisasse a abundância de 
colheitas e a generosa produção de grãos e vinhos e todas essas maravilhosas 
promessas foram, mediante o engano, atribuídas a Jacó, apesar do deliberado 
desrespeito de Esaú pelo direito de primogenitura, e sua insensata escolha de 
mulheres hetéias (Gênesis 26:34) era a ele que tudo pertencia e que furtivamente 
foram paulatinamente, em conspiração liderada pela sua própria mãe, desviadas 
para seu irmão. 
  

“Então, lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu 
filho. Ele se chegou e o beijou. Então, o pai aspirou o cheiro da roupa dele, 
e o abençoou, e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do 
campo, que o SENHOR abençoou; Deus te dê do orvalho do céu, e da 
exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e 
nações te reverenciem; sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se 
encurvem a ti; maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te 
abençoar.” (Gênesis 27:26-29 RA). 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa para nós a frase “Então, o pai aspirou o cheiro da roupa dele” é:  
___Que Isaque já desconfiava das astúcias de Jacó  
___Que Isaque confiava cegamente nos seus dois filhos 
___Que o plano de Rebeca estava sendo desmascarado  
b) O argumento “Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o 
SENHOR abençoou” quer dizer que 
 ___Que Esaú não detinha o amor de seu pai 
___Que aquele a quem amamos nos traz boas recordações 
___Que Jacó não estava conseguindo enganar seu pai  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te 
abençoar.” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Sexta 
Surpresa, nos frutos de seus atos? 

  
É sabido que com facilidades esquecemos das coisas que praticamos, 
principalmente quando elas nos trazem vergonha ou culpa, é como se o nosso 
cérebro buscasse um meio rápido e eficaz de apagar tudo. Esaú parecia haver 
esquecido a negociata que sob juramento havia feito com Jacó na qual 
transferiam ao irmão, por um prato de comida, os seus direitos de primogenitura, 
e como se fosse um imaculado inocente, vítima somente dos enganos do irmão, 
chorava diante do pai pelo “leite derramado”. 
A única coisa que Esaú tinha em seu favor era o fato de que o irmão com 
conivência de sua mãe desde há muito tempo que, meticulosamente, planejavam, 
de uma forma ou de outra, usurpar-lhes as bênçãos patriarcais, as quais lhe eram 
por direitos de nascimento 

“Então, respondeu Isaque a Esaú: Eis que o constituí em teu senhor, 
e todos os seus irmãos lhe dei por servos; de trigo e de mosto o apercebi; 
que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: Acaso, 
tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me, também a mim, meu pai. E, 
levantando Esaú a voz, chorou. Então, lhe respondeu Isaque, seu pai: 
Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que 
cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão; quando, porém, te 
libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó 
por causa da bênção, com que seu pai o tinha abençoado; e disse consigo: 
Vêm próximos os dias de luto por meu pai; então, matarei a Jacó, meu 
irmão.” (Gênesis 27:37-41 RA). 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa para nós a frase “Eis que o constituí em teu senhor” é:  
___Que a benção proferida a Jacó o promovia a primogênito da família 
___Que naquele tempo era normal um irmão mais novo ser o privilegiado com a 
primogenitura 
___Isaque sabia como compensar a situação, proferindo uma “benção maior” 
para Esaú  
b) O argumento “que me será dado fazer-te agora, meu filho?” quer dizer que 
 ___Que Isaque poderia revogar as palavras  e restabelecê-las para Esaú 
___Que as bênçãos do patriarca devem ser firmes e não podem ser revogadas 
___Esaú aprovou a culinária de seu irmão Jacó  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “Abençoa-me, também a mim” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



Mensagem da semana 
Ladrão que rouba ladrão 

  
  

IX Semana 
Sábado à tarde 

  
TEXTO CENTRAL DA MENSAGEM SEMANAL 

“Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso, disse Jacó a Labão: Que é isso 
que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me 

enganaste? “(Gênesis 29:25 RA). 
  
No nordeste do Brasil há um adágio que diz: “ladrão que rouba ladrão tem cem 
anos de perdão” não que este ditado seja literalmente verdadeiro, mas uma coisa 
é certa nós colhemos aquilo que semeamos, por isto foi que Jesus advertiu-nos 
através daquelas palavras proferidas ao apostolo Pedro:“Então, Jesus lhe disse: 
Embainha a tua espada; pois todos os que lançam mão da espada à espada 
perecerão.” (Mateus 26:52 RA) 
  
Sabemos que mais cedo ou mais tarde haveremos de sofrer as conseqüências 
de nossos atos, e na maioria das vezes este sofrimento ´nos é apresentando na 
“mesma moeda em que pagamos”, isto é, se praticamos o bem receberemos 
bênçãos, mas se prevaricamos e fizemos o que é mal certamente colheremos o 
mal. 
  
Ao conhecermos a palavra de Deus temos o privilégio de melhor nos 
prepararmos, de forma que para evitarmos sofrimentos desnecessários devemos 
ter em mente que a cada momento de nossa vida deve se encarado com a 
responsabilidade de que aquilo que estivermos escolhendo hoje, com certeza 
influenciará de forma significativa em nosso futuro, quer este futuro esteja 
distante ou perto. 
  
MEDITE NO TEXTO E RESPONDA ”Não vos enganeis: de Deus não se zomba; 
pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.” (Gálatas 6:7 RA) 
  

a) Que dizer que perdão de Deus NÃO nos livra das conseqüências de 
nossos errôneos atos                                                              SIM_____   
NÃO______ 

b)     Que dizer que aos colhermos as conseqüências de nossos atos 
estamos expiando nossa própria culpa                                      SIM____  
NÃO_____ 
c)      Tenho uma resposta melhor para as alternativas acima, e 
explicitarei a seguir: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  
Domingo 

A cortesia 
  
Em momentos de solidão o emocional humano fica mais aguçado, no caso de 
Jacó e Raquel, percebemos que ele vinha de uma longa e penosa caminhada 
solitária, dias e mais dias sem ter um único contato com outra pessoa, sem a 
certeza de que seria bem recebido em seu destino. 
  
Ao contempla aquele poço e pessoas em volta, seu semblante deve ter tido uma 
mudança abrupta, foi como se estivesse em um deserto por um longo período e 
de repente, sem que fosse miragem contemplasse um oásis. Ele logo procurou  
informações sobre o lugarejo e se havia também notícias de seus familiares. 
(Gênesis 29:2-6)  
  
Ao ter conhecimento de que sua prima estava chegando suas emoções foram ao 
Maximo, entretanto, como um cavalheiro foi muito gentil em propiciar os meios 
para que Raquel pudesse dessedentar os rebanhos de Labão sem nenhum 
esforço de sua parte. Coisa que por tantos anos de convívio com os rapazes 
daquele lugar jamais havia desfrutado de tais favores. É como se diz naquele 
velho ditado popular: “santo de casa não faz milagre!”  
  

“Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as 
ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de 
beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a 
Raquel e, erguendo a voz, chorou.“ (Gênesis 29:10-11 RA). 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa a frase “Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou” é:  
___Que Jacó chorava à toa  
___Que naquele Jacó encontrava-se emocionalmente frágil 
___Jacó não aprendeu com seus pais que homem que é homem não chora  
b) A repetição neste mesmo versículo da frase “irmão de sua mãe” quer dizer que 
 ___Que Jacó não dava muita importância aos  seus parentes 
___Parece querer o narrador bíblico enfatizar a tremenda providência de Deus 
em 
conduzi-lo justo ao encontro de seus parentes 
___Nada há de relevância na repetição, foi mera coincidência  
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “Jacó beijou a Raquel” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  
Segunda 

  
Comunicando esperança 

  
É muito gratificante saber que Deus colocou no ser humano algumas edificantes,  
prazerosas, e motivadoras emoções que, apesar de ofuscada pelo pecado, ainda 
são úteis em nossa luta cotidiana. Imagine o vigor destas emoções passados os 
efeitos do pecado. Assim podemos ver a transformação operada pela esperança, 
na vida de Jacó. “A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo 
cumprido é árvore de vida.” (Provérbios 13:12 RA) 
  
Nem parece mais aquele solitário triste e moribundo viajante que vagava pelas 
terras do oriente, tão distante de seu lar paterno, mas que de repente toda a 
alegria do mundo inundava seu coração! Quanta alegria!  
  
