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O QUE É UM TREINAMENTO BÍBLICO ORAL?
1. É uma ênfase no uso da Bíblia como ela foi
escrita:
a) A Bíblia é compota de 75% de narrativas.
b) Jesus usou parábolas e perguntas.
c) É uma reprodução precisa do texto escrito.
d) É uma ênfase na memorização e meditação nas
Escrituras.

2. É um estilo de aprendizagem multisensorial:
a) Você ouve a história.
b) O que você visualiza a história.
c) O que você sente quando está envolvido na
história.
d) Como você
rapidamente.

relembra

a

história

mais

e) Permite que você crie músicas, dramatize ou
desenhe a história.

3. É um ensino interativo e um processo de
descobertas:
a) Dirigido por perguntas e respostas.
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b) O estudante relembra algo em que ele está
envolvido.
c) O estudante é guiado para descobrir os
tesouros da Palavra de Deus.
d) O Espírito Santo é aquele que revela a verdade.

4. É uma ênfase na aplicação:
a) As lições da Bíblia são para ser obedecidas.
b) As histórias bíblicas são relacionadas ao dia-adia.
c) Aplicações individuais vêm especificamente do
Espírito Santo.

5. É uma ferramenta poderosa de comunicação:
a) A Palavra de Deus é mais cortante do que
espada de dois gumes.
b) A Bíblia cruza culturas e está além do tempo.
c) Envolve emoção e experiências pessoais.
d) A Bíblia está traduzida para muitas línguas e
pode facilmente ser usada como livro texto.
e) Fazer perguntas
pensarem.

permite

aos

estudantes
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6. Permite o aprendizado por meio diferente ao
convencional, nos Estados Unidos 85% das
pessoas são consideradas funcionalmente
iletradas1:
a) 4% Iletradas.
b) 29% Funcionalmente Iletradas.
c) 44% Preferem aprender oralmente.
d) 13% são altamente letradas
aprender por meio da leitura.

e

preferem

1

O Brasil tem atualmente cerca de 16 milhões de analfabetos. Cada
vez mais, no mundo, adota-se o conceito de analfabeto funcional, 30
milhões de brasileiros, considerando a população de 15 anos ou mais.

6

COMO DIRIGIR UMA CLASSE DE TREINAMENTO
BÍBLICO ORAL

A baixo estão presentes algumas suguestões que
ajudarão os professores a dirigirem sua classe de
Treinamento Bíblico Oral, São aspectos que estimularão a
discussão do grupo e uma ampliação da visão sobre a
história bíblica estudada.

Explorando o Texto Bíblico
Algum evento importante aconteceu antes da passagem
Biblica em estudo, que possa me ajudar a entender
melhor o conteúdo da história?
Circunstâncias:
Descreva a situação. Como posso me inserir nessa
história me sentir o que os personagens sentiram,
vivenciar a situação?
Observe:
Observe cada cena do texto Bíblico, observe o que é dito
ou feito, as informações espirituais sobre as pessoas
envolvidas na passagem ... ou sobre Deus.
Observe também seus alunos: O que as respostas em
cada seção mostram sobre a vida espiritual de seus
alunos, como confiança, raiva, dúvida, etc.
Escolhas:
A maioria das passagens mostram escolhas
alguém. Você vê nesta passagem escolhas
Deus
por
outras
Examine essas escolhas. Será que as
manifestam
sentimentos
como
orgulho,
humildade, ódio, bondade, medo ou respeito?

feitas por
feitas por
pessoas?
decisões
perdão,
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Você pode pensar em outras escolhas (boas ou más) que
poderiam ter sido tomadas.
Resultados:
Quais são os resultados que você vê em cada escolha
feita?
Impacto:
Quem foi influenciado, direta ou indiretamente, por cada
escolha e como?
Deus:
Quais são as características de Deus que você vê, tais
como a paciência, a misericórdia, a raiva, poder, amor ou
interesse? Será que o Senhor encorajou, advertiu ou
ensinou algo? Como é que Deus responde às pessoas?
Como as pessoas podem responder a Deus?

Aplicando à Vida dos Alunos
(Questões para Discussões)

Revisão:
Reveja as observações que você fez durante a exploração
do texto. Para cada observação feita, pense em como
poderá aplicá-las ao dias atuais.
Circunstâncias:
Pergunte a si mesmo, será que eu, ou alguém que eu
conheça, caso estivesse em uma situação semelhante,
agiria da mesma forma?
O que estou fazendo ou dizendo que é similar (ou
diferente) a reação das pessoas nesta passagem das
Escrituras?
Sou eu um crente ou incrédulo? Estou em paz ou
confuso? Estou buscando a Deus? O que posso aprender
com os gestos e as palavras que eu vi nesta passagem?
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Escolhas:
Quais escolhas eu fiz sobre esse aspecto do texto antes
de entendê-lo? Quais escolhas estou fazendo agora?
Existem melhores escolhas que poderiam ser feitas?
Resultado / Impacto:
Quais foram (ou poderiam ter sido) as conseqüências de
minhas escolhas? Quem foi (pode ser) afetado por elas?
Deus:
Eu vejo Deus trabalhando em minha vida? O que eu
poderia aprender com essa história sobre Deus e Seu
caráter? O que nesta história pode me ajudar a crescer
espiritualmente?

Para acompanhamento pedagógico entre em contato com
o SETELL.

Pr. Anilton Oliveira da Silva
Diretor Acadêmico Setell
vemsemear@gmail.com
www.vemsemear.com.br
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1. A Criação
Gênesis 1, 2:1-3, 7, 18, 21-25

Gênesis 1
1 No princípio, criou Deus os céus e a terra. 2 A terra, porém,
estava sem forma e vazia; havia trevas sobre a face do abismo, e
o Espírito de Deus pairava por sobre as águas.
3 Disse Deus: Haja luz; e houve luz. 4 E viu Deus que a luz era
boa; e fez separação entre a luz e as trevas. 5 Chamou Deus à luz
Dia e às trevas, Noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia.
6 E disse Deus: Haja firmamento no meio das águas e separação
entre águas e águas. 7 Fez, pois, Deus o firmamento e separação
entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o
firmamento. E assim se fez. 8 E chamou Deus ao firmamento
Céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia.
9 Disse também Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus
num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez.
10 À porção seca chamou Deus Terra e ao ajuntamento das
águas, Mares. E viu Deus que isso era bom.
11 E disse: Produza a terra relva, ervas que dêem semente e
árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja
semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. 12 A terra,
pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua
espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele,
conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. 13 Houve
tarde e manhã, o terceiro dia.
14 Disse também Deus: Haja luzeiros no firmamento dos céus,
para fazerem separação entre o dia e a noite; e sejam eles para
sinais, para estações, para dias e anos. 15 E sejam para luzeiros
no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez.
16 Fez Deus os dois grandes luzeiros: o maior para governar o
dia, e o menor para governar a noite; e fez também as estrelas.
17 E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra,
18 para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a
11

luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. 19 Houve tarde e
manhã, o quarto dia.
20 Disse também Deus: Povoem-se as águas de enxames de
seres viventes; e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento
dos céus.
21 Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os
seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas,
segundo as suas espécies; e todas as aves, segundo as suas
espécies. E viu Deus que isso era bom.
22 E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos
e enchei as águas dos mares; e, na terra, se multipliquem as aves.
23 Houve tarde e manhã, o quinto dia.
24 Disse também Deus: Produza a terra seres viventes, conforme
a sua espécie: animais domésticos, répteis e animais selváticos,
segundo a sua espécie. E assim se fez. 25 E fez Deus os animais
selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos,
conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a
sua espécie. E viu Deus que isso era bom. 26 Também disse
Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança; tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as
aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e
sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
27 Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus
o criou; homem e mulher os criou. 28 E Deus os abençoou e lhes
disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a;
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre
todo animal que rasteja pela terra.
29 E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que
dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as
árvores em que há fruto que dê semente; isso vos será para
mantimento. 30 E a todos os animais da terra, e a todas as aves
dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida,
toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez.
31 Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve
tarde e manhã, o sexto dia.
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Gênesis 2
1 Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu
exército. 2 E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra,
que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha
feito. 3 E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou; porque nele
descansou de toda a obra que, como Criador, fizera.
7 Então, formou o SENHOR Deus o homem do pó da terra, e lhe
soprou nas narinas o fôlego da vida; e o homem passou a ser
alma vivente.
18 Disse mais o SENHOR Deus: Não é bom que o homem esteja
só; far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
21 Então, o SENHOR Deus fez cair pesado sono sobre o
homem, e este adormeceu; tomou uma das suas costelas e fechou
o lugar com carne. 22 E a costela que o SENHOR Deus tomara
ao homem, transformou-a numa mulher e lha trouxe.
23 E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne
da minha carne; chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi
tomada. 24 Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua
mulher, tornando-se os dois uma só carne.
25 Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se
envergonhavam.
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Questões para Estudo: A Criação
Gênesis 1, 2:1-3, 7, 18, 21-25
Introdução:
Deus, o único ser supremo, que detalhadamente planejou a
criação do universo há, mais ou menos, 6.000 anos atrás. Tudo
ao nosso redor, animais, plantas, pessoas, planetas, existem pelas
mãos de Deus, e por Sua voz foram criadas. O mundo e tudo o
que nele existe foi criado em seis dias, Ele declarou que tudo era
bom e agradável. Pela Sua criação fomos formados e trazidos a
existência com o único propósito de estar na presença de Deus, a
fim de termos comunhão com Ele.
Objetivos:
Conhecer – Entender nosso lugar na criação;
compreender a grandeza de Deus e Seu poder ao criar
todas as coisas que vemos ao nosso redor. Compreender
que nosso Deus é grande, forte e poderoso, e desenhou
intencionalmente, até o menor detalhe.
Atitude – Acreditar que fomos criados a imagem e
semelhança de Deus e permitir que isso afete e mude o
jeito que vivemos. Ver e acreditar que Deus é poderoso
para fazer o que Ele desejar, como Ele desejar.
Ações – Proteger e fiscalizar o que Deus criou,
especialmente a vida humana por sermos feitos a
semelhança de Deus. Fazer ser conhecida a majestade e
gloria de nosso todo poderoso Deus.
Versos para Memorizar:
Salmos 33:6 “Os céus por sua palavra se fizeram, e, pelo sopro
de sua boca, o exército deles.”
João 1:1-3 “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com
Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele,
nada do que foi feito se fez.”
Textos para Estudo:
Êxodo 20:8-11; Jó 38:1-7; Salmos 8:3-9; 19:1-6; 33:6; 90:1-4;
104:14-21; João 1:1-3; Hebreus 11:3
14