Conversava com Raquel, sem nenhuma inibição ou timidez, como se ambos 
convivessem juntos por vários anos. Desabrochou a falar e a contar as notícias 
de seus pais, mas cremos que não entrou em detalhes sobre o seu 
relacionamento com Esaú, pois é claro que em momentos de alegria deve-se 
omitir as coisas ruins de nossa vida 
  

“Então, contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois 
era filho de Rebeca; ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão 
ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, 
abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os 
acontecimentos de sua viagem.“ (Gênesis 29:12-13 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O sentido de “E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem” é:  
___Que Jacó sempre foi um “bucho furado” não sabia guardar segredo  
___Jacó apenas testificava da proteção divina em sua viagem 
___Jacó estava contando como foi valente vencendo os perigos de sua viagem  
b) O argumento “correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o” quer dizer que 
 ___Labão era um homem rude, mas “os brutos também amam” 
___Expressa apenas o costume daquele lugar 
___Labão foi tomado pela emoção de encontrar um parente que nem sabia que 
existia  
  
Explique, com suas palavras, o que significa a expressão “ela correu e o 
comunicou a seu pai” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
  

Terça 
O laço do passarinheiro 

  
È muito engenhosa a estratégia que uma pessoa utiliza para ganhar a atenção e 
a confiança de outra com o intuito de enganá-la, muitas vezes procura-se 
despertar o egoísmo e o desejo do ganho fácil, quando em realidade é apenas 
uma “isca” para atrai e iludir, que o diga aquele que já foi ludibriado em golpes 
aplicados por  vigaristas. 
  
As palavras de Labão pareciam coerentes e justas, todavia a história nos mostra 
que ele estava apenas “cativando” a confiança do sobrinho com palavras bonitas, 
pois sua verdadeira intenção era explorá-lo ao máximo sem que ele percebesse. 
  
O jovem e inexperiente Jacó foi, assim, sendo conduzido a armadilha preparada 
pelo tio, e o próximo passo foi enamorar-se de sua prima Raquel, se bem que 
este relacionamento não fosse puro ou proibido, simplesmente continha o 
ingrediente que cairia como uma luva para as pretensões de Labão.  
  

“Depois, disse Labão a Jacó: Acaso, por seres meu parente, irás 
servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha duas 
filhas: Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, 
porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e 
disse: Sete anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel.“(Gênesis 29:15-
18 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
  
a) O sentido da a frase “Acaso, por seres meu parente,irás servir-me de graça?” 
é:  
___Que Labão queria parecer generoso e justo aos olhos do sobrinho  
___Que Jacó havia exigido um alto salário 
___Labão queria deixar claro para Jacó quem era o patrão  
  
b) O argumento “Jacó amava a Raquel” quer dizer que 
___Jacó estava mostrando ao futuro sogro que seu salário deveria ser elevado 
___Era um blefe para conquistar Lia 
___A narrativa simplesmente exalta o sentimento de Jacó  
  
Explique o que significa a expressão “Sete anos te servirei por tua filha mais 
moça, Raquel” 



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  
  

Quarta 
O enganador enganado 

  
  
Algumas pessoas ao lerem o relato do casamento de Jacó se surpreendem do 
fato dele não ter percebido a troca de esposa, mas se ponderarmos nas 
circunstâncias daquele episodio, certamente haveremos de concordar que havia 
motivos que explicam sua falta de percepção. 
  
O mais interessante é como o pecado cobra de nos as conseqüências de nossos 
atos de forma tão similar ao que no passado fizemos, e aqui no caso de Jacó e 
Labão o fato é que como Jacó enganou ao pai e ao irmão, agora estava provando 
do próprio veneno, isto é, estava sendo enganado pelo tio. É como diz o velho 
ditado popular: “quem com o ferro fere com o ferro será ferido” 
  
Em nosso viver diário se prestarmos atenção nas provações que passamos 
veremos que em muitas delas estamos colhendo o mesmo tipo de angústia que 
em nosso passado havíamos, diretas ou indiretamente, causamos a outras 
pessoas.  
  

“Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso, disse Jacó a Labão: Que é 
isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me 
enganaste? “(Gênesis 29:25 RA). 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa para nós a frase “Que é isso que me fizeste?” é:  
___Que Jacó se isentando de culpa  
___Labão não era o único culpado para Jacó 
___Lia era totalmente inocente  
  
b) O argumento “viu que era Lia” quer dizer que 
 ___Jacó se fez de inocente para poder ter outra mulher em sua vida 
___É possível que Jacó pelo efeito do vinho e a ausência de iluminação 
realmente não tenha percebido que era Lia 
___Era normal, naquela região, darem ao mesmo pretendente mais de uma filha  
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “Que é isso que me fizeste?” 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
Quinta 

Desculpas esfarrapadas 
  
Os argumentos podem mascarar uma serie de fatos e induzir as pessoas a 
concluírem que “o certo é errado e o errado é certo”. As palavras de Labão, a 
princípio, pareciam justas e certíssima, isto é, se realmente era o costume ou 
tradição do lugar as famílias casarem primeiro as filhas mais velhas antes das 
mais novas. Mas porque isto não foi antecipadamente informado a Jacó. 
  
O certo é que mesmo quando os argumentos são verdadeiramente corretos e 
justos, ainda assim há a necessidade de que as intenções também sejam 
corretas e justa. No caso em análise, mesmo que as palavras de Labão fossem 
puras e verdadeiras , a história nos mostra que sua intenção para com suas filhas 
e seu futuro genro não era das melhores, isto é, os seus olhos contemplavam não 
a felicidade  dos envolvidos, mas tão somente o interesse financeiro que poderia 
obter. 
  

“Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais 
nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também 
a outra, pelo trabalho de mais sete anos que ainda me servirás. Concordou 
Jacó, e se passou a semana desta; então, Labão lhe deu por mulher Raquel, 
sua filha. “(Gênesis 29:26-28 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
  
a) O significa a frase “dar-te-emos também a outra,” é:  
___Que Jacó seria obrigado a divorciar-se de Lia  
___Que a situação não tinha concerto 
___Labão apelava para os sentimentos de Jacó, para acalmar o irado genro  
  
b) O argumento “pelo trabalho de mais sete anos que ainda me servirás” quer 
dizer que 
 ___Labão barganhou as filhas por uma bagatela 
___Jacó era obrigado a praticar a poligamia 
___Ao aceitar tal proposta Jacó foi conivente com o erro 
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “Concordou Jacó.” 



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Sexta 
O equilíbrio de Deus 

  
Alguém sabiamente já falou que “se já é muito difícil à convivência harmônica  
com uma mulher imagine com mais de uma”. Certo é que os personagens da 
bíblia que sem a aprovação de Deus praticaram a poligamia atraíram para si 
problemas que, em alguns casos, afetaram, também,  as gerações futuras. 
  
O relato bíblico realça com destaque a intervenção divina naquela família, no 
sentido de que houvesse um equilíbrio emocional, de forma que a indesejada e 
desprezada Lia, pudesse receber o dom da fecundação e que a queridinha e 
preferida Raquel não obtivesse o favor divino para solução imediata de seu 
problema. 
  
Ainda hoje, podemos compreender que é Deus que providencia meios para que 
em situações de desvantagens alguém possa se agraciado com a dádiva de um 
dom extra, ou o desenvolvimento notório de uma outra aptidão. Por exemplo, 
quando uma pessoa é desprovida de um dos sentidos, geralmente tem os demais 
sentidos aguçados, e assim pode compensar aquela perda 
  

“E coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia; e 
continuou servindo a Labão por outros sete anos. Vendo o SENHOR que Lia 
era desprezada, fê-la fecunda; ao passo que Raquel era estéril.“ (Gênesis 
29:30-31 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa a frase “Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia” é:  
___Que o amor Eros pode ser compartilhado de forma eqüitativa  
___Que na realidade Jacó amava somente a Raquel 
___ Que Jacó amava somente a Lia  
  
b) O argumento “ao passo que Raquel era estéril” quer dizer que 
 ___Raquel estava sendo castigada por Deus 
___Deus não havia resolvido o problema de Raquel, a fim de compensar o 
desprezo  que sofria Lia 
___Raquel não merecia ser curada, ou não tinha fé suficiente para ser curada  
  
Explique, com suas palavras, o que significa a seguinte expressão “continuou 
servindo a Labão por outros.” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Mensagem da semana 
Retorno as origens 

  

X Semana 
Sábado à tarde 

  
TEXTO CENTRAL DA MENSAGEM SEMANAL 
“E disse o SENHOR a Jacó: Torna à terra de teus pais e à tua parentela; e eu 

serei contigo. “(Gênesis 31:3 RA) 
  
Assim como quando NÃO desejamos fazer alguma coisa, qualquer desculpa 
serve, também quando resolvemos firmemente fazermos algo tudo se torna 
motivo suficiente para nos motivar a realização de nossas preensões e nada é 
capaz de nos fazer desanimar! 
  
Por que para algumas pessoas é tão difícil tomar decisões? Por que na maioria 
das vezes somos tão precipitados em nossas escolhas?  Porque para outros é 
tão fácil começar, mas nunca o perseverar até o fim? 
  
Jacó já havia resolvido retornar a sua terra natal e esperava, apenas, um fato que 
evidenciasse ou justificasse perante Labão e seus familiares sua atitude de deixá-
los. Assim como Jacó muitas pessoas são lerdas em agir, ficam esperando que 
as coisas se tornem não somente claras, mas que os outros possam 
compreender, e quem sabe aprovar suas atitudes. 
  