Explorando o Texto
1. O que as Primeiras palavras da Bíblia nos diz? (Gênesis
1:1. No começo Deus criou céu e terra)
2. Quem encontramos como única entidade nesse primeiro
estágio da criação? (Gênesis 1:1-2. Deus era a única
entidade que existia, e a terra era sem forma e vazia)
3. O quem pairava sobre a face das águas? (Gênesis 1:2. O
Espírito de Deus)
4. O que Deus criou no primeiro dia? (Gênesis 1:3-5. Deus
criou a luz e a separou da escuridão)
5. Como Deus criou cada coisa? (Gênesis 1:3, 6, 9, 14, 20,
24. E Deus disse: “Haja...” e existiu. Deus literalmente
falou e foi criado e veio a existir)
6. Como sabemos que Deus criou em dias de 24 horas?
(Gênesis 1:5, 8, 13, 18, 23, 31. Em todos os dias houve
tarde e houve manhã)
7. O que Deus criou em cada um dos dias da criação?
(Gênesis 1:3, 6, 9, 14, 20, 24, 26. Dia 1: à luz. Dia 2:
separou o céus das águas. Dia 3: vegetação e plantas.
Dia 4: sol, lua e estrelas. Dia 5: peixes no mar e pássaros
no ar. Dia 6: Deus criou todo tipo de ser rastejante que
vive na terra e criou o homem)
8. Qual a diferença entre o homem e as demais criaturas
que Deus trouxe a existência? (Gênesis 1:26. Deus fez o
homem a Sua imagem e semelhança com o especial
privilégio de ser dominante sobre a criação de Deus e
sujeitar-se)
9. Como Deus viu Sua criação após ter completado as
diferentes formas e aspectos em cada dia da criação?
(Gênesis 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31. Deus viu que o que
criou era bom)
10. Qual conselho Deus deu ao homem após criá-lo?
(Gênesis 1:18. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a
terra e sujeitai-a)
11. O que Deus fez no sétimo dia após a criação de todas as
coisas? (Gênesis 2:2. Ele descansou de todo o trabalho)
12. O que Deus fez com o sétimo dia? (Gênesis 2:3. Ele o
abençoou e o fez santo)
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13. Como Deus criou o homem? (Gênesis 2:7. O Senhor
formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego
da vida, eo homem se tornou um ser vivente.)
14. Quem trouxe a mulher para a vida de Adão? (Gênesis
2:21-22. Deus viu a necessidade de Adão e trouxe a
mulher até sua vida)
15. Qual foi o papel de Eva em relação ao marido? (Gênesis
2:18. Ela era para ser uma auxiliadora.)
16. O que é a ordem dada ao homem e a mulher na União?
(Gênesis 2:24. Um homem deixará seu pai e sua mãe e
se unirá à sua esposa, tornando-se uma só carne)
17. O que podemos perceber sobre a inocência de Adão e
Eva, antes da queda? (Gênesis 2:25. Eles estavam nus e
não sentiam nenhuma vergonha.)
Questões para Discussão:
1. O que podemos aprender sobre o caráter de Deus desde a
Sua criação da humanidade? (Gênesis 1:1) [Podemos
saber que servimos a um Deus que sempre existiu.
Aprendemos que Deus é um Deus de ordem e detalhe.
Ele é preciso em tudo o que ele faz.]
2. O que vemos sobre o poder de Deus ao trazer tudo à
existência? (Gênesis 1:3, 6, 9, 14, 20, 24) [Vemos que
servimos a um Deus maravilhoso, que nós jamais
poderemos compreender plenamente, que tem o poder de
fazer tudo o que Ele quer no enunciar de uma simples
palavra.]
3. O que significa ser criado à imagem de Deus? (Gênesis
1:26) [Ser criado à imagem de Deus significa não que
somos uma cópia física de Deus, mas sim que possuímos
alguns de seus atributos e qualidades que em forma
humana. Alguns desses atributos são: somos seres
morais, espirituais e emocionais. Não há outra espécie
criada que possua essas qualidades, isso porque somos
criados à imagem de Deus.]
4. Visto que o homem é feito à imagem de Deus, qual deve
ser nossa opinião sobre o valor da vida e dignidade
humana? (Gênesis 1:26) [Devemos defender o valor da
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

vida humana, protegendo os nascidos, cuidar de todas as
pessoas e as suas necessidades.]
De que forma devemos pensar sobre nós mesmos ao
perceber que Deus criou tudo e chamou-lhe bom?
(Gênesis 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31) [Nós fomos criados
bons. Portanto, se alguém pensa de si mesmo como
inútil ou sem sentido, está julgando a Deus. Além disso,
ele está tratando Deus como um mentiroso, uma vez que
Deus já declarou sua criação como boa.]
Que incentivo podemos encontrar no caráter de Deus
quando ele chama sua criação boa? (Gênesis 1:4, 10, 12,
18, 21, 25, 31) [Podemos encontrar encorajamento, pois
Deus e amoroso que nos valoriza.]
O que significa para nós subjugar a terra e a criação de
Deus? (Gênesis 1:28) [Uma chamada para subjugar a
terra e seus habitantes é uma chamada de Deus para
cuidarmos de sua criação, que ele nos confiou como
guardiães (Salmos 8:6-8).]
Como Deus deseja que vivamos no sétimo dia? (Gênesis
2:2-3) [Deus criou o sétimo dia para ser Santo, para que
possamos vê-lo como Santo (significado ser separado) e
seguir o exemplo do Deus de descansar no sétimo dia do
nosso trabalho.]
Como podemos corretamente e biblicamente cumprir a
ordem de Deus para sermos fecundos e multiplicar?
(Gênesis 1:28) [Para seguir biblicamente o comando de
Deus para sermos fecundos e multiplicar, precisamos
seguir as recomendações de Deus sobre casamento. Em
primeiro lugar, a União deve ser "homem e mulher"; os
maridos devem unir-se com suas esposas e as esposas
aos seus maridos, o que elimina a prática homossexual.
Nós devemos deixar nosso nossos pais e se unir ao
cônjuge, tornando-se uma nova família.]
Qual o papel da esposa no casamento? (Gênesis 2:20.)
[Uma esposa deve ajudar ao marido. Ao invés de
enfrentar um trabalho ou desafio sozinho, uma
companheira pode andar ao lado do esposo. (Ver
Eclesiastes 4:9-12).]
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11. Qual condição da nova criação com respeito a inocência
de Adão e Eva? (Gênesis 2:25). [Nós vemos que a
criação de Deus era perfeita, Adão e Eva viviam uma
vida sem constrangimentos.]
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2. A Queda do Homem
Gênesis 2:8-10, 16-17 e 3:1-23
Gênesis 2
8 E plantou o SENHOR Deus um jardim no Éden, na direção do
Oriente, e pôs nele o homem que havia formado.9 Do solo fez o
SENHOR Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e
boas para alimento; e também a árvore da vida no meio do
jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 10 E saía
um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindose em quatro braços.
16 E o SENHOR Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do
jardim comerás livremente, 17 mas da árvore do conhecimento
do bem e do mal não comerás; porque, no dia em que dela
comeres, certamente morrerás.
Gênesis 3
1 Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que
o SENHOR Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus
disse: Não comereis de toda árvore do jardim?
2 Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim
podemos comer, 3 mas do fruto da árvore que está no meio do
jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para
que não morrais.
4 Então, a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis.
5 Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos
abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do
mal.
6 Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável
aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe
do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu.
7 Abriram-se, então, os olhos de ambos; e, percebendo que
estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
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8 Quando ouviram a voz do SENHOR Deus, que andava no
jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do
SENHOR Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do
jardim.
9 E chamou o SENHOR Deus ao homem e lhe perguntou: Onde
estás?
10 Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu,
tive medo, e me escondi.
11 Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu?
Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses?
12 Então, disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela
me deu da árvore, e eu comi.
13 Disse o SENHOR Deus à mulher: Que é isso que fizeste?
Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi.
14 Então, o SENHOR Deus disse à serpente: Visto que isso
fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre
todos os animais selváticos; rastejarás sobre o teu ventre e
comerás pó todos os dias da tua vida. 15 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.
16 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.
17 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.18 Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu
comerás a erva do campo. 19 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.
20 E deu o homem o nome de Eva a sua mulher, por ser a mãe
de todos os seres humanos.
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21 Fez o SENHOR Deus vestimenta de peles para Adão e sua
mulher e os vestiu. 22 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. 23 O SENHOR Deus, por isso, o
lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora
tomado.
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Questões para Estudo: A Queda do Homem
Gênesis 2:8-10, 16-17 e 3:1-23
Introdução:
Deus colocou uma árvore especial no meio do jardim, "árvore do
conhecimento do bem e do mal". A árvore era a única no jardim
inteiro com frutas que não podiam ser comidas; Considerando
que, qualquer um dos frutos de todas as árvores no jardim
poderia ter sido comido. Deus deu avisos claros e orientações
para o homem, tendo a morte com consequência se homem
comesse da árvore no meio do jardim. Criado sem pecado, vimos
infelizmente, que Adão e Eva foram confrontados com a decisão
final de desobedecer a ordem de Deus sobre o fruto da árvore e
decidiu explorar pecado desconhecido.
Objetivos:
Conhecer – Compreender a consequência do pecado e o
preço da desobediência a Deus. Entender as estratégias
do diabo e suas táticas contra os seguidores de Deus.
Atitude – Perceber que os resultados do pecado são
duradouras. Acreditar que quando caímos aquém dos
padrões de Deus, Ele chega a nós amor, com um plano
para trazer-nos de volta a Ele.
Ações – Ser obediente a Deus e Seus mandamentos; se
levantar contra Satanás em todas as suas obras e todos os
seus caminhos. Confiar no Messias que veio para
oferecer o perdão de nossos inerentes pecados.
Versos para Memorizar:
Romanos 6:23 “Porque o salário do pecado é a morte, mas o
dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso
Senhor.”
1 Coríntios 10:13 “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.”
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Textos para Estudo:
Éxodo 34:6-7; Jeremias 17:9-10; Mateus 4:1-11; Lucas 4:1-13;
Romanos 3:10-12, 22-23; 5:12-21; 1 Coríntios 10: 13, 1 Timóteo
1:15-17; Tiago 1:13-15; 1 João 2:15-17
Explorando o Texto:
1. Quem criou o jardim onde Adão e Eva viviam?
(Gênesis 2:8. O Senhor Deus.)
2. Ao que Deus deu domínio a Adão e Eva no jardim?
(Gênesis 2:9, 16. Todos os tipos de árvores que eram
agradáveis aos olhos e boas para alimentar.)
3. Qual foi a única limitação que Deus deu para Adão e Eva
no jardim? (Gênesis 2:16-17. Eles foram instruídos a não
comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal.)
4. Qual foi a punição prometida por Deus a Adão e Eva se
eles escolhessem desobedecer e comessem da árvore do
conhecimento do bem e do mal? (Gênesis 2:17. Eles
certamente morreriam.)
5. Qual é a característica da serpente em comparação com
os outros animais que Deus criou? (Gênesis 3:1. A
serpente era mais astuta dos animais.)
6. O que é notável sobre como a serpente entra em contato
com a mulher? (Gênesis 3:1. Ela fala com a mulher.)
7. Qual foi a primeira coisa que a serpente disse à mulher?
(Gênesis 3:1. "Deus realmente disse...?")
8. De acordo com a sua lembrança, o que a mulher
adicionou ao mandamento de Deus? (Gênesis 2:16-17;
3:3. A mulher que não era para eles tocarem a árvore que
estava no meio do jardim.)
9. O que a mulher relembrou sobre a consequência de se
comer o fruto da árvore do meio do jardim? (Gênesis
3:3. Ela relembrou que se comesse dele, certamente
morreria.)
10. Qual foi a resposta imediata da serpente em relação a
preocupação da mulher? (Gênesis 3:4. Ela descartou o
aviso de Deus, refutando a palavra de Deus.)
11. Como a serpente tentou a mulher a comer do fruto?
(Gênesis 3:5. A serpente disse que se ela comesse o
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13.