Não é errado querermos que nossas ações possam ser compreendidas pelas 
pessoas, mas uma coisa se deve ter como certa, Isto é, sempre encontraremos 
oposição aquilo que fizermos ou deixarmos de realizar, e que nem mesmo Jesus 
conseguiu agradar a todas as pessoas, 
  
MEDITE E RESPONDA “Ora, todos quantos querem viver piedosamente em 
Cristo Jesus serão perseguidos.” (2 Timóteo 3:12 RA) 
a) Que dizer que NÃO há quem nos compreenda pois todos estarão contra 
nós?                                                                        SIM_____   NÃO______ 
  
b) Que dizer que à vontade e desígnios da maioria das pessoas estão submissos 
as ordens de satanás                                               SIM____  NÃO_____ 
  
c) Tenho uma resposta melhor para as alternativas acima, e explicitarei a seguir: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  



 Domingo 
O pretexto 

  
  
Há um ditado popular que diz: “quem casa quer casa”, somente quem já passou 
pela experiência de viver em casa alheia, mesmo que seja na casa de um 
parente, é que pode falar com propriedade e dizer para as pessoas inexperientes 
o quanto é difícil a convivência. Embora não se possa generalizar, já que para 
cada regra há sempre uma exceção. 
  
Embora Jacó fosse um exemplar trabalhador e de nada se pudesse achá-lo em 
falta no seu trabalho diário, assim mesmo ele se sentia como um “estranho no 
ninho”. Para Jacó qualquer atitude de seus primos, mesmo que eles não tivessem 
a intenção de prejudicá-lo, ele as encarava como uma postura hostil da parte 
deles  
  
Na realidade o relacionamento humano, que seja entre familiares, que seja entre 
“estranhos” não é fácil, e somente sob a liderança e supervisão de Jesus é que 
podemos ter uma convivência saudável com qualquer pessoa. Em sua 
convivência diária você tem suplicado a Deus pelo seu relacionamento? E o que 
esperar de nosso relacionamento familiar, há também a necessidade de Deus? 
  

“Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: 
Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai; e do que era de nosso pai 
juntou ele toda esta riqueza. “(Gênesis 31:1 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa  a frase “Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai” é:  
___Que Jacó continuava sendo um pobretão  
___Que Jacó aparentava haver adquirido muitos bens 
___Os filhos de Labão não duvidavam da honestidade de Jacó  
  
b) O argumento “Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão” quer 
dizer que 
 ___Os filhos de Labão não falavam com cautela 
___Os filhos de Labão falavam em segredo 
___Os filhos de Labão não queriam que Jacó soubessem do falavam a seu 
respeito  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza.” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Segunda 
A linguagem corporal 

  
  
As vias de comunicação do ser humano não se limitam, simplesmente, a parte 
vocal, mas podemos, também, transmitir os nossos sentimentos mais íntimos, por 
meio da linguagem dos gestos ou mímicos, ou mesmo através de nosso 
comportamento. Inclusive há um refrão, no meio evangélico, que nos diz o 
seguinte: “pregue o evangelho, se possível use as palavras” dando-nos a 
entender que é muito mais eficaz a pregação através do exemplo ou estilo de 
vida, que através da pregação do púlpito ou com palavras. 
  
Há, também, estudos realizados pelos pesquisadores do comportamento 
humano,  que revela muito sobre uma outra forma de comunicação em que se 
afirma que de forma, muitas vezes, inconsciente o nosso corpo transmite, 
também, uma linguagem muito mais forte que as palavras, e que, geralmente, 
pode expressar-se de maneira muito mais verdadeira que as próprias palavras 
proferidas.  
  
No convívio de Jacó com Labão vemos que não foi necessário que ele 
percebesse a disposição do tio para com ele através de apenas palavras, pois 
apenas o olhar ou semblante de Labão tornou claro para Jacó que a sua 
presença no seio de sua família já não era tão agradável quanto fora no princípio 
  

“Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era 
favorável, como anteriormente.” (Gênesis 31:2 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa  a expressão: “Jacó, por sua vez” é:  
___Que Jacó estava totalmente “desligado” do que acontecia em volta de si;  
___Que Jacó não dava nenhuma importância ao que os outros pensasse dele; 
___Jacó estava atento a tudo, inclusive o semblante das pessoas  
  
b) O argumento “reparou que o rosto de Labão” quer dizer que 
 ___As expressões corporais revelam mais que as palavras 
___Labão continuava cada vez mais satisfeito com a companhia de Jacó; 
___Que Jacó não tinha medo de cara feia!  
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “Labão não lhe era favorável, como anteriormente.” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



Terça 
È fácil convencer a esposa? 

  
  
Quão dura é a realidade! Mas quando se estar envolvido emocionalmente, 
dificilmente se percebe a dureza que nos rodeia. Assim se passaram quatorze 
anos sem que Jacó percebesse as reais intenções do tio. Sua vida amorosa com 
suas primas e, também, com as respectivas servas que lhe haviam sido 
acrescentadas ao seu “harém”  funcionava como um “entorpecente” a desviar-lhe 
a atenção do mundo real. 
  
Para Labão, cuja intenção era explorar, ao máximo, o jovem sobrinho, seus 
objetivos já haviam sido alcançados, e a “galinha dos ovos de ouro” já não lhe era 
tão lucrativa, de modo que aquela alegria que fora expressa na maliciosa frase: 
“Acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? ”já não fazia mais parte 
de seu cotidiano, mas sim um semblante de aborrecimento, e constrangimento 
por ver que apesar de todos os esforços empreendidos, Deus estava transferindo 
toda a sua riqueza para Jacó. 
  

”Mas vosso pai me tem enganado e por dez vezes me mudou o 
salário; porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele 
dizia: Os salpicados serão o teu salário, então, todos os rebanhos davam 
salpicados; e se dizia: Os listados serão o teu salário, então, os rebanhos 
todos davam listados. “(Gênesis 31:7-8 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa da frase “Mas vosso pai me tem enganado” é:  
___Que Jacó ainda confiava plenamente no tio  
___Que Labão continuava o mesmo homem prestativo e caridoso de sempre 
___Jacó estava acordado para a realidade  
b) O argumento “Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum” quer dizer 
que 
 ___Deus não intervém em nossa vida de pecado por causa do livre arbítrio 
___Deus, embora respeitando a liberdade, ameniza as injustiças  
___Por causa do livre arbítrio o pecador estar entregue totalmente as garras do 
mal  
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “então, os rebanhos todos davam listados.” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Quarta 
Deus no comando! 

  
É incrível como os desígnios de nosso Deus se cumprem fielmente, em nossas 
vidas, apesar de nossos caminhos tortuosos, não que Deus nos premie com bem 
as decisões erradas que tomamos, mas é que a sua infinita misericórdia jamais 
será vencida quando mesmo no erro e lamaçal do pecado não desgarramos de 
sua poderosa mão através da fé  
  
Às vezes relutamos, ou nos acovardamo-nos diante do perigo, em fazermos a 
vontade de Deus. Assim aconteceu com Jacó. Cremos que já há muito tempo 
que ele sabia ser à vontade de Deus o seu retorno a Canaã, terra da promessa e 
de sua família, mas o medo do irmão e o “passado negro” que lá havia deixado 
não lhe permitiam considerar esta possibilidade.  
  
Os exemplos transcritos nas Sagradas Palavras, são para nós um mapa, ou 
manual para nossa vida, temos exemplos a seguir assim como temos praticas a 
evitarmos. Então perguntamos: tem você percebido a poderosa mão de Deus te 
guiando e protegendo? É você capaz de confiar plenamente em Deus a ponto de 
superar, ou esquecer os seus medos?  
  
Sabemos que a jornada do cristão não é fácil , mas apeguemo-nos com  plena 
certeza na seguinte promessa: “... E eis que estou convosco todos os dias até à 
consumação do século.” (Mateus 28:20 RA) 
  

“E disse o SENHOR a Jacó: Torna à terra de teus pais e à tua 
parentela; e eu serei contigo.” (Gênesis 31:3 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa para nós a frase “Torna à terra de teus pais e à tua parentela” é:  
___Que Jacó devia enfrentar o seu passado  
___Que naquele tempo os tios e primos não era considerado como parentela 
___Jacó, mesmo sem arrependimento, seria bem recebido por  Esaú  
b) O argumento “E disse o SENHOR a Jacó” quer dizer que 
 ___O mortal é indigno de ouvir a voz de Deus 
___Jacó não tinha como reconhecer a voz de Deus 
___Jacó era acostumado a falar com Deus  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “eu serei contigo” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



Quinta 
Compreendendo o caráter do pai 

  
A reflexão feita por Jacó encorajou suas esposas a também “caírem na real” e 
perceberem o verdadeiro caráter do pai, bem como suas verdadeiras intenções 
para com elas. Cremos ser possível que o costume da época permitisse aos pais 
receberem do pretendente a esposar sua filha um dote, o qual parece-nos tratar-
se de certa importância em dinheiro ou bens. 
  