14.
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18.
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20.

fruto, seriam abertos seus olhos e ela seria "como
Deus.")
O fez Eva após comer do fruto? (Gênesis 3:6. Ela pega
um dos frutos e come e dá também ao marido.)
Onde estava o marido durante todo este acontecimento e
qual foi a sua resposta à tentação? (Gênesis 3:6. Ele
estava com ela e também comeu o fruto.)
Quais foram as consequências imediatas das ações de
Adão e Eva? (Gênesis 3:7-10. Seus olhos se abriram,
eles perceberam que estavam nus e tiveram medo da
presença de Deus.)
Qual foi a resposta de Deus ao medo de Adão e Eva ao
se esconderem? (Gênesis 3:9. Ele chama-lhes
perguntando: "Onde estão vocês?")
Qual foi a resposta de Adão e de Eva ao serem
questionados por Deus sobre o pecado? (Gênesis 3:1113. Primeiro Adão culpou a Eva, Eva culpou à serpente.)
Qual punição Deus dá a cada um em resposta a seu
pecado? (Gênesis 3:14-17. A serpente era para rastejar
em sua barriga para o resto de seus dias para sempre com
inimizade entre a descendência do homem, a mulher teve
a experiência da dor no parto e submissão ao seu marido
e o homem teve a experiência de trabalho duro no
trabalho manual.)
Qual profecia foi feita por Deus no que diz respeito a
serpente e ao homem? (Gênesis 3:15. Que a
descendência do homem irá esmagar a cabeça da
serpente, mas que a serpente iria atacar o calcanhar do
homem.)
O que Deus fez para Adão e Eva para resolver o
problema da "nudez"? (Gênesis 3:21. Ele os fez roupas
de pele.)
Qual foi o juízo de Deus à presença de Adão e Eva no
jardim? (Gênesis 3:22-23. 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.”
Deus lhes baniu de jardim.)
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Questões para Discussão:
1. O que podemos dizer sobre a característica de Deus ao
criando árvores no jardim para Adão e Eva? (Gênesis
2:8-9) [Deus é o provedor das necessidades de Sua
criação].
2. O que podemos perceber sobre o caráter de Deus em
definir restrições para nossa vida? (Gênesis 2:16-17) [As
Restrições de Deus mostram seu amor porque ele sabe
que a consequência da desobediência resultará na morte.
Embora Deus tivesse avisado a Adão e Eva sobre comer
o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa
era sua única restrição. Deus nos dá muitas liberdades e
delícias para vivermos livremente conforme sua
disposição. No entanto, muitas vezes concentramo-nos
em Uma única coisa que Deus não nos permite.]
3. Quem é "a serpente?" (Gênesis 3:1) [A serpente é o
diabo, ou Satanás. Veja Apocalipse 12:9, 20:2].
4. De que forma a natureza e a identidade da serpente se
apresentam? (Gênesis 3:1-4) [Satanás é uma grande
enganadora (João 8:44). Ela é contra Deus e sua palavra.
A serpente deseja tentar e levar os outros a cair em
pecado e é personificada com um intelectual astuto.]
5. Qual foi o primeiro tipo de tentação da serpente para a
humanidade? (Gênesis 3:1) [Para duvidar de Deus e sua
palavra; "que Deus realmente dizer...?"]
6. Como Satanás acusou a Deus em seu encontro com Eva?
(Gênesis 3:1, 4) [Satanás acusou Deus de mentir].
7. Quais tentações as pessoas enfrentam hoje? (Gênesis
3:1, 4-6) [As tentações que enfrentamos hoje são as
mesmas que Adão e Eva enfrentaram há 6000 anos atrás:
dúvida, questionando a autoridade e a palavra de Deus.
Existem desejos egoístas que podem ser resumidos por
títulos de "Cobiça da carne" (o que parece bom), a
"cobiça dos olhos" (o que parece ser bom) e o "orgulho
na vida" (o que nos faz parecer bom)].
8. Quais escolhas Eva poderia ter feito ao ser tentada?
Quais são as opções temos quando confrontados com
tentações? (Gênesis 3:1-6) [Eva poderia ter andado para
longe de serpente. Ela poderia optar pela idéia de ignorar
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10.
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a serpente e obedecer a Deus. Nós podemos responder
com a palavra de Deus e mantê-la como verdade
suprema ou sucumbir aos nossos próprios desejos e
permitir-lhe controlar as nossas ações.]
Como podemos combater as tentações de Satanás?
(Gênesis 3:1-3) [Temos de responder com o poder da
palavra de Deus, obediência e oração. Ver Efésios 6: 10
- 18.]
Por que Adão e Eva fugiram e se esconderam de Deus?
(Gênesis 3:7) [Perceberam a nudez].
O que percebemos sobre o caráter de Deus e como Ele
trata-nos ao chamar Adão e Eva? (Gênesis 3:9) [Embora
Deus conheça nossos pecados, ele ainda se importa
conosco e prossegue um relacionamento conosco e curanos.]
Qual é o significado de Deus vestir Adão e Eva com
roupas de pele? Como isso nos lembrar o que Cristo fez
por nós? (Gênesis 3:21) [Esta foi a primeira vez que um
animal tinha sido morto. Antes da queda, animais se
alimentavam de plantas. Esta disposição mostrou a Adão
e Eva que um sacrifício era necessário por causa de seus
pecados. Esta é uma excelente imagem de Cristo
perdoando nossos pecados como seu sacrifício na Cruz!]
Por que Deus baniram Adão e Eva do jardim? (Veja
Êxodo 34:6-7)
Qual é a resposta de Deus para conosco quando
pecamos? Por que Deus nos disciplina para os nossos
pecados? (Veja Hebreus 12:5-11)
Qual foi o plano de Deus do redimir nos desse problema
de pecado? (Veja Romanos 5:18-19;. João 3:16-18)
O que se entende da profecia "esmagar a cabeça" e
"atacar o calcanhar" nesta passagem? (Gênesis 3:15)
[Nós vemos que, embora o esmagamento da cabeça seja
mortal, atacar o calcanhar é apenas doloroso. Assim,
somos encorajados na promessa de Deus que Satanás
será esmagado pela descendência da mulher (Cristo),
embora Ele sofra no processo. (Jesus Crucificado)].
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3. Caim e Abel
Gênesis 4:1-16
Gênesis 4
1 Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu
à luz a Caim; então, disse: Adquiri um varão com o auxílio do
SENHOR. 2 Depois, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor
de ovelhas, e Caim, lavrador.
3 Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da
terra uma oferta ao SENHOR. 4 Abel, por sua vez, trouxe das
primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o
SENHOR de Abel e de sua oferta; 5 ao passo que de Caim e de
sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e
descaiu-lhe o semblante.
6 Então, lhe disse o SENHOR: Por que andas irado, e por que
descaiu o teu semblante? 7 Se procederes bem, não é certo que
serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à
porta; o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo.
8 Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles
no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão,
e o matou.
9 Disse o SENHOR a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele
respondeu: Não sei; acaso, sou eu tutor de meu irmão?
10 E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão
clama da terra a mim.11 És agora, pois, maldito por sobre a terra,
cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu
irmão. 12 Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força;
serás fugitivo e errante pela terra.
13 Então, disse Caim ao SENHOR: É tamanho o meu castigo,
que já não posso suportá-lo. 14 Eis que hoje me lanças da face da
terra, e da tua presença hei de esconder-me; serei fugitivo e
errante pela terra; quem comigo se encontrar me matará.
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15 O SENHOR, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a
Caim será vingado sete vezes. E pôs o SENHOR um sinal em
Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o
encontrasse.
16 Retirou-se Caim da presença do SENHOR e habitou na terra
de Node, ao oriente do Éden.
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Questões para Estudo: Caim e Abel
Gênesis 4:1-16
Introdução:
Deus deseja nossas ofertas como sendo o nosso melhor. No
entanto, em nossa pecaminosidade optamos em manter o melhor
para nós mesmos e dar a Deus o restante. Caim e Abel, dois
filhos de Adão e Eva, exibiram suas atitudes de coração ao
ofertarem ao Senhor. Caim traz uma oferta ao senhor; mas seu
irmão Abel traz seu melhor como sacrifício a de Deus. Caim fica
irritado e com ciúmes da oferta de seu irmão porque Deus
honrou o sacrifício de Abel. Caim, sem respeito a Deus,
desonrou o valor da vida de seu irmão assassinando ele. Caim
descobre que, embora ele tenha liberdade em suas ações, há um
alto preço a pagar pelo pecado cometido.
Objetivos:
Conhecer – Compreender o que o Senhor deseja de
nossas vidas; refletir sobre como dar ao Senhor nosso
melhor e não o pior. Compreender que nosso pecado
tem consequências e o Senhor pune um coração
pecaminoso e impenitente.
Atitude – Acreditar que Deus é digno de tudo que temos
e que Ele é digno da nossa honra e glória, toda a criação
deve honrá-lo e glorificá-lo, pois foi feita a imagem e
semelhança de Deus.
Ações – Honrar a Deus em nossa vida com tudo o que
Ele nos deu, devolvendo-lhe uma parte do que Ele nos
deu; quando o Espírito Santo convence-nos do pecado,
nós escolhemos se arrepender e devolver, em parte, a
graciosidade do Senhor.
Versos para Memorizar:
1 Samuel 15:22 “Porém Samuel disse: Tem, porventura, o
SENHOR tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em
que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do
que o sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de
carneiros.”
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Textos para Estudo:
Gênesis 1:26-27; 9:6; Malaquias 1:6-9; 3:8-10; Lucas 21:1-4;
Atos 6:1-11; Gálatas 5:16-17; Hebreus 11:4; 1 João 3:12
Explorando o Texto:
1. A quem Eva deu crédito ao nascimento de seu filho
Caim? (Gênesis 4:1. “Com a ajuda do Senhor eu tive um
homem.”)
2. Quais foram as diferentes responsabilidades de Abel e
Caim em relação ao trabalho? (Gênesis 4:2. Abel
cuidava dos animais e Caim trabalhava no solo.)
3. Qual o significado da oferta de Abel que foi
especificamente mencionado em contraste à oferta de
Caim? (Gênesis 4:3-4. Abel trouxe seu melhor: a melhor
parte do primeiro nascido em seu rebanho, Considerando
que Caim apenas trouxe alguns dos frutos do solo.)
4. Como o senhor olhou para a boa oferta que Abel trouxe?
(Gênesis 4:4. Com favor.)
5. Como Caim respondeu quando o Senhor olhou
desfavorável para sua oferta? (Gênesis 4:5. Caim ficou
muito irritado e seu rosto era cabisbaixo.)
6. Qual foi o Misericordioso chamado feito pelo Senhor a
Caim, mesmo em meio à raiva de Caim? (Gênesis 4:7.
"Se você fazer o que é certo, você não será aceito?")
7. Como o pecado é descrito pelo Senhor em seu aviso a
Caim na persistência em pecar? (Gênesis 4:7. O pecado
jaz a porta, e sobre ti será seu desejo.)
8. Qual foi a ordem do Senhor a Caim sobre a atitude que
Abel deveria tomar contra o pecado que estava vindo
contra ele? (Gênesis 4:7. Você deve dominá-lo.)
9. Qual foi a intenção de Caim ao tirar Abel do campo?
(Gênesis 4:8. Atacar Abel e matá-lo.)
10. Como Caim pecou quando o Senhor lhe perguntou sobre
o paradeiro de seu irmão Abel? (Gênesis 4:9. Caim
mente dizendo que ele não sabe onde está Abel. Caim
exibe um coração cheio de ódio e desprezo, dizendo que
ele não é guardião de seu irmão e nem responsável pelo
paradeiro de Abel).
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11. Quais consequências Caim enfrenta como resultado do
assassinato seu irmão? (Gênesis 4:11-12, 14. Caim
estava sob uma maldição e expulso da terra, que não
haveria nenhum rendimento de frutos para Caim em seu
trabalho. Caim seria para sempre um andarilho inquieto
e escondido da presença de Deus.)
12. O que Caim diz sobre sua punição? (Gênesis 4:13. A
punição é mais do que posso dar.)
13. Embora Caim tenha recebido punição pelo seu pecado,
como o Senhor mostra sua graciosidade em direção a
Caim? (Gênesis 4:15. O Senhor deu a Caim, uma marca
para que qualquer pessoa que o encontrasse não o
matasse sem enfrentar julgamento sete vezes pior.)
Questões para Discussão:
1. Que papel o Senhor tem na formação e criação de nossa
vida? (Gênesis 4:1) [Assim como Eva acreditou no
Senhor para obter a ajuda de levar a diante o nascimento
do homem, nossas vidas são forçadas a reconhecer o
Senhor e sua disposição para ser o grande doador da
vida, pois sem ele não existiríamos].
2. Ao trazer uma oferta para o Senhor, qual deve ser a
natureza da nossa oferta, independentemente de seu
valor material? (Gênesis 4:3-4) [Nossa oferta ao senhor
deve ser o nosso melhor, independentemente de seu
valor material. Em tudo, devemos a primícia e o melhor
ao Senhor, pois ele é a pessoa que nos forneceu todas as
coisas.]
3. O que vemos no caráter de Deus durante sua conversa
com Caim após oferta desfavorável de Caim? (Gênesis
4:7) [Deus aceita o perdão quando nos arrependemos e
fazemos o que é certo].
4. O que podemos aprender sobre o pecado e o aviso que o
Senhor deu a Caim? (Gênesis 4:7) [Aprendemos que o
pecado está esperando por nós pronto para nos derrubar.
O objetivo do diabo é que o pecado nos domine.]
5. Como poderemos "dominar o nosso pecado?" (Gênesis
4:7) [Dominar o pecado significa que temos que lutar
contra pensamentos pecaminosos, desejos e ações não
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com nossas próprias força, mas na força do Espírito de
Deus e através do encorajamento dos irmãos em Cristo.
Gastando tempo na palavra de Deus, na oração e na
responsabilidade com outros crentes, podemos ficar
firmes contra o pecado que pretende nos engolir.]
Porque é essencial e necessário que o pecado oculto seja
imediatamente tratado e arrependido? (Gênesis 4:6-10)
[Sem lidar com nossos pecados oculto e tentações,
lentamente, mas seguramente ele se mostrará em ações
exteriores e comportamento pecaminoso que afetam não
só a nós, mas aqueles que nos rodeiam.]
Quando o Senhor convence-nos de nossos pecados,
porque é importante o arrependimento? (1 João 1:5-9) [É
importante o arrependimento, pois, assim, poderemos
desfrutar da comunhão com o Senhor].
Qual é a atitude do Senhor para o pecado em nossas
vidas? (Gênesis 4:11-13) [Deus olha e vê nosso pecado e
não hesita em puni-lo com severidade devida Sua
própria natureza.]
Qual é a punição final para nossos pecados? (Gênesis
4:11-14) [A punição final é separação de Deus e sua
presença].
O que podemos aprender sobre o caráter gracioso de
Deus por meio da história de Caim e Abel? (Gênesis
4:15) [Deus é indulgente e embora precise nos
disciplinar, Ele nos disciplina com amor (ie. Dando a
Caim Uma marca em sinal que sua vida não deveria ser
tirada por outro homem)