É possível que tal costume não implicasse em uma compensação pela “perda” da 
filha, mas, cremos, que seria uma maneira de ajudar o pai da noiva pelas 
expressivas despesas que ele teria que bancar com as festividades do 
matrimônio. Às vezes não compreendemos, ou achamos difícil aceitar a cultura 
de outros povos ou outras épocas, mas, na realidade, para eles aqueles atos, 
eram muito comuns e praticados sem nenhum constrangimento 
  
O certo é que Labão, como de costume, aproveitou a cultura regional para levar 
vantagem com o casamento de suas filhas, inclusive, alem de majorar 
excessivamente o “dote” (sete anos de trabalhos) ainda enganou o genro fazendo 
com que ele desposasse duas mulheres. 
  

“Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e 
consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou 
de nosso pai é nossa e de nossos filhos; agora, pois, faze tudo o que Deus 
te disse.” (Gênesis 31:15-16 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa para nós a frase “Não nos considera ele como estrangeiras”? é:  
___Que Labão tinha em alta consideração as suas filhas  
___Que naquele tempo era normal o pai “vender” as filhas 
___Que Labão amava mais ao dinheiro que as próprias filhas  
b) O argumento “ele Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido” 
quer dizer que 
 ___Que o dinheiro do dote era, normalmente, revertido em favor da noiva 
___Que as mulheres não tinham nenhum direito 
___Que Labão havia feito um investimento em favor das filhas  
Explique, com suas palavras o que significa para você a seguinte expressão “toda 
a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos; toda a riqueza 
que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos;” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Sexta 
Na volta ninguém se perde 

  
  
Um grande romancista paraibano, em um de seus livros expressou a seguinte  
frase: “na volta ninguém se perde”, logicamente concluímos que tal escritor está 
nos induzindo  a crer que quando uma pessoa que resolve empreender seu 
regresso, espera-se que ela já tenha aprendido o caminho que trilhará, pois tal 
caminho ela já percorreu antes. Jacó sabia que, mesmo com todos os problemas 
que teria que enfrentar com o irmão, havia mais esperança de se entender com 
Isaque, Rebeca e Esaú, que tentar, mais uma vez, uma convivência feliz com 
Labão e seus filhos. 
  
Embora saibamos que o retorno não é fácil, pois para que isto ocorra, na maioria 
dos casos, necessário é que já tenha desmoronado todos os sonhos construídos 
e que nos motivaram a buscar em terras distantes a realização de nossas tão 
almejadas esperanças! Se bem que no caso de Jacó sua intenção ao procurar 
abrigo nas terras de Harã  
  

“Então, se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas 
mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que 
chegou a possuir; o gado de sua propriedade que acumulara em Padã-Arã, 
para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã.” (Gênesis 31:17-18 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa para nós a frase “que chegou a possuir” é:  
___Que Jacó Possuía muitos bens devidos à generosidade de Labão; 
___Que naquele tempo era normal o empregado ser mais rico que o patrão; 
___Bens que Deus havia dado a Jacó apesar da opressão de Labão. 
  
b) O argumento “o gado de sua propriedade que acumulara em Padã-Arã” quer 
dizer que 
 ___Que inquestionavelmente pertencia a Jacó 
___Bens que Jacó havia adquirido de forma “não muito honesta” 
___Bens que Labão com toda justiça  poderia reclamar como seus  
Explique, com suas palavras, o que significa a seguinte expressão “para ir a 
Isaque, seu pai, à terra de Canaã.” 
  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  



Mensagem da semana 
A reconciliação 

XI Semana 
Sábado à tarde 

  
TEXTO CENTRAL DA MENSAGEM SEMANAL 

“Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não 
venha ele matar-me e as mães com os filhos.” (Gênesis 32:11 RA) 

  
O medo foi o primeiro sentimento experimentado pelo homem quando pecou pela 
primeira vez, e assim, ainda hoje, continua tendo um efeito avassalador em 
deprimir e consumir as forças humanas! 
  
É certo que após o pecado, para frear nossos impulsos, cremos que Deus 
permitiu a coexistência humana com um tipo de medo de que podemos classificá-
lo como positivo e necessário, no entanto o próprio pecado encarregou-se de 
deformar ente sentimento e fazer-nos sofrer em demasia por coisas que nos 
parecem intransponíveis, e fazer-nos esquecer que Deus é sempre maior que os 
nossos problemas, e que para Ele tudo é possível! 
  
Não queremos aqui tirar as razões de Jacó em esperar o pior da parte do irmão, 
uma vez que ele sabia o que havia feito, e que a gravidade de seu erro lhe era 
tão pesado que lhe parecia natural, e até em certo sentido justo que Esaú, para 
reparar o mal-recebido de Jacó chegasse ao extremo de eliminá-lo não somente 
a ele, mas as esposas e filhos!  
  
Mas por outro lado, o nosso relacionamento, pessoal e diário, com as Escrituras é 
suficiente para gerar em nós um sentimento de confiança e plena certeza de  que 
temos um Deus, misericordioso, compassivo e clemente, como é o nosso 
Criador, e, teremos, sempre, de alimentar a esperança de que Ele, e somente Ele 
é capaz de resolver até o impossível 
  
MEDITE E RESPONDA ”Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento 
para a salvação, que a ninguém traz pesar; mas a tristeza do mundo produz 
morte.” (2 Coríntios 7:10 RA) 

a)     Que dizer que Deus é o único responsável por todas as nossas 
tristezas? 

SIM_____   NÃO______ 
b) Que a diferença é que a tristeza de Deus NÃO produz pesar 
SIM____  NÃO_____ 
C) Tenho uma resposta própria e que responde melhor o questionamento 
acima, e explicitarei a seguir: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 Domingo 
Tentando aplacar a ira 

  
Na sociedade moderna está se tornando cada vez mais comum a nefasta figura 
do suborno e este mal tem se espalhado como uma epidemia, atingindo até as 
pessoas que nos deviam ser exemplo, as quais ocupam os cargos mais altos da 
sociedade, tais como : governadores, políticos, membros da justiça etc. Mas a 
escalada do suborno não para no ápice da pirâmide social chega, também, a 
contagiar aos cidadãos mais simples. 
  
Já a Bíblia nos aconselha sobre este desvio de caráter, inclusive nos alertando 
para os seus efeitos sobre as pessoas, nas seguintes palavras: “Também 
suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as 
palavras dos justos.” (Êxodo 23:8 RA)  
  
Assim, Jacó, também, não escapou a este terrível mal, pois vemo-lo, agora, 
tentando “subornar” ao irmão com palavras e a insinuação de que agora era um 
homem rico, intentando com isto fazê-lo esquecer o passado. 
  

 “Então, Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à 
terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis a meu 
senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com 
Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, 
rebanhos, servos e servas; mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr 
mercê à sua presença.” (Gênesis 32:3-5 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa da frase “Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú,” é:  
___Que Jacó não dava a mínima para os possíveis sentimentos de seu irmão  
___Tratava-se de uma medida cautelar para sentir o “clima” de sua chegada ““. 
___Que Esaú, como servo de Jacó, necessitava preparar-lhes as boas-vindas  
  
b) O argumento “Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servos;” quer dizer 
que 
___Jacó por ser rico merecia respeito! 
___Esaú mesmo possuindo as terras de Seir, não era mais rico que Jacó 
___ Afirmava que compensaria financeiramente os prejuízos causados a Esaú. 
  
Explique, com suas palavras, o que significa para você a seguinte expressão 
“para lograr mercê à sua presença. para lograr mercê à sua presença.” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 



 Segunda 
As más notícias voam! 

  
È impressionante como o relato bíblico nos dá a entender que, os servos de Jacó 
retornaram tão rápidos, mas sem nenhuma perspectiva positiva da parte de Esaú, 
somente a apavorante descrição de que, em ritmo acelerado, Esaú vinha-lhe ao 
encontro com um bando de, aproximadamente, quatrocentos homens, bem 
armados e com o semblante de guerreiros altamente preparados para o combate, 
e sob a vista deles pareciam que aqueles homens transpiravam vingança e 
violência. 
  
Em nossos dias parece que as coisas em nada mudaram! Ainda há, entre nós, 
aquele mesmo desejo de ver as coisas sempre pelo lado negativo, e de sempre 
dar prioridade às notícias más. 
  
 Os noticiários dão muito mais ênfase aos fatos violentos, aos de relacionados 
com a corrupção ou com os corruptos, aos relatos intrigas das pessoas 
envolvidas com álcool, e com drogas. Dão muito espaço aos relatos das grandes 
calamidades e acidentes, e sobra tão pouco espaço para o relato de 
acontecimentos que exaltem a moral, honestidade a amizade, o altruísmo e o 
amor.  
  
“Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú; 
também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e quatrocentos 
homens com ele.” (Gênesis 32:6 RA) 
  
Marque o item que  respondem as seguintes questões: 
a) O significa a frase “Fomos a teu irmão Esaú” é:  
___Que os servos de Jacó já haviam cumprido a missão;  
___Que naquele tempo os servos demoravam muito a atender as ordens 
___Jacó não exercia uma boa liderança sobre seus servos  
  
b) O argumento “quatrocentos homens com ele”.”quer dizer que”. 
 ___Esaú pretendiam dar um grande banquete a Jacó  
___Indubitavelmente, Esaú pretendia dar ao irmão uma calorosa recepção  
___Aparentemente Esaú não tinha boas intenções  
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “também ele vem de caminho para se encontrar contigo” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

Terça 
O melhor é orar! 

  
A palavra de Deus nos aconselha: “Orai sem cessar.” (1 Ts 5:17 RA), e como 
sempre está ai um excelente conselho! Se bem que nós, em geral, só apelamos 
para a oração quando as coisas estão nos “apertando”, porém quando tudo vai 
bem não nos lembramos de orar, nem mesmo para agradecer! 
  
Há coisas em nossa vida que somos incapazes de, por nossos próprios esforços, 
mudá-las, e a principal destas, são as pessoas com as quais nos relacionamos. 
No caso de Jacó, realmente, parecia-lhe, impossível mudar as atitudes do irmão, 
mesmo após sua estratégia de enviar-lhe uma embaixada com palavras tão 
humildes tais como: “Assim falareis a meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda 
dizer isto:” etc., entretanto, mesmo assim, o irmão vinha ao seu encontro com 
quatrocentos homens armados e, aparentemente, dispostos a efetuarem uma 
chacina! 
  
Num momento como este somente havia duas opções: tentar fugir, o que não 
parecia possível devido às crianças e o gado os quais faziam parte da comitiva 
de Jacó, ou recorrer Àquele que é poderoso e misericordioso para socorre-nos 
em qualquer situação, até nas que nos parece intransponíveis. 
  

”E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó 
SENHOR, que me disseste: Torna à tua terra e à tua parentela, e te farei 
bem; sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens 
usado para com teu servo; pois com apenas o meu cajado atravessei este 
Jordão; já agora sou dois bandos.” (Gênesis 32:9-10 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa  a frase “E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai 
Isaque” é:  
___Que Jacó não confiava em Deus, pois não O chamava de seu Deus;  
___Jacó orava assim por que assim havia sido ensinado 
___ Em sua Indignidade Jacó escudava-se na suposta “justiça” de Abraão e 
Isaque  
b) O argumento “Torna à tua terra e à tua parentela, e te farei bem” quer dizer 
que 
___Temos o direito de exigir que Deus cumpra Suas promessas 
___Devemos, humildemente, confiarmos nas promessas de Deus 
___Esaú aprovou a culinária de seu irmão Jacó  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  



Quarta 
Confessando os temores 

  
A vida de Jacó nos dá cabal prova de que ele, sempre, foi um tipo de pessoa que, 
embora manifestasse uma verdadeira e ativa fé em Deus, ele também confiava 
muito em sua própria “esperteza” que freqüentemente revelava-se em trapaça, 
engano e suborno. Um exemplo claro foi os esforços que ele empreendeu numa 
tentativa de aplacar a ira de Esaú, com palavra e atitudes ele imaginava que 
poderia fazer com que o irmão desviasse o foco de seu aborrecimento para os 
bens, e a suposta humildade ou submissão de Jacó 
  
Podemos imaginar que naquele momento crucial da vida de Jacó, ele agonizava 
em oração, uma vez que se sentia sozinho, e parecia que o seu passado de 
pecado agora estava, de maneira implacável e impiedosa, cobrando-lhe sua 
culpa. Somente um, ardente, desejo havia em seu coração: confessar a Deus 
todos os seus temores e implorar que Ele suavizasse a ira de seu irmão Esaú. 
  
Neste doloroso episodio da vida de Jacó, podemos aprender a sublime lição de 
que as maiores vitórias da vida de um cristão não são aquelas que são ganhas 
pelo talento, esforço, educação ou riqueza, mas as maiores vitórias são aquelas 
que obtemos em nossa sala de orações, quando a fé, mesmo em agonia, 
apropria-se do maravilhoso poder de Deus! 
  

 “Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para 
que não venha ele matar-me e as mães com os filhos.” (Gênesis 32:11 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significado da frase “porque eu o temo” é:  
___Que Jacó nunca teve coragem para nada  
___Que Jacó, com sua “esperteza”, estava tentando sensibilizar a Deus  
___Jacó estava sendo sincero e abrindo o coração a Deus  
  
b) O argumento “Livra-me das mãos de meu irmão Esaú” quer dizer que 
___Esaú era homem  de paz e incapaz de qualquer ato de violência 
___Jacó temia do que Esaú seria capaz 
___Esaú não tinha razão para odiá-lo  
 
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

Quinta 
A perseverança dos santos 

  
Pode-se concluir, sem medo de errar, que aqueles foram os dias mais marcantes 
e penosos da vida de Jacó, quando, aparentemente, encontrava-se totalmente só 
e abandonado.  
  
Estava ele, nas fronteiras de Canaã, a um passo da residência paterna, mas 
sofrendo muito pela culpa de um passado “nebuloso”, remorso, dúvidas e 
ansiando  muito a presença e aceitação de Deus, e bem como que de alguma 
maneira seu passado pudesse ser perdoado e um milagre acontecesse: sua 
reconciliação com Esaú 
  
Nestas circunstâncias, surge repentinamente um ser diferente, quem sabe, de 
forma gloriosa, mas na aparência de um ser humano, o qual se lhe opunha a sua 
caminhada. Percebendo que aquele ser era celestial, e como consequência seria 
uma resposta direta a sua oração, perseverantemente, insistiu em que, ali 
mesmo, recebesse a benção divinal e necessária a dar-lhe capacidade para 
enfrentar qualquer situação. 
  

“Ficando ele só; e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. 
Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa; 
deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: 
Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir se me 
não abençoares.” (Gênesis 32:24-26 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa a frase “Ficando ele só” é:  
___Indica que Jacó sempre foi muito egocêntrico  
___Que naquele momento Jacó pretendia falar com Deus 
___Que os amigos e familiares de Jacó o haviam abandonado  
  
b) O argumento “lutava com ele um homem” quer dizer que 
___Sua luta era para obter uma benção de Deus 
___Jacó estava treinando artes marciais para enfrentar a Esaú 
___Jacó tinha muitos inimigos!  
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

  



 Sexta 
As maravilhas do perdão! 

  
A graça divina é algo que a linguagem humana é totalmente incapaz de explicar 
plenamente, e os frutos dela oriundos, são extremamente belos e profundos, 
entre eles destaca-se a conversão, a qual poderíamos, tentar, descrevê-la como 
o dom da transformação absoluta! Isto é algo capar de fazer do mais 
inescrupuloso pecador o mais puro imaculado e santo filho de Deus  
  
Enquanto Jacó pré-estabelecia o atual estado moral de Esaú, o Espírito de Deus 
já há muito que trabalhava no coração de Esaú, e o havia transformado de um 
iracundo e violento irmão em uma pessoa amável, tratável e compreensivo. 
Podemos nos deslumbrar com ávido respeito e consideração a obra ocorrida 
naquele servo de Deus (ver Gênesis 28:6-3) 
  
Cremos, que entre nós pobres mortais, não há ato de maior profundidade, beleza 
espiritual, e que certamente, irrita mais ao inimigo de nossas almas, do que o ato 
de perdoar aos que nos ofendem, é algo tão sublime que somente podemos 
exercitá-lo, quando o Espírito nos impulsiona! Para muitos cristãos, o maior dos 
exemplos de personagens bíblicos, e  o mais belo gesto de perdão, foi, sem 
dúvidas,  o perdão que Esaú concedeu a Jacó  
  

“Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou; arrojou-se-lhe ao 
pescoço e o beijou; e choraram.“ (Gênesis 33:4 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa  a frase “Esaú correu-lhe ao encontro” é:  
___Que Esaú sempre foi um homem apressado!  
___Que naquele tempo era comum as pessoas viverem apressadas 
___Esaú não via a hora de demonstrar amor ao irmão!  
  
b) O argumento “e o abraçou; arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou” quer dizer 
que 
 ___Era um costume da antiguidade os homens se abraçarem e se beijarem 
___Esaú demonstrava o que vinha do profundo de seu coração! 
___Esaú sempre foi pacífico e amorável para com Jacó  
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “e choraram” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

  

  
Mensagem da semana 

Sempre com Deus! 
  

XII Semana 
Sábado à tarde 

  
TEXTO CENTRAL DA MENSAGEM SEMANAL 
“Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a 

ti, porque és sua mulher; como, pois, cometeria eu tamanha maldade e 
pecaria contra Deus? “ (Gênesis 39:9 RA) 

  
Dando continuidade ao nosso estudo no Livro de Gênesis, verificamos que dos 
capítulos 34 a 50 o relato bíblico, de forma alguma, tenta esconder os fatos 
nebulosos daquela família, tais como: o estupro de Diná, a violência de Simeão e 
Levi, o adultério de Judá e Tamar, a relação proibida de Rubens com a concubina 
de seu pai etc. Mas, também, perceberemos que há uma, notória, ênfase maior 
sobre a pessoa e história de José, o filho mais velho de Raquel, a esposa mais 
amada! 
  