32

4. Noé
Gênesis 6-9
Gênesis 6
5-8 Viu o SENHOR que a maldade do homem se havia
multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio
do seu coração; então, se arrependeu o SENHOR de ter feito o
homem na terra, e isso lhe pesou no coração. 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. Porém Noé achou graça diante do SENHOR.
9 Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os
seus contemporâneos; Noé andava com Deus.10 Gerou três
filhos: Sem, Cam e Jafé.
13 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. 14 Faze uma arca de tábuas
de cipreste; nela farás compartimentos e a calafetarás com
betume por dentro e por fora.16 farás pavimentos na arca: um em
baixo, um segundo e um terceiro.17 Porque estou para derramar
águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda carne em que
há fôlego de vida debaixo dos céus; tudo o que há na terra
perecerá.18 Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança;
entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de
teus filhos. 21 Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o
contigo; ser-te-á para alimento, a ti e a eles. 22 Assim fez Noé,
consoante a tudo o que Deus lhe ordenara.
Gênesis 7
1 Disse o SENHOR a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa,
porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio
desta geração. 4 Porque, daqui a sete dias, farei chover sobre a
terra durante quarenta dias e quarenta noites; e da superfície da
terra exterminarei todos os seres que fiz. 5 E tudo fez Noé,
segundo o SENHOR lhe ordenara.
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7 Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com
seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. 12 e houve
copiosa chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta
noites.
17 Durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra; cresceram as
águas e levantaram a arca de sobre a terra. 21 Pereceu toda carne
que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais
domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de
criaturas que povoam a terra, e todo homem. 23 Assim, foram
exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra; o
homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos
da terra; ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca.
Gênesis 8
3 As águas iam-se escoando continuamente de sobre a terra e
minguaram ao cabo de cento e cinqüenta dias.4 No dia dezessete
do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate.
6 Ao cabo de quarenta dias, abriu Noé a janela que fizera na arca
8 Depois, soltou uma pomba para ver se as águas teriam já
minguado da superfície da terra;10 Esperou ainda outros sete
dias e de novo soltou a pomba fora da arca.12 Então, esperou
ainda mais sete dias e soltou a pomba; ela, porém, já não tornou
a ele.
A terra estava seca. 15 Então, disse Deus a Noé:16 Sai da arca, e,
contigo, tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos.
17 Os animais que estão contigo, de toda carne, tanto aves como
gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos,
para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se
multipliquem.20 Levantou Noé um altar ao SENHOR e,
tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu
holocaustos sobre o altar.21 E o SENHOR aspirou o suave
cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra
por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem
desde a sua mocidade; nem tornarei a ferir todo vivente, como
fiz
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Gênesis 9
7 Mas sede fecundos e multiplicai-vos; povoai a terra e
multiplicai-vos nela. 13 porei nas nuvens o meu arco; será por
sinal da aliança entre mim e a terra.
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Questões para Estudo: Noé
Gênesis 6-9
Introdução:
Muitas gerações após a criação do mundo e o coração do homem
havia se transformado, não sendo mais da forma que foi criado
por Deus. Como resultado, Deus decidiu destruir completamente
toda a humanidade por meio de uma inundação maciça, apenas
oito pessoas que eram fiéis a Ele se salvariam. Noé, o chefe da
família, foi o único homem que temia o Senhor na face da terra
juntamente com sua família. Deus não, querendo pôr fim à sua
criação, foi extremamente paciente ao permitir um tempo de
arrependimento e aguardou que uma atitude de mudança
aparecesse. No entanto, a humanidade continuou em seus maus
caminhos. Assim, Deus trouxe um dilúvio sobre todo o mundo
para destruir completamente a humanidade, deixando um
remanescente, preservado pela sua graça e misericórdia.
Objetivos:
Conhecer – Para compreender a paciência de Deus e seu
desejo de nos mostrar a graça e misericórdia, fornecendo
um tempo para se arrepender de nossos pecados. Saber
que não há punição severa para o pecado e que Deus é
um juiz apenas que não deve deixar o pecado impune.
Atitude – Para ser sobrecarregados pelo nosso pecado e
conscientes da nossa necessidade contínua de
arrependimento. A acreditar que Deus é fiel e é capaz de
preservar, em meio a um mundo que é perverso e
pecador. Confiar que Deus tem um plano maior do que o
que nós somos capazes de ver ao nosso ponto de vista
pessoal.
Ações – Para prosseguir na fé e compromisso com tudo
o que o Senhor nos ordena a fazer.
Versos para Memorizar:
Ezequiel 18:32 “Porque não tenho prazer na morte de ninguém,
diz o SENHOR Deus. Portanto, convertei-vos e vivei!”
2 Pedro 3:9 “Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns
a julgam demorada; pelo contrário, ele é longânimo para
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convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos
cheguem ao arrependimento.”
Textos para Estudo:
Salmo 34:15; 45:7; Jeremias 11:11; 32:19; Amós 3:7; Mateus
24:37-39; Lucas 17:26; 1 Tessalonicenses 5:9; 1 Timóteo 1:1517; Hebreus 11:7; 1 Pedro 3:20; 2 Pedro 2:5; 3:6-7
Explorando o Texto:
1. Qual foi a observação do Senhor a respeito da
humanidade? (Gênesis 6:5-8. O senhor viu os
pensamentos do coração dos homens que eram maus
todo o tempo.)
2. Qual foi o julgamento de Deus contra o pecado da
humanidade? (Gênesis 6:5-8. O plano do Senhor era
destruir a humanidade da face da terra.)
3. Por que Noé foi a única pessoa que encontrou favor aos
olhos de Deus? (Gênesis 6:9-10. Ele era um homem
justo que tentava viver uma vida agradável a Deus - ele
andou com Deus.)
4. O que Deus revelou a Noé? Por quê? (Gênesis 6:13-19.
Deus disse a Noé que ele iria destruir todas as pessoas e
animais da terra com uma inundação gigante. Ele
revelou seus planos a Noé para fornecer uma maneira de
Noé escapar com sua família.)
5. O que Deus disse para Noé fazer a fim de escapar da
destruição iminente? (Gênesis 6:14. O senhor mandou
Noé construir uma arca — um barco gigante para salvar
sua família e os animais.)
6. Quão grande era o barco a ser construído? (Gênesis 6:
14-16. O barco teria 450 metros de comprimento, 75
metros de largura, 45 metros de altura e três pisos no
total, com uma porta e um telhado.)
7. Noé fez o que Deus lhe ordenou? (Gênesis 6:19. Sim, ele
fez tudo como Deus mandou.)
8. Quantos filhos teve Noé? (Gênesis 6:9-10. Noé teve três
filhos, Sem, Cam, Jafé.)
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9. Porque você acha que Deus trouxe um casal de todos os
animais a Noé? (Gênesis 6:18. Um macho e fêmea de
cada espécie poderia popular novamente terra.)
10. Por quanto tempo Deus fez chover? (Gênesis 7:4. Deus
fez chover durante quarenta dias e noites.)
11. Quem fechou a porta da Arca? (Gênesis 7:7. O Senhor
fechou a porta da Arca depois que todos estavam a
bordo).
12. O que aconteceu depois que a chuva parou? (Gênesis 7.
A água começou a baixar e no final de 150 dias a Arca
parou no topo do Monte Ararat.)
13. Como Noé sabia que a água tinha diminuído? (Gênesis
8. Através de uma janela que fizera no topo da Arca,
Noé enviou uma pomba para buscar a terra. No entanto,
pela primeira vez a pomba não encontrou nenhum lugar
à terra por causa da quantidade de barro. Pela segunda
vez que a pomba foi enviada; ela voltou com uma folha
em seu bico. Na última vez a pomba foi enviada; e não
voltou, que indicou a Noé que as águas tinham
diminuído).
14. O que fez Noé quando saiu da Arca? (Gênesis 8:20.
Quando Noé saiu da Arca, ele ofereceu um sacrifício ao
Senhor.)
15. O que Deus falou a Noé e seus filhos depois do dilúvio?
(Gênesis 9:7. Deus os abençoou para que fossem férteis
e povoarem a terra).
16. Quais foram a promessa e proclamação que Deus disse a
Noé e seus filhos? (Gênesis 9:7, 13. (1) Deus
prometeram que Ele nunca iria destruir a terra
novamente por água, (2) Ele disse que tenham muitas
crianças a enchessem a terra.
17. Qual sinal Deus deu para mostrar que Ele iria manter sua
promessa e nunca destruir a terra novamente com água?
(Gênesis 9:13. O arco-íris foi o sinal da promessa de
Deus.)
Questões para Discussão:
1. O que Deus vê quando ele olha para nosso coração
pecador? (Gênesis 6:5-6) [Ele vê grande maldade em
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

nós. Ele vê um coração que está propenso ao mal e
comportamento pecaminoso em pensamento, palavra e
ação].
O que aprendemos com essa história sobre a reação de
Deus ao comportamento pecaminoso e como ele deve
reage à maldade? (Gênesis 6:5-8) [Aprendemos que
diante do pecado, Deus tem de agir e julgar o mal, sendo
ele Santo não pode tolerar pecado].
Como podemos ser vistos como justo aos olhos de
Deus? (Gênesis 6:9-10) [Nós podemos ser vistos como
justos quando estamos unidos com Jesus Cristo que
cobre nossos pecados e permite-nos participar de sua
justiça.]
O que podemos dizer sobre o caráter de Deus salvando a
Noé? (Gênesis 6:13-19) [Vemos que Deus é gracioso
para aqueles que fazem o que é certo e para aqueles que
são fiéis a Ele. Ele deseja preservar para si um
remanescente para receber sua herança prometida.]
Quais são alguns exemplos, em sua própria vida, que
Deus mostrou sua fidelidade para você?
Que grande tarefa Deus coloca diante de nós a fim de
trazer-lhe glória? [A Grande Missão de Cristo foi dizer
ao mundo inteiro sobre o Pai e construir o Reino de
Deus em que outros possam viver em um
relacionamento com Jesus Cristo].
De que forma Jesus pode ser nossa "arca?" [Assim como
Noé e sua família entraram na Arca para ser salvos e
serem entregues a partir da tempestade/inundação
circundante, Jesus nos salvou da destruição do pecado e
da morte eterna.]
Qual deve ser a nossa atitude para com o Senhor por
continuamente nos salvar das provações da vida? [Como
Noé, nossa resposta tem de ser louvor e honra ao
Senhor.]
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5. O Chamado de Abrão
Gênesis 12:1-8; 15:1-6
Gênesis 12
1 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;
2 de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te
engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção!
3 Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te
amaldiçoarem; em ti serão benditas todas as famílias da terra.
4 Partiu, pois, Abrão, como lho ordenara o SENHOR, e Ló foi
com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu de Harã.
5 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.
6 Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré.
Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra.
7 Apareceu o SENHOR a Abrão e lhe disse: Darei à tua
descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao
SENHOR, que lhe aparecera.
8 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.
Gênesis 15
1 Depois destes acontecimentos, veio a palavra do SENHOR a
Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu
escudo, e teu galardão será sobremodo grande.
2 Respondeu Abrão: SENHOR Deus, que me haverás de dar, se
continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o damasceno
Eliézer?
3 Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e
um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro.
4 A isto respondeu logo o SENHOR, dizendo: Não será esse o
teu herdeiro; mas aquele que será gerado de ti será o teu
herdeiro.
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5 Então, conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as
estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua
posteridade.
6 Abrão acredita que o que o Senhor havia prometido tornar
realidade, e por causa de sua fé o Senhor viu como justo.

41

Questões para Estudo: O Chamado de Abrão
Gênesis 12:1-8; 15:1-6
Introdução:
Muitos anos depois do dilúvio, havia um homem cujo nome era
Abrão, ele viveu em Ur dos Caldeus, terra de seus antepassados,
juntamente com sua esposa, Sarai. Abrão e Sarai foram ambos
excessivo na idade e não tinham filhos próprios, estéril como
Sarai foi. Abrão vivia perto de sua família, onde, embora sendo
ensinado sobre o Senhor, havia uma forte influência da adoração
de ídolos na área. Um dia, o Senhor chamou Abrão fora de sua
terra natal para ir para um lugar que Deus preparou para ele. Esse
chamado mudaria para sempre a vida de Abraão de sua família.
Objetivos:
Conhecer – Compreender que o chamado de Deus e seus
planos são maiores que nossa compreensão. Saber que o
Senhor quer nos abençoar, falar para conosco e ser
adorado por nós.
Atitude – Confiar que Deus tem um plano para nós e vai
nos abençoar por nossa obediência, se seguirmos sua
direção. Buscar ser uma bênção para outros.
Ações – Obedecer, acompanhar e adorar ao Senhor sem
questionar, sem preocupação ou medo. Ir onde o Senhor
nos enviar sem hesitação.
Versos para Memorizar:
Êxodo 4:12 “Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te
ensinarei o que hás de falar.”
Hebreus 11:8 “Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a
fim de ir para um lugar que devia receber por herança; e partiu
sem saber aonde ia.”
Textos para Estudo:
Gênesis 15:13-16; 17:1-2, 17-22; Jó 42.1-2; Romanos 4:1-25;
Hebreus 11:8-13
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Explorando o Texto:
1. Quem chama a Abraão? (Gênesis 12:1. O Senhor chama
Abrão.)
2. Qual é a direção do Senhor a Abraão? (Gênesis 12:1. O
Senhor Deus ordena a Abraão para sair de sua terra.)
3. O que o Senhor ordenou Abraão a deixar? (Gênesis 12:1.
Seu país e sua família.)
4. Para onde Abraão foi após deixar tudo para trás?
(Gênesis 12:1. Abraão está indo a uma terra que o
Senhor irá revelar-lhe.)
5. O que o Senhor promete a Abrão? (Gênesis 12:2-3. Deus
promete fazer de Abraão uma grande nação e abençoálo, fazendo seu nome grande e abençoando. Todos os
povos da terra tiveram a promessa de serem abençoados
por intermédio dele.)
6. Quantos anos tinha Abraão quando saiu de Harã?
(Gênesis 12:4. Abrão tinha setenta e cinco anos.)
7. Quem foram os companheiros de viajem de Abraão?
(Gênesis 12:4-5. Sua esposa Sarai e sobrinho Ló.)
8. Quando o Senhor apareceu a Abraão novamente?
(Gênesis 12:6-7. O Senhor apareceu depois que Abraão
estava viajado para a terra.)
9. O que o Senhor promete a Abraão quando eles estão
viajando para a terra? (Gênesis 12:7. Que ela será
herança para sua descendência.)
10. O que fez Abraão depois de viajar para a terra que Deus
estava dando-lhe? (Gênesis 12:7-8. Construiu um altar e
invocou o nome do Senhor.)
11. Qual a promessa que Deus faz a Abraão durante uma
visão? (Gênesis 15:1. O Senhor promete ser seu escudo e
sua grande recompensa.)
12. Qual foi o medo de Abraão apesar da promessa do
Senhor? (Gênesis 15:2-3. Medo de Abraão era que ele e
Sarai não tinham filhos para herdar tudo o que o Senhor
tinha prometido.)
13. Quem Abraão acusa por sua falta de filhos? (Gênesis
15:3. Ele acusa o Senhor: Abraão diz ao Senhor, "você
me não deu nenhum filho.")
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14. Para remover as dúvidas e reafirmar a sua promessa, o
que Deus esclarece para Abraão? (Gênesis 15:4. Deus
promete a Abraão que um filho nascido dele seria seu
herdeiro.)
15. Ao levar Abraão para fora, que imagem o Senhor
relaciona à sua descendência? (Gênesis 15:5. O senhor
equipara os descendentes de Abraão a serem tão
numerosos como as estrelas do céu.)
16. Por que Deus considera Abraão um homem justo?
(Gênesis 15:6. Abraão creu que a promessa de Deus
viria verdade.)