Verificaremos, ainda, que a família de Jacó, como qualquer outra, tinha, também 
os seus problemas peculiares de relacionamentos, os quais foram se agravando 
cada vez mais, levando aos corações dos irmãos de José uma inveja que gerou 
um ódio cada vez mais crescente! 
  
Embora, na maioria dos casos, nem se torne visível aos olhos da maioria dos 
grupos familiares, verifica-se que há, sem dúvida, nos relacionamentos familiares, 
a tendência de que um dos membros seja isolado dos demais, vindo a constituir-
se no depósito de “lixo” dos demais membros da família, isto é, aquela pessoa se 
torna culpada de todas as frustrações e decepções dos demais, o que na maioria 
das vezes ela não é propriamente a ovelha “negra”. Poderíamos chamar tal 
atitude do grupo familiar de a síndrome do “patinho feio”. 
  
MEDITE E RESPONDA “Cruel é o furor, e impetuosa, a ira, mas quem pode 
resistir à inveja?” (Provérbios 27:4 RA) 

a)     Que dizer que o furor a ira e a inveja são semelhantes? 
SIM_____   NÃO______ 
  
b) Que a inveja é o pior sentimento, pois é difícil resisti-la 
SIM____  NÃO_____ 
  
c) Tenho uma resposta própria e que responde melhor o questionamento 
acima, e explicitarei a seguir: 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 



 Domingo 
Inveja produz ódio 

  
Sob o ponto de vista, meramente, humano esta história nos parece horrorosa, 
tendo em vista o tratamento tão desumano que os irmãos de José manifestaram 
através do ciúme, inveja e violência, a despeito da educação patriarcal que 
esperávamos que todos tivessem assimilado, tendo em vista que foram criados 
por um pai que adorava o único Deus verdadeiro, Do Qual recebia revelações e 
instruções especiais. 
  
Aqueles irmãos, ao contrário do pai, demonstraram que não haviam tido uma 
experiência pessoal com Deus que os houvessem levado a uma genuína 
conversão, a qual é essencial aos que querem realmente servir a Deus ou ter 
uma vida feliz. 
  
O pecado tem o efeito “cascata”, isto é, quando nos envolvemos com pequenas 
atitudes pecaminosas, com certeza em breve haveremos de está envolvido em 
atitudes muito mais complexas e profundas!.Assim como foi na vida daquela 
família , se permitirmos será também na nossa, pois a palavra nos adverte  “Um 
abismo chama outro abismo...” (Salmos 42:7 RA) 
  

“Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas; 
e diremos: Um animal selvagem o comeu; e vejamos em que lhe darão os 
sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe 
tiremos a vida.“ (Gênesis 37:20-21 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa  a frase “Vinde, pois, agora, matemo-lo” é:  
___Que os irmãos de José tinham a intenção de, apenas, assustá-lo  
___Que a disposição deles era de realmente tirar a vida de José 
___Aquela atitude dos irmãos de José era a justiça que cobrava de Jacó pelos 
seus pecados do passado  
b) O argumento “vejamos em que lhe darão os sonhos” quer dizer que 
___Que eles realmente detestavam era as interpretações dos sonhos de José 
___Os Irmãos amavam a José mais odiavam os seus sonhos! 
___A inveja NÂO distorce os sentimentos racionais do ser humano  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: 
Não lhe tiremos a vida.” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

  

Segunda 
Como esconder o pecado? 

  
É impressionante a disposição dos irmãos de José, a todo custo desejavam livrar-
se do irmão! A intervenção de Rubens foi providencial para poupar-lhe a vida, 
talvez para alguns talvez tenha sido mera sorte ou coincidência a passagem 
daqueles midianitas, justamente naquela hora tão crucial. Porém nós, cristãos, 
preferimos crer que a mão de Deus estava movendo o coração de Rubens, bem 
como permitindo que de uma outra forma aquela caravana de mercadores de 
seres humanos fosse usada para preservar a vida de José 
  
Para muitas pessoas, se tivessem que escolher entra a morte e a escravidão, 
com certeza, clamariam para morrer! No caso de José não houve opção, 
entretanto, como veremos no relato do restante da história o caráter de José era 
bem diferente, e realmente estava ele disposto a seguir em frente, qualquer que 
fosse a circunstância, desde que Deus fosse com ele. 
  

“E, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o 
alçaram, e o tiraram da cisterna, e o venderam por vinte siclos de prata aos 
ismaelitas; estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, 
eis que José não estava nela; então, rasgou as suas vestes. E, voltando a 
seus irmãos, disse: Não está lá o menino; e, eu, para onde irei? Então, 
tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E 
enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e 
lhe disseram: Achamos isto; vê se é ou não a túnica de teu filho." (Gênesis 
37:28-32 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa da frase “os irmãos de José o alçaram, e o tiraram da cisterna” é:  
___Que se tratava de uma brincadeira e não de uma tentativa de morte!  
___Que eles discutiam a maneira de como tirariam a vida de José 
___Que eles não desejavam mais nenhum mal a José  
b) O argumento “E, voltando a seus irmãos, disse: Não está lá o menino” quer 
dizer que 
 ___Ruben era muito mais culpado que os demais 
___Que Ruben concordava, também, em tirar a vida de José 
___Que Rubem pretendia salvar a José das garras dos outros irmãos!  
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “Achamos isto; vê se é ou não a túnica de teu filho.” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 



  
Terça 

Gozo na aflição 
  
Sabemos que não é fácil para o cristão suportar as adversidades de um mundo 
dominado inteiramente pelo pecado que odeia, mesmo sem motivos, aqueles que 
resolvem viver de maneira diferente. É como se a vida dos fiéis fossem uma 
constante e eterna repreensão ao modo de vida do ímpio, isto é, cada atitude , 
cada decisão, até mesmos o comportamento e os supostos pensamentos são 
para eles algo impossível de suportar. Alem disto imaginem que o próprio satanás 
se encarrega de tornar a nossa vida um inferno! 
  
Enquanto a caravana de midianitas seguia firme rumo ao Egito, onde esperava  
conseguir um grande lucro naquela negociata. Podemos imaginar, que José, 
silenciosamente, pensava no amor do pai, e sentia profundamente a ausência do 
aconchego de seu lar, e mesmo neste momento de prova, lembrou-se dos 
ensinamentos que, certamente, Jacó lhe havia cuidadosamente repassado a 
respeito do Deus de Abraão, e Isaque, cuja atitude para com os seres humanos é 
de amor, misericórdia e eterna benignidade! 
  
É bem provável que, mesmo sob uma situação tão injusta e adversa, ele tenha 
tomado a decisão de que: mesmo se a vida lhe oferecesse abundância, ou se a 
vida lhe oferecesse a mais probante situação, jamais largaria a mão Daquele 
Deus maravilhoso! 
  

“O SENHOR era com José, que veio a ser homem próspero; e estava 
na casa de seu senhor egípcio.“ (Gênesis 39:2 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa a frase “O SENHOR era com José” é:  
___Que José desfrutava de uma vida sem problemas  
___Que Deus continuava a cuidar dele! 
___Que na vida dos fiéis não existe problemas!  
b) O argumento “veio a ser homem próspero” quer dizer que 
 ___O único sinal da aprovação divina é a prosperidade material 
___Que somente os fiéis prosperam! 
___Que a prosperidade material pode ser um sinal das bênçãos de Deus  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “e estava na casa de seu senhor egípcio” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

  

Quarta 
Não há razão para pecar! 

  
Há uma tendência de o ser humano buscar uma explicação ou justificativa para 
as suas atitudes, há alguns que culpam a sua infância e responsabilizam aos pais 
por seu comportamento atual, alegando que não  foram criados na disciplina e 
educação corretos, há também aqueles que transferem suas responsabilidades 
para as pressões e influências do mundo! 
  
Se havia alguém que, observando-se pelo anglo da justificativa para o pecado, 
tinha “motivo ou razão” para ceder as tentações, sem dúvidas este alguém era 
José. Havia sido vendido como escravo, pelos próprios irmãos, estava em uma 
terra estrangeiras com costumes totalmente diferentes dos seus. É possível que 
naquela sociedade permissiva, o adultério fosse considerado algo muito “normal” 
e aceitável. Alem disto se ele  cedesse aos desejos da patroa poderia render-lhe 
respaldo para chantageá-la e exigir até a liberdade tão almejada  
  
Mas aquele jovem tinha o caráter moldado no conhecimento de um Deus que 
tudo vê, e que contrariar a Sua vontade é violar a própria alma, conforme está 
escrito:  “Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me 
aborrecem amam a morte” Provérbios 8:36 
  

“Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, 
senão a ti, porque és sua mulher; como, pois, cometeria eu tamanha 
maldade e pecaria contra Deus?“ (Gênesis 39:9 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa a frase “Ele não é maior do que eu nesta casa Ele não é maior do 
que eu nesta casa” é:  
___Que José se considerava o “rei da cocada!” 
___Para Potifar José era simplesmente um escravo 
___Potifar confiava plenamente em José  
  
b) O argumento “cometeria eu tamanha maldade” quer dizer que 
 ___José tinha uma visão completamente fundamentada na Lei de Deus 
___Qualquer outro pecado ele cometia menos o adultério 
___Para José havia uma escala de pecados e o adultério era o maior  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “pecaria contra Deus?” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

  



Quinta 
Deus muda o ambiente! 