Questões para Discussão:
1. De que maneira Deus nos chama para a fé? (Gênesis
12:1) [O Senhor nos chama através da pregação, da
aprendizagem e da leitura da sua palavra.]
2. Como devemos responder ao Senhor quando chamados a
agir? (Gênesis 12:1-4) [Devemos fazer o que o Senhor
nos ordenou sem dúvida ou hesitação.]
3. Tal como o Senhor ordenara a Abraão para deixar o
conforto de Harã, o que o Senhor pede que deixemos
para trás para segui-lo? (Gênesis 12:1) [O Senhor pedenos que deixemos para trás o nosso antigo modo de vida
(carne pecadora), o "conforto" em nossa vida que nos
mantém preguiçoso, etc.]
4. Ao sermos chamados, sempre saberemos para onde Deus
nos enviará? (Gênesis 12:1) [Não, mas podemos confiar
que Ele vai nos mostrar a seu tempo.]
5. O que sabemos sobre a provisão de Deus quando ele nos
chama? (Gênesis 12:2-3, 7) [Podemos ter a certeza que
quando o Senhor nos chama, Ele irá abençoar e prover o
que necessitamos.]
6. Na reflexão sobre a idade de Abraão, o que isto mostranos sobre quem Deus pode chamar e usar para Sua
glória? (Gênesis 12:4) [Deus pode chamar qualquer
pessoa que ele desejar.]
7. Que atitude nosso coração deve ter para com o Senhor
sendo Ele líder e guiando-nos? (Gênesis 12:7-8)
[Devemos adorá-lo em todas as circunstâncias e dar-lhe
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a glória e adoração devida a Seu nome. Temos que
continuamente clamar ao Senhor e buscar sua direção.]
8. O que significa a afirmação de que Deus é o nosso
"escudo e muito grande recompensa?" (Gênesis 15:1)
[Deus é um escudo, que nos rodeia e nos protege contra
o diabo, suas tentações e táticas do mundo que
continuamente estão em guerra contra nós. Deus é nossa
recompensa, fornecendo tudo o que precisamos através
das riquezas gloriosas em Jesus Cristo nosso Senhor.]
9. O que faz Deus nos ver como justos? (Gênesis 15:6)
[Deus olha para nós como justos quando ele fé em nós,
quando cremos em sua palavra e confiando em suas
promessas.]
10. Como Deus nos ajuda a abandonarmos nossos medos e
dúvidas? (Gênesis 15:2-4) [O Senhor nos conforta
através da sua palavra.]
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6. O Nascimento de Isaque
Gênesis 16-21
Gênesis 16
1 Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos; tendo,
porém, uma serva egípcia, por nome Agar, 2 disse Sarai a Abrão:
Eis que o SENHOR me tem impedido de dar à luz filhos; toma,
pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio
dela.
E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. 3 Então, Sarai, mulher de
Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a
Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na
terra de Canaã. 4 Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que
havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada.
15 Agar deu à luz um filho a Abrão; e Abrão, a seu filho que lhe
dera Agar, chamou-lhe Ismael. 16 Era Abrão de oitenta e seis
anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael
Gênesis 17
1 Quando atingiu Abrão a idade de noventa e nove anos,
apareceu-lhe o SENHOR e disse-lhe: Eu sou o Deus TodoPoderoso; anda na minha presença e sê perfeito.2 Farei uma
aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente.
3 Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: 4 Quanto a
mim, será contigo a minha aliança; serás pai de numerosas
nações. 5 Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão; porque
por pai de numerosas nações te constituí.… 8 Dar-te-ei e à tua
descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de
Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. 10 Esta é a
minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua
descendência: todo macho entre vós será circuncidado.
15 Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe
chamarás Sarai, porém Sara.16 Abençoá-la-ei e dela te darei um
filho; sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações; reis de povos
procederão dela.
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17 Então, se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse
consigo: A um homem de cem anos há de nascer um filho? Dará
à luz Sara com seus noventa anos? 18 Disse Abraão a Deus:
Tomara que viva Ismael diante de ti.
19 Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um
filho, e lhe chamarás Isaque; estabelecerei com ele a minha
aliança, aliança perpétua para a sua descendência.
Gênesis 18
1 Apareceu o SENHOR a Abraão nos carvalhais de Manre,
quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor
do dia.2 Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé
em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu
encontro, prostrou-se em terra 6-8 Abraham congratulou-se com
os homens e apressou-se a preparar-lhes uma refeição.
9 Então, lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele
respondeu: Está aí na tenda. 10 Disse um deles: Certamente
voltarei a ti, daqui a um ano; e Sara, tua mulher, dará à luz um
filho. Sara o estava escutando, à porta da tenda, atrás dele.
11 Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade; e a Sara
já lhe havia cessado o costume das mulheres. 12 Riu-se, pois,
Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e
velho também o meu senhor, terei ainda prazer?
13 Disse o SENHOR a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo:
Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? 14 Acaso, para
o SENHOR há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano,
neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. 15 Então,
Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse:
Não é assim, é certo que riste.
Gênesis 21
1 Visitou o SENHOR a Sara, como lhe dissera, e o SENHOR
cumpriu o que lhe havia prometido. 2 Sara concebeu e deu à luz
um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, de que
Deus lhe falara. 3 Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à
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luz, pôs Abraão o nome de Isaque. 4 Abraão circuncidou a seu
filho Isaque, quando este era de oito dias, segundo Deus lhe
havia ordenado. 5 Tinha Abraão cem anos, quando lhe nasceu
Isaque, seu filho.
6 E disse Sara: Deus me deu motivo de riso; e todo aquele que
ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. 7 E acrescentou: Quem
teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua
velhice lhe dei um filho.
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Questões para Estudo: O Nascimento de Isaque
Gênesis 16-21
Introdução:
Vinte e quatro anos se passaram desde que o Senhor apareceu a
Abraão e o chamado de terra de Harã. Após tê-lo chamado, o
Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão, significando pai
de muitas nações, em conjunto com a promessa de que Deus lhe
daria descendentes tão numerosos como as estrelas no céu.
Abraão, agora com 99 anos, estava ficando um pouco agitado na
espera do cumprimento da promessa Deus, além do mais sua
esposa Sara era estéril. Na verdade, 11 anos depois de Deus
haver prometido a ele uma criança, Abraão dormiu com a
escrava de Sara, esperando que através dela ele fosse ajudasse a
Deus em dá-lo um filho. No entanto, Deus tinha planos
diferentes, seu objetivo contínuo de ser fiel a Abraão, o que Deus
iria revelar a Abraão em seu tempo certo.
Objetivos:
Conhecer – Compreender que Deus nunca é lento em
manter suas promessas, mas as atende em seu perfeito
tempo, de acordo com sua vontade.
Atitude – Acreditar que Deus tem um plano, mesmo
quando não podemos ver o que está à frente. Confiar que
Deus está no controle e que nossos pensamentos não são
superiores aos de Deus.
Ações – Esperar no Senhor em todas as circunstâncias,
não tentando fazer as coisas a nossa própria maneira.
Ouvir a palavra de Deus e segui-lo incondicionalmente e
cuidadosamente.
Versos para Memorizar:
Isaías 41:10 “Não temas, porque eu sou contigo; não te
assombres, porque eu sou o teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo,
e te sustento com a minha destra fiel.”
Jeremias 17:7 “Bendito o homem que confia no SENHOR e cuja
esperança é o SENHOR.”
Miquéias 7:7 “Eu, porém, olharei para o SENHOR e esperarei no
Deus da minha salvação; o meu Deus me ouvirá.”
49