  
Em qualquer que seja a situação o testemunho, positivo, de um servo de Deus é 
sempre algo poderoso e capaz de modificar quase tudo! Na experiência de José 
no cárcere, poderíamos imaginar que ele teria tudo para entrar em depressão e 
abandonar os caminhos do Senhor, mas o que vemos é que o seu 
comportamento perante o carcereiro foi decisivo em abrir uma janela de 
“liberdade”, e conseqüentemente uma oportunidade para que o conhecimento do 
verdadeiro Deus pudesse ser disseminado entre os presos, e entre o carcereiro e 
militares que ali prestavam serviços  
  
“Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.” (Romanos 12:21 
RA), este é um conselho maravilhoso e que deve ser abraçado por todo aquele 
que deseja seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo! Humanamente 
encarado pode parecer impossível, mas para os filhos da fé nada pode ser 
intransponível, pois o nosso Deus é poderoso para capacitar ao mais débil 
pecador em um valoroso discípulo e testemunha fiel do poder que há em Sua 
Palavra !.  
  

“E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que 
estavam nas mãos de José, porquanto o SENHOR era com ele, e tudo o que 
ele fazia o SENHOR prosperava. “(Gênesis 39:23 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa a frase “E nenhum cuidado tinha o carcereiro” é:  
___Que o carcereiro confiava inteiramente em José  
___Que José NÂO gozava da confiança do carcereiro 
___Que o carcereiro NÃO apreciava o comportamento de José 
b) O argumento “todas as coisas que estavam nas mãos de José” quer dizer que 
 __Que José era o Diretor da Prisão 
___Que até o cuidado dos presos era responsabilidade de José 
___Que José NÂO tinha as chaves das celas  
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “porquanto o SENHOR era com ele, e tudo o que ele fazia o 
SENHOR prosperava” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

  
 
 

Sexta 
Contra fatos, não há argumentos! 

  
A palavra de Deus  nos diz que somente o que é bom é de origem divina (Tiago 
1:17), por isso fica fácil compreendermos que todos aqueles anos de fome e 
miséria, pelos teriam que passar, não somente as terras do Egito, mas também 
as outras nações, não faziam parte dos planos de Deus, todavia pela Sua 
misericórdia para com o seu povo (a família de Jacó)  e pela presença de um 
servo fiel, nas cortes do Egito, ´e que Deus deu um sonho a Faraó, advertindo-lhe 
sobre o futuro tenebroso que estava preste a acontecer. 
  
O mais impressionante em tudo isto é ver como Deus, mesmo disponde de 
inúmeras maneiras de como tratar a situação, prefere agendar, em uma tão 
simples estratégia alcançar tantos resultados maravilhosos, tais como: 
  

a)     exaltar  o nome e a posição social de José; 
b)     usar de misericórdia para com Faraó e sua nação; 
c)      suprir um escape para a família de Jacó; 
d)     tornar-Se conhecido e respeitado  naquela terra idolatra; 
e)     destruir todo o intento maléfico de satanás. 

  
“Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos, porventura, homem 

como este, em quem há o Espírito de Deus?” (Gênesis 41:38 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa a frase “Acharíamos, porventura, homem como este” é:  
___Que José Não merecia governar o Egito  
___Que os sábios de Faraó eram tão capazes quanto José 
___Que José possuía algo que ninguém possuía  
  
b) O argumento “em quem há o Espírito de Deus” quer dizer que 
__Que José era tão pecador quanto os sacerdotes egípcios  
__Que Deus agia através de José 
__Que José não apresentava nenhuma característica espiritual  
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “Disse Faraó aos seus oficiais.” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

  



Mensagem da semana 
A cobrança 

  

XIII Semana 
Sábado à tarde 

  
TEXTO CENTRAL DA MENSAGEM SEMANAL 
“Então, disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados, no tocante 

a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e 
não lhe acudimos; por isso, nos vem esta ansiedade.” (Gênesis 42:21 RA) 

  
A palavra do Senhor é esclarecedora, não deixando-nos na dúvida ou sem a 
informação necessária para a nossa salvação e compreensão pessoal do 
verdadeiro caráter e propósito de Deus. 
  
Quanto ao “poder” que o pecado pode exercer na vida do pecador, e a maneira 
como Deus trata esta situação sem comprometer Seus atributos (Justiça e 
Misericórdia), algumas pessoas têm dificuldade em compreender, e enquanto uns 
vão ao extremo e concluem que a misericórdia anula a justiça, outros, ao 
contrário, pensam que é a justiça que anula a misericórdia, entretanto eles 
desconhecem que a graça é capaz de equilibrar e harmoniza a justiça com a 
misericórdia! 
  
Sendo assim, Deus, em Sua Palavra , de forma maravilhosa, nos coroa com a 
seguinte declaração:“ O SENHOR é tardio em irar-se, mas grande em poder e 
jamais inocenta o culpado; o SENHOR tem o seu caminho na tormenta e na 
tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés.” (Naum 1:3 RA).  
  
Agindo dessa forma Deus não conluie com o pecado e ao mesmo tempo a Sua 
misericórdia não deixa o pecador sem salvação, concedendo–lhe o tão 
maravilhoso perdão, 
, 
MEDITE E RESPONDA “Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo 
ainda sendo imundo; o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a 
santificar-se.” (Apocalipse 22:11 RA) 
a) Que dizer que o pecador de nascimento traz o caráter e não tem como mudá-
lo?                                                                                           SIM_____   
NÃO______ 
b) Que neste momento da história a porta da graça estará fechado e realmente 
não haverá mais possibilidade de mudança de caráter 
SIM____  NÃO_____ 
c) Tenho uma resposta própria e que responde melhor o questionamento acima, 
e explicitarei a seguir: 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 Domingo 
Cabeça e não cauda! 

  
Há, em nossos dias, uma corrente de pensamento amplamente assumida por 
determinados grupos de evangélicos e que fazem questão de bradarem a plenos 
pulmões o ensino de que a benção e ou a presença de Deus na vida de um ser 
humano é medido ou determinado pelo grau de prosperidade material que a 
pessoa apresenta. 
  
Para aqueles que acreditam nesta “teologia da prosperidade” Deus, para eles, se 
torna em algo manipulável através da fé, isto é, se eles demonstrarem fé através 
de vultuosas doações a igreja, Deus terá por obrigação de atender aos pedidos 
formulados pelos doadores. Assim os membros da igreja são convencidos a 
trazerem todos os seus recursos materiais (dinheiro ou bens) caso desejem ver 
atendidos quaisquer de seus desejos de riqueza ou saúde! 
  
Não encontramos nas experiências dos personagens da bíblia nenhuma história 
que possa fundamentar tal ensino, e mais especificamente no relato da vida de 
José verificamos que mesmo nos momentos mais difíceis, a bíblia faz questão de 
afirmar que Deus sempre esteve com ele, e não somente quando ele foi 
nomeado governador do Egito. 
  

“José era governador daquela terra; era ele quem vendia a todos os 
povos da terra; e os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra, 
perante ele.” (Gênesis 42:6 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa a frase “se prostraram rosto em terra” é:  
___Que os irmãos de José eram idolatras; 
___Era um sinal de respeito às autoridades, nada tendo a ver com adoração 
___Os irmãos de José foram obrigados a adorar o governador do Egito  
  
b) O argumento “era ele quem vendia a todos os povos da terra” quer dizer que 
 ___No Egito não havia controle sobre a venda da produção de alimentos 
___A venda de produtos agrícola era descentralizada 
___Havia controle dos estoques de alimentos, por causa da fome que viria  
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “José era governador daquela terra.” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

  



Segunda  
“...Para que, quando acontecer, creiais...” João 13:19 RA 

  
Algumas pessoas, até cristãs sinceras e bem-intencionadas, creem que as 
profecias são uma forma de Deus abençoá-las com a revelação do que irá 
acontecer no futuro, para elas é como se Deus estivesse dividindo com elas um 
pouco da Sua Onisciência, para estas pessoas os profetas são “meros mágicos” 
a descortinar-lhes o futuro. 
  
Nas palavras de Jesus, em João 13:19, podemos com clareza discernir o 
verdadeiro sentido das profecias, qual seja: despertar e confirmar a nossa 
confiança na Palavra de nosso Deus. É como se algo que lhe foi revelado fosse 
guardado em seu coração, e quando aquilo se concretizou você regozijou-se pela 
certeza que teve antes mesmo de seu cumprimento! 
  
Aquele sonho (Gênesis 37:9 RA) que até mesmo Jacó duvidava de seu 
cumprimento, mas que José creu, e isto o alimentou, espiritualmente, em seus 
momentos mais difíceis, agora estava se concretizando, e cremos que neste 
momento ele agradecia a Deus por o haver fortalecido na fé e dado-lhe a certeza 
de que a palavra de Deus é fiel! 
  

“José reconheceu os irmãos; porém eles não o reconheceram. 
Então, se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: 
Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra.” (Gênesis 
42:8-9 RA) 
  
Marque o item que você acha que responde a seguinte questão: 
a) O significa a frase “José reconheceu os irmãos; porém eles não o 
reconheceram” é:  
___Que seus irmãos sofriam de amnésia  
___Que José estava usando máscaras que lhe escondia o rosto 
___Que  o tratamento que José agora recebia no Egito lhe modificara a aparência  
b) O argumento “Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da 
terra”.quer dizer que 
 ___José queria obter informações sobre os irmãos e os pais 
___José estava vingando-se dos irmãos 
___José queria assustar os irmãos  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “Então, se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito 
deles.” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

Terça 
Sentindo na carne! 

  
A estratégia que José utilizava tinha como objetivo trazer a sua presença não 
somente Benjamim, mas o próprio pai, no entanto as coisas pareciam fugir aos 
seus propósitos pois o pecado dos irmãos exigia que eles pudessem sentir na 
própria carne o desespero daquele jovem no fundo de um poço sujo de lama que 
gritava e eles nem ligavam, agora se cumpria à palavra que encontramos no livro 
de Gálatas 6:7 que diz: “Não vos enganeis: de Deus não se zomba; pois aquilo 
que o homem semear, isso também ceifará.” (Gálatas 6:7 RA) 
  
O ser humano tem uma habilidade incrível para disfarçar seus verdadeiros 
sentimentos os quais lhe afligem a alma, e no caso dos irmãos de José aquele 
pacto coletivo que escondera do pai o que realmente ocorrera com Jose, por 
longos e longos anos lhes corroíam até aos ossos, e quando tudo parecia haver 
sido tragado no esquecimento surge-lhes uma prova tão forte e para a qual não 
conseguiam nenhuma explicação satisfatória que justificasse tão grande aflição e 
sofrimento a não ser que o destino, depois de tanto tempo estivesse, agora,  lhes 
cobrando aquele velho pecado. 
  

“Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa 
prisão; vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E 
trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas 
palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo.” (Gênesis 42:19-
20 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa a frase “fique detido um de vós na casa da vossa prisão;” é:  
___Que José com isto pretendia garantir o regresso dos irmãos ao Egito  
___Que na  prisão pelo menos um irmão escaparia da fome 
___Que para José apenas um irmão pagaria pelo mal que lhe fizeram  
  
b) O argumento “E trazei-me vosso irmão mais novo” quer dizer que 
 ___José somente sentia saudades de Benjamim 
___José esperava que Jacó não concordasse e viesse ao Egito 
___Jacó pretendia vingar-se em Benjamim  
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “E eles se dispuseram a fazê-lo” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

   



Quarta 
A cobrança fatal! 

  
O pecado é uma praga que não perdoa, nem tão pouco larga a pessoa do 
pecador! Assim quanto mais os irmãos de José tentavam esconder ou fugir, mais 
aquele sentimento de culpa os acompanhava e, a todo o momento, se fazia 
presente, em cada tristeza manifestada por Jacó pela ausência do filho tão 
querido, era um eterno sofrer para aqueles que tinham bem vividas em suas 
mentes os gritos de José no poço! 
  
Imaginem que o sofrimento de Jacó era por uma coisa natural e que todo ser 
humano passará um dia, a morte! Mas aos irmãos de José o sofrimento era bem 
maior, pois alem de serem os autores de tão horrenda atitude, ainda havia a 
incerteza do que poderia ter acontecido com o irmão, que sofrimentos ele estava 
passando, ou que tipo de morte a escravidão o havia proporcionado etc.  
  
Não que queiramos justificar a prática do pecado dos irmãos de José, mas 
visualizando as coisas por este lado, talvez possamos nutrir um pouco de 
misericórdia por eles, pois José também teve este sentimento em relação a eles 
ou não? Ah! Se pudéssemos antever os resultados de nossas atitudes 
impensadas, quanto não nos esforçaria para seguir um caminho justo! 
  

“Então, disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados, no 
tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos 
rogava, e não lhe acudimos; por isso, nos vem esta ansiedade.” (Gênesis 
42:21 RA) 
  
Marque o item que você acha que respondem as seguintes questões: 
a) O significa para nós a frase “Na verdade, somos culpados” é:  
___É que eles se sentiam espiões na terra do Egito  
___O sentimento de culpa os faziam merecedores de qualquer castigo 
___ Eles não se conformavam com a atitude do governador do Egito! 
b) O argumento “pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não 
lhe acudimos” quer dizer que 
 ___Que os irmãos de José NÃO haviam se arrependido 
___Para eles o que estavam passando nada tinha a ver como aquele pecado 
___Estas palavras manifestavam arrependimento pelo pecado cometido  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “por isso, nos vem esta ansiedade” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

 

Quinta 
Deus na alegria ou na tristeza 

  
Para algumas pessoas só há lembrança de Deus quando estão atravessando 
dificuldades, para eles é como se Deus fosse um estojo de primeiros socorros! 
Eles desconhecem que Deus deve ser tudo em nós em qualquer momento, isto é, 
a maravilha da vida cristã é ter sempre a companhia extraordinária e pessoal de 
nosso Deus! 
  
Para Jacó era imprescindível, naquele momento, ouvir a voz de Deus a respeito 
de sua ida a terra do Egito, e Deus de forma tão prestativa lhe aparece em visão 
e confirma o que José e seus demais filhos já haviam pedido, que ele fosse 
habitar naquela terra que embora fosse símbolo de apostasia e idolatria, Deus a 
havia transformado em um refúgio da fome e miséria que assolavam todos os 
povos da antiguidade. 
  

“Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e 
ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em 
visões, de noite, e disse: Jacó! Jacó! Ele respondeu: Eis-me aqui! Então, 
disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai; não temas descer para o Egito, 
porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito 
e te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos.¶ 
Então, se levantou Jacó de Berseba; e os filhos de Israel levaram Jacó, seu 
pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para 
o levar. ” (Gênesis 46:1-5 RA) 
  
Marque o item que respondem as seguintes questões: 
a) O significa para nós a frase “ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai” 
é:  
___Que Jacó pretendia comprar a proteção de Deus  
___Porque as bênçãos só se conseguem negociando com Deus 
___Jacó buscava saber a vontade de Deus para aquela viagem e mudança  
b) O argumento “Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir” quer 
dizer que 
___Alem de aprovar a viagem Deus prometia ir com Jacó 
___Deus NÃO aprovava aquela viagem 
___Deus NÃO aprovava a viagem, mas iria com Jacó  
  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “A mão de José fechará os teus olhos.” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 



 Sexta 
O único que transforma maldições em bênçãos! 

  
Todos aqueles momentos de provas e tentações em que José não cedera em 
detrimento de sua fé Naquele que tudo vê, tudo ouve, e tudo sabe, pareciam ter 
terminado e agora poderia desfrutar da vitória da fé, mesmo assim não deveria 
“baixar a guarda”. 
  
O sentimento dos irmãos revelava que lá no íntimo do coração, eles não se 
sentiam perdoados, a despeito de toda a demonstração publica de perdão que 
José havia-lhes proporcionado. Até certo ponto, humanamente considerando a 
situação, isto parecia razoável devido ao tamanho da culpa do ato por eles 
praticado. Entretanto a Palavra é maravilhosa em garantir-nos que: “Sobreveio a 
lei para que avultasse a ofensa; mas onde abundou o pecado, superabundou a 
graça,” (Romanos 5:20 RA) 
  

“Respondeu-lhes José: Não temais; acaso, estou eu em lugar de 
Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim; porém Deus o tornou 
em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em 
vida” (Gênesis 50:19-20 RA) 
  
Marque o item que você acha que responde à questão: 
a) O significa para nós a frase “acaso, estou eu em lugar de Deus?” é:  
___Que José se julgava semelhante a Deus  
___Somente Deus é capaz de mudar o sentimento do coração. 
___Que seus irmãos deveriam adorá-lo como um deus!  
b) O argumento “Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim” quer dizer que 
 ___Demonstrava uma realidade que não se podia esconder! 
___José passava “em rosto” tudo que os irmãos lhe haviam feito! 
___A vingança de José era crudelíssima!  
Explique, com suas palavras, o que, particularmente, significa para você a 
seguinte expressão “que se conserve muita gente em vida” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
  
Assim pela graça de nosso Deus tivemos o privilégio de concluirmos um pequeno 
período de estudo diário de sua Palavra.  
Muito temos a agradecer, mas somente o futuro, ou mesmo a eternidade nos 
confirmará o quanto foi importante e decisivo para cada um de nós. 
Que o Senhor continue nos abençoando ricamente e nos torne mais dedicados 
aos próximos estudos que pela Sua misericórdia virão! 