Zacarias 4:6 “Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do
SENHOR a Zorobabel: Não por força nem por poder, mas pelo
meu Espírito, diz o SENHOR dos Exércitos.”
Textos para Estudo:
Provérbios 3:5-6; Isaias 40:28-31; Romanos 4:18-21; Gálatas
3:6-9; 4:21-23; Hebreus 11:11-13; Tiago 1:2-4
Explorando o Texto:
1. Deus imediatamente cumpriu sua promessa a Abraão
permitindo a Sarai ter filhos? (Gênesis 16:1. Não, muitos
anos se passaram antes de Deus cumprir a promessa de
dá-lhe um filho).
2. Quem fez Sarai culpa por não ter filhos? (Gênesis 16:2.
Sarai disse que o Senhor tinha a impedia de ter filhos.)
3. Qual atitude Abraão e sua esposa Sarai tomaram na
tentativa de receber o herdeiro prometido? (Gênesis
16:1-15. Sarai deu a Abraão sua serva Agar e tentar ter
um filho com ela.)
4. Quanto tempo Abraão e Sarai esperaram antes de
colocar em prática sua própria vontade e ação? (Gênesis
16:3. Abraão tinha vivido na terra de Canaã já há dez
anos.)
5. Qual foi o resultado do plano de Abraão e Sarai para
receber um herdeiro? (Gênesis 16:4, 15. Agar, serva do
Sarai deu a Abraão um filho, e Abraão deu-lhe o nome
de Ismael.)
6. O que aconteceu com Abraão quando ele tinha 99 anos
de idade (13 anos após o nascimento de Ismael)?
(Gênesis 17:1-10. O Senhor Deus aparece a Abraão e o
manda a viver sem medo diante do Senhor e também
confirma a promessa a Abraão.)
7. Como Deus garante a Abraão a promessa anteriormente
feita a ele? (Gênesis 17:5, 10. para garantir a Abraão a
aliança, o Senhor dá a ele um novo nome [significa "Pai
de multidões"] e institui a aliança da circuncisão para
mostrar que sua presença continuará a ser com Abraão
até mesmo para as gerações de multidões.)
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8. O que a promessa feita a Abraão sobre sua esposa Sara?
(Gênesis 17:16. O Senhor prometeu que Sara teria um
filho e que sua bênção estaria sobre ela.)
9. O que Abraão e Sara fizeram quando ouviram as
palavras do Senhor? (Gênesis 17:17-19; 18:1-12. Tanto
Abraão quanto Sara riram das palavras do Senhor,
Abraão e Sara questionaram a sinceridade das palavras
do Senhor; e Abraão apresentou um outro plano para o
Senhor.)
10. O que Deus disse em resposta aos questionamentos de
Abraão e Sara sobre Seu plano de oferecer-lhes um bebê
em sua velhice? (Gênesis 17:17-19; 18:13-14. O Senhor
responde afirmando sua aliança com Abraão sobre o
nascimento de seu filho e prometendo-lhe o nome de
Isaac, além disso faz a afirmação: "Há algo muito difícil
para o Senhor?" no que diz respeito à posterior hesitação
e descrença de Sara.)
11. Deus mantém sua promessa a Abraão e Sara em dar-lhes
um filho? (Gênesis 21:1-2. Sim, Sara concebeu e na hora
marcada deu à luz a um filho, como Deus havia
prometido.)
12. Quantos anos tinham Abraão e Sara quando seu filho
nasceu? (Gênesis 17:17. Abraão tinha 100 e Sara 90.)
13. Qual nome Abraão e Sara deram a seu filho? (Gênesis
21:3, 6. Isaac, que significa sorriso).
14. O que Deus ordenou a Abraão sobre todos os homens
que faziam parte de seu convívio familiar? (Gênesis 17:
10; 21:4. Que eles fossem circuncidados como uma
visão da aliança de Deus com Abraão.)
Questões para Discussão:
1. Estavam Abraão e Sara errados sobre o planos para
Abrão ter filho com outra mulher, Agar? Por que?
(Gênesis 16:1-4; Provérbios 3:5-6) [Abraão e Sara
estavam errados em permitir que Abraão dormisse com a
serva da Sara não só por ela não ser esposa de Abraão,
mas principalmente porque não estavam confiantes na
promessa de aliança que Deus fez com eles e no poder
de Deus para eles.]
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2. O que podemos aprender, com toda a história de Abraão
e Sara, sobre a necessidade de aguardar o tempo de
Deus? [Aprendemos sobre a necessidade de se ter
paciência e que é essencial aguardar o tempo de Deus.
Depois vemos que os descendentes de Ismael (o herdeiro
por Agar) acabaram se tornando os piores inimigos dos
Israelitas, se Abraão e Sara tivessem aguardado no
Senhor, poderiam ter evitado o sofrimento de seus
próprios herdeiros.]
3. Como você reagiria se Deus lhe pedisse para aguardar o
tempo dele, sobre algo que você tenha esperado por um
longo tempo?
4. O que Deus desenvolver em nós através dos tempos de
espera? (Tiago 1:2, 4, 12) [Deus produz a perseverança e
maturidade em nossas vidas, mesmo nos tempos difíceis
da espera.]
5. Como é que Deus age quando estamos fora da trilha?
(Gênesis 17:1-10; 18:13-15) [Ele aparece para nós e nos
lembra da sua palavra, do que ele prometeu. Ele também
graciosamente corrige-nos, repreende-nos e nos leva
para o caminho certo.]
6. Qual compromisso Deus fez conosco com cristãos?
[Deus nos deu a promessa de pacto da graça através da
fé em seu filho Jesus Cristo e o privilégio de entrar para
a família de Deus através da graça no batismo.]
7. De que maneira nós, como Abraão e Sara, mostramos
descrença, hesitação e zombaria da palavra de Deus em
nossas vidas?
8. O que essa história nos ensina sobre como devemos
enxergar as promessas de Deus e sua fidelidade? [Nós
devemos crer nas promessas de Deus, pois ele é fiel às
suas promessas. (Jeremias 17:7)]
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7. Abraão Sacrifica a Isaque
Gênesis 22
Gênesis 22
1 Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse:
Abraão! Este lhe respondeu: Eis-me aqui!
2 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.
3 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.
4 Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de
longe.
5 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.
6 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.
7 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?
8 Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro
para o holocausto; e seguiam ambos juntos.
9 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;
10 e, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho.
11 Mas do céu lhe bradou o Anjo do SENHOR: Abraão!
Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui!
12 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.
13 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.
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14 E pôs Abraão por nome àquele lugar-O SENHOR Proverá.
Daí dizer-se até ao dia de hoje: No monte do SENHOR se
proverá.
15 Então, do céu bradou pela segunda vez o Anjo do SENHOR a
Abraão
16 e disse: Jurei, por mim mesmo, diz o SENHOR, porquanto
fizeste isso e não me negaste o teu único filho,
17 que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua
descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia
do mar; a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos,
18 nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto
obedeceste à minha voz.
19 Então, voltou Abraão aos seus servos, e, juntos, foram para
Berseba, onde fixou residência.
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Questões para Estudo: Abraão Sacrifica a Isaque
Gênesis 22
Introdução:
Depois de prover um filho a Abraão já com a idade de 100, Deus
agora solicita a Abraão para fazer algo radical. Deus ordenou a
Abraão para oferecer a Isaque como a oferta e sacrifício a Deus.
Isto veio como uma notícia chocante, justo Isaque, único filho de
Abraão, aquele que Abraão pensou que o Senhor tinha prometido
para abençoar e conceder a herança. Abraão se achou em uma
decisão difícil, seguir e obedecer ao Senhor ou ficar com quem
ele amou tanto na terra: seu filho.
Objetivos:
Conhecer – Conhecer a Deus como nosso provedor em
cada circunstância da vida. Entender que tal como
Abraão foi convidado a sacrificar seu primeiro e único
filho, assim também Deus sacrificou seu único filho
Jesus Cristo. Compreender como Jesus, nosso Cordeiro
sacrificial, morre em nosso lugar.
Atitude – Confiar no Senhor, mesmo quando não faça
sentido e segui-lo não só em ação, mas também no
coração e na mente. Acreditar que o Senhor é
verdadeiramente grande, Jeová-Jireh (O Deus que provê)
e nos ajudar no tempo de necessidade. Acreditar que tal
como Deus tem dado, ele pode tirar tão rapidamente e
dar de volta.
Ações – Seguir ao Senhor Deus imediatamente, sem
dúvidas, confusão e hesitação quando ele nos dá uma
ordem. Ouvir atentamente a palavra de Deus, a fim de
conhecer sua voz e seu querer para nossa vida.
Versos para Memorizar:
Jó 1:21 “E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei; o
SENHOR o deu e o SENHOR o tomou; bendito seja o nome do
SENHOR!"
Isaías 53:6 “Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas;
cada um se desviava pelo caminho, mas o SENHOR fez cair
sobre ele a iniqüidade de nós todos.”
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Textos para Estudo:
Jó 1:21; Romanos 4:17-18; Gálatas 3:6-9; Hebreus 11:17-19;
Tiago 2:21-23
Explorando o Texto:
1. Quem provou a Abraão? (Gênesis 22:1. Deus o provou.)
2. Qual foi a ordem que o Senhor Deus deu a Abraão?
(Gênesis 22:2. Para levar seu filho Isaque, a quem Ele
amava e sacrificá-lo como em holocausto em um monte.)
3. O que fez Abraão quando Deus disse-lhe para oferecer
seu filho como um sacrifício? (Gênesis 22:3. Ele o
obedeceu imediatamente, na verdade Abraão levantou-se
cedo na manhã seguinte.)
4. O que Abraão disse a seus servos quando ele e Isaque
subiram a montanha? (Gênesis 22:5. Abraão disse que
eles estavam indo para adorar e, em seguida,
retornariam.)
5. O que era necessário para o sacrifício no Monte Moriá?
(Gênesis 22:6-8. Fogo, madeira, faca e um cordeiro.)
6. Abraão levou um cordeiro com ele ao subir a monte?
(Gênesis 22:8. Não.)
7. Quem forneceria o cordeiro para Abraão oferecer o
Holocausto? (Verso 8: Deus iria fornecer o cordeiro.)
8. O que aconteceu quando Abraão e Isaque chegaram ao
local do sacrifício? (Gênesis 22:9. Abraão construiu um
altar, colocando a madeira e, em seguida, amarrando seu
filho sobre o altar.)
9. O que Abraão estava fazendo quando o anjo do Senhor
chamou-lhe? (Gênesis 22:10-11. Ele tinha chegado a
pegar o cutelo para matar seu filho.)
10. O que o anjo de Deus disse a Abraão? (Gênesis 22:12.
não prejudica teu filho. Não fazer nada para ele. Agora
eu sei que você teme a Deus, porque você não recusou a
mim seu filho, seu único filho.")
11. O que viu Abraão nas proximidades? (Gênesis 22:13.
um carneiro (ovinos machos) preso pelos seus chifres em
um bosque.)
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12. Qual nome Abraão deu ao Monte Moriá após o
sacrifício? (Gênesis 22:14. Abraão chamou aquele lugar
de "O senhor proverá.")
13. O que o Senhor retornar a Abraão e diz a ele? (Gênesis
22:16-18. O Senhor promete como resultado da
obediência de Abraão, que certamente lhe abençoaria e
que através de sua descendência todas as nações da terra
seriam abençoadas.)
Questões para Discussão:
1. Por que Deus nos prova? (Gênesis 22:1) [Deus nos
prova para que cresçamos nEle e na nossa fé, a provação
fortalece nossa confiança em Deus. Deus também nos
testa a dar-lhe glória e revela o estado de nossa fé.]
2. Quando Abraão foi convidado por Deus a obedecer-lhe,
quais atitudes poderiam Abraão ter tomado? Quais são
as possíveis escolhas e atitudes que podemos tomar
quando Deus nos pede para fazer alguma coisa para ele?
(Gênesis 22:1) [Abraão poderia agir com confiança,
dúvida, fé, desacreditado ou com medo, essas são
algumas atitudes que nós podemos tomar em
circunstâncias diversas da vida.]
3. A partir da história de Abraão, o que podemos aprender
sobre o caráter de Deus ao sermos provados olhando de
antemão para Abraão? (Gênesis 22:2) [Deus, muitas
vezes, nos pede para fazer coisas difíceis e deixar as
coisas que realmente amamos dando prioridade a Ele em
nossas vidas. Deus é um Deus que, finalmente, quer ser
o número um em nossas vidas, tendo precedente sobre
tudo ao nosso redor].
4. Como nós, como cristãos precisamos reagir quando
Deus nos ordena a fazer alguma coisa, nos provando?
(Gênesis 22:3) [Como Abraão, é essencial que possamos
responder imediatamente e de coração ao comando do
Senhor, não olhando para a direita nem para a esquerda,
mas para a sua vontade].
5. Como o sacrifício de Isaque relembrar o sacrifício de
Jesus? [Assim como Abraão, Deus sacrificou seu único e
filho a quem Ele amava profundamente. Jesus, como
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Isaque se dispôs a ouvir seu pai no céu. Jesus está
também representado no carneiro substituto, capturado
no bosque, pois ele toma nosso lugar ao morrer e pagou
o preço por nós.]
6. O que aprendemos sobre Deus ao substituir o sacrifício?
(Gênesis 22:13) [Vemos que Deus é um Deus que nos
ama e cuida de nós, o suficiente para fornecer uma
maneira de escapar e é o nosso refúgio nos tempos de
maior necessidade].
7. Deus quer que sacrifiquemos nossos filhos? [Não,
certamente não. Deus só agiu assim no caso de Abraão,
para testar sua fé. Deus sabia que Abraão iria obedecer e
que sua fé seria reforçada pela obediência. Mais tarde,
vemos que Deus não estava satisfeito quando pais
matavam seus filhos como sacrifícios em sua adoração.
(Jeremias 19:4-5).]
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8. Jacó e Esaú
Promessa e Compromisso
Gênesis 25:19-34
Gênesis 25
19 São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão
gerou a Isaque;
21 Isaque orou ao SENHOR por sua mulher, porque ela era
estéril; e o SENHOR lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher,
concebeu. 22 Os filhos lutavam no ventre dela; então, disse: Se é
assim, por que vivo eu? E consultou ao SENHOR.
23 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.
24 Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam
gêmeos no seu ventre. 25 Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido
de pêlo; por isso, lhe chamaram Esaú. 26 Depois, nasceu o
irmão; segurava com a mão o calcanhar de Esaú; por isso, lhe
chamaram Jacó. Era Isaque de sessenta anos, quando Rebeca
lhos deu à luz.
27 Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do
campo; Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas.
28 Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça;
Rebeca, porém, amava a Jacó. 29 Tinha Jacó feito um cozinhado,
quando, esmorecido, veio do campo Esaú
30 e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse
cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se
Edom.
31 Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de
primogenitura.
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32 Ele respondeu: Estou a ponto de morrer; de que me
aproveitará o direito de primogenitura?
33 Então, disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu
direito de primogenitura a Jacó.
34 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.
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Questões para Estudo: Jacó e Esaú
Gênesis 25:19-34
Introdução:
Abraão havia morrido e sua herança foi deixada para seu filho
Isaque, que, por sua vez, teve filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Deus
havia escolhido, antes mesmo dos meninos nascerem, a Jacó
para cumprir a promessa feita a Abraão, embora Esaú fosse o
primogênito. Ao primogênito pertencia não só a herança
material, mas, também a herança espiritual, e a bênção cairia
sobre ele. Em vez de deixar as coisas no controle de Deus, Jacó
decide tomar astutamente, usando de trapaça pecaminosa, a
bênção.
Objetivos:
Conhecer – Entender a história da linhagem da fé e dos
patriarcas, para reconhecer as escolhas que cada um fez,
diante do privilégio de terem sido honrados com a
bênção da primogenitura.
Atitude – Ser fiel ao privilégio de ser chamado filho de
Deus, visto que somos agora pertencentes a sua herança.
Ter a mentalidade da necessidade de honrar ao nome da
família do Pai.
Ações – Honrar e respeitar o título de filho ou filha de
Deus. Não tentar se apropriar das promessas de Deus por
nossas próprias forças.
Versos para Memorizar:
João 1:12-13 “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o
poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no
seu nome; os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da
carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.”
Textos para Estudo:
Salmos 37:1-9; Malaquias 1:2-5; João 1:12-13; Romanos 9:1016; Efésios 1:11-14; Colossenses 3:23-24; 1 Pedro 1:3-4
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Explorando o Texto:
1. Por que Isaque orou ao Senhor por sua esposa? (Gênesis
25:21. Pois ela era estéril.)
2. Até que idade Isaque e Rebeca ficaram sem filhos?
(Gênesis 25:26. Isaac tinha sessenta anos de idade.)
3. Como o Senhor respondeu às orações de Isaque?
(Gênesis 25:21. O Senhor respondeu, e Rebeca ficou
grávida.)
4. O que o Senhor respondeu a Rebeca com respeito aos
bebês no seu ventre? (Gênesis 25:23. O Senhor diz a ela
que duas nações estão no seu ventre, que uma será mais
forte e que o mais velho servirá ao mais jovem.)
5. Quem foi o primogênito de Isaque e quem veio por
último? (Gênesis 25:25-26. Esaú saiu primeiro e o
segundo, Jacó, veio agarrado no calcanhar Esaú.)
6. Quais foram as diferenças entre os meninos gêmeos?
(Gênesis 25:27-28. Esaú era um caçador, enquanto Jacó
era um homem pacífico e ficava entre as tendas. Esaú
também tinha o favor do seu pai, enquanto Jacó o de sua
mãe.)
7. Qual a condição de Esaú quando ao regressar do campo?
(Gênesis 25:29-32. Ele estava esfomeado e sentia como
se estivesse prestes a morrer.)
8. O que ele pediu para seu irmão Jacó? (Gênesis 25:30.
Uma tigela de guisado vermelho que Jacó estava
fazendo.)
9. O que exige Jacó para dar o ensopado a Esaú? (Gênesis
25:31. Jacó exige o direito de primogenitura de Esaú em
troca da sopa.)
10. O que era o direito de primogenitura? (Gênesis 25:31.
Um direito de primogenitura era o privilégio na herança
da família.)
11. Quais direitos tinham Esaú por ser o primogênito? (A
bênção especial de seu pai).
12. Qual foi a atitude de Esaú em relação a seu direito de
primogenitura? (Gênesis 25:32, 34. Ele desprezou seu
direito de primogenitura pensando naquilo como algo
que nada lhe serviria naquele momento.)
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13. Entre Jacó e Esaú, quem ficou com o direito de
primogenitura? De que forma? (Gênesis 25:31-34. Jacó
acabou com o direito de primogenitura, pois Esaú o
prometeu a Jacó em troca de uma tigela de sopa de
lentilha.)
Questões para Discussão:
1. Quando somos confrontados com problemas, como
cristãos, qual é a primeira atitude que devemos tomar?
(Gênesis 25:21-22) [Devemos nos achegar ao Senhor em
oração e conhecer mais dEle, como Ele é todo-poderoso
e capaz de fazer mais do que nós jamais poderíamos
pedir ou imaginar. Mais importante, Ele já tem um plano
e sabe exatamente o que está acontecendo conosco.]
2. Como sabemos que podemos nos achegar a Deus e pedir
o impossível? (Gênesis 25:21, 26) [Como Isaque com 60
anos e solicitou um filho para sua esposa estéril, então
podemos ir a Deus em qualquer circunstância e saber
que Ele é totalmente capaz de fazer como lhe aprouver.]
3. Na história de Jacó e Esaú, a quem Deus prometeu o
direito de primogenitura? (Gênesis 25:23) [Deus
prometeu o direito de primogenitura a Jacó, como Ele
prometeu que o mai velho serviria ao mais jovem.]
4. Como podemos ver Jacó trapaceando a Esaú em seu
direito de primogenitura em vez de aguardar no Senhor
que lhe abençoaria de qualquer forma? (Gênesis 25:31)
[Jacó decide trocar uma refeição pelo direito de
primogenitura de Esaú.]
5. Essa atitude foi certa ou errada? Por quê? [Errado,
porque Deus já havia dito que a bênção pertencia a Jacó,
e em vez de aguardar o Senhor fornecê-la, agiu por sua
própria força na tentativa de adquirir o direito de
primogenitura.]
6. Qual direito de primogenitura ou oportunidade temos
como cristãos? [Os cristãos tem a honra e o privilégio
de se tornarem filhos de Deus (Ver João 1:12) e a
oportunidade de ter a bênção do Senhor sobre nossas
vidas, bem como a herança do Senhor.]

63

7. O que significa vender seu direito de primogenitura?
(Gênesis 25:33) [Abrir mão da posição honrada, bênção
e herança em troca de alguma coisa].
8. Como podemos vender as bênçãos que temos em Cristo?
[Muitos cristãos optam por desistir do convite ou
privilégio de ser filho de Deus, escolhendo as paixões da
vida por alguns instantes enquanto abandonam a bênção
e, em longo prazo, a vida eterna com Deus].
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9. José é Vendido ao Egito
Gênesis 37:3-11, 18-34; 39:1-6
Gênesis 37
3 Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos,
porque era filho da sua velhice; e fez-lhe uma túnica talar de
mangas compridas.
4 Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos
os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar
pacificamente.
5 Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos; por isso, o
odiaram ainda mais.
6 Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive:
7 Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e
ficou em pé; e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam
perante o meu.
8 Então, lhe disseram seus irmãos: Reinarás, com efeito, sobre
nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o
odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras.
11 Seus irmãos lhe tinham ciúmes; o pai, no entanto, considerava
o caso consigo mesmo.
Um dia, Israel enviou José para verificar a seus irmãos que
pastavam as ovelhas.
18 De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra
ele para o matar.
19 E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador!
20 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.
21 Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse:
Não lhe tiremos a vida.
22 Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue; lançai-o
nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele;
isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai.
23 Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da
túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia.
24 E, tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia, sem água.
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25 Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma
caravana de ismaelitas vinha de Gileade; seus camelos traziam
arômatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito.
26 Então, disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o
nosso irmão e esconder-lhe o sangue?
27 Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas; não ponhamos sobre ele a
mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos
concordaram.
28 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.
29 Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela;
então, rasgou as suas vestes.
30 E, voltando a seus irmãos, disse: Não está lá o menino; e, eu,
para onde irei?
31 Então, tomaram a túnica de José, mataram um bode e a
molharam no sangue.
32 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.
33 Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho; um animal
selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado.
34 Então, Jacó rasgou as suas vestes, e se cingiu de pano de saco,
e lamentou o filho por muitos dias.
Gênesis 39
1 José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó,
comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o
tinham levado para lá.
2 O SENHOR era com José, que veio a ser homem próspero; e
estava na casa de seu senhor egípcio.
3 Vendo Potifar que o SENHOR era com ele e que tudo o que
ele fazia o SENHOR prosperava em suas mãos,
4 logrou José mercê perante ele, a quem servia; e ele o pôs por
mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha.
5 E, desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que
tinha, o SENHOR abençoou a casa do egípcio por amor de José;
a bênção do SENHOR estava sobre tudo o que tinha, tanto em
casa como no campo.
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6 Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira
que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que
se alimentava. José era formoso de porte e de aparência.
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Questões para Estudo: José é Vendido ao Egito
Gênesis 37:3-11, 18-34; 39:1-6
Introdução:
Jacó (também chamado Israel) teve quatro esposas. Raquel era
sua favorita por Jacó ter trabalhado para seu tio Labão sete anos
para tê-la. Labão enganou a Jacó, dando-lhe a irmã de Raquel,
Lia, no lugar de Raquel. Jacó, em seguida, trabalhou mais sete
anos para ter o privilégio de se casar com Raquel. As duas irmãs
deram suas servas para serem esposas de Jacó também. Cada
serva deu à luz a 2 crianças e Lia deu à luz a seis filhos, mas
Raquel era estéril. Porém, Deus lembrou-se de Raquel e ela deu
à luz a José (Gênesis 30:22-24), e também teve Benjamin algum
tempo depois. No total, Jacó/Israel teve 12 filhos, incluindo José
e Benjamin, sendo o mais jovem do grupo e muitas vezes tempo
encarado como favoritos. Como resultado do favoritismo que às
vezes foi mostrado a ele, os irmãos mais velhos ficaram com
ciúmes de José e ficaram muitas vezes irritados com sua
presença.
Objetivos:
Conhecer – Compreender que às vezes coisas horríveis
acontecem àqueles que ouvem ao Senhor e tentam estar
sintonizados com sua vocação. Compreender que o
Senhor nunca nos deixa, mas está sempre pronto para
nos ajudar em cada etapa do caminho.
Atitude – Acreditam que Deus tem um propósito e um
plano e será fiel a nós de acordo com a sua promessa.
Ações – Ouvir quando alguém diz que têm uma
mensagem do Senhor. Para mostrar compaixão aqueles
que são maltratados. Ascensão ao desafio que Deus
define diante de nós em honrá-lo com nossas vidas.
Versos para Memorizar:
Josué 1:9 “Não to mandei eu? Sê forte e corajoso; não temas,
nem te espantes, porque o SENHOR, teu Deus, é contigo por
onde quer que andares."
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Textos para Estudo:
Josué 1:6-9; Salmo 18:1-3; 34:18; 46:1-3; Gálatas 6:7-8
Explorando o Texto:
1. Quem era Israel? (Gênesis 37:3. Israel era o novo nome
que Deus tinha dado a Jacó (Gênesis 35:10) como
resultado de sua promessa.)
2. Como os irmãos de José perceberam que seu pai o
amava mais do que a eles? (Gênesis 37:3-4. Seu pai
tinha feito uma túnica ricamente ornamentada para José.)
3. Por que os irmãos odiavam a José e como eles
demonstravam esse sentimento? (Gênesis 37:3-4. Ele
recebeu um tratamento especial de seu pai, assim eles
odiaram-no e não falavam palavra gentil a ele.)
4. Qual foi o sonho de José que ele revelou a seus irmãos?
(Gênesis 37:5-7. Enquanto eles estavam plantando grãos
no campo, José levantou-se e ficou na posição vertical,
enquanto todos os outros se curvavam ante ele.)
5. Por que os irmãos odiaram a José ainda mais depois de
ouvir seu sonho? Como eles interpretaram o sonho?
(Gênesis 37:5, 8. O significado era que José se tornaria
seu líder e eles estariam sujeitos a ele e então os demais
filhos de Jacó odiaram a José ainda mais.)
6. Qual era o segundo sonho de José e a sua interpretação?
(Gênesis 37:9-11. Sonhou que o sol, a lua e onze estrelas
se inclinavam para ele, e interpretou que seus pais e
irmãos foram curvar a ele.)
7. Jacó acreditam sonho de José? (Gênesis 37:10-11. Jacó
repreendeu seu filho, mas ele também se perguntou o
que poderia significar.)
8. O que os irmãos planejaram fazer quando eles viram
José vindo ao encontro deles? (Gênesis 37:18. eles
planejaram matá-lo e jogá-lo em uma cisterna, alegando
que um animal selvagem havia o devorado.)
9. Como Rúbem salvou a José de ser morto por seus
irmãos? Porque ele fez isso? (Gênesis 37:21-22. Rúbem
falou e sugeriu que em vez de matarem a José eles
podiam apenas jogá-lo na cisterna. Rúbem fez isso para
mais tarde resgatar José e levá-lo de volta a Jacó.)
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10. O que os irmãos de José viram enquanto Jacó estava na
cisterna? (Gênesis 37:25. Eles viram uma caravana de
ismaelitas se aproximando deles.)
11. Qual foi a sugestão de Judá aos irmãos? (Gênesis 37:2627. Vendê-lo como um escravo em vez de matar a José.)
12. Qual foi o preço que os ismaelitas pagaram por José para
levá-lo como escravo ao Egito? (Gênesis 37:28. 20
moedas de prata. "Uma moeda era igual ao salário de um
dia de trabalho.")
13. O que Rúbem disse quando voltou aos irmãos? Qual foi
sua preocupação? (Gênesis 37:29-30, 34. Ele estava
preocupado com seu pai, que amava tanto a José.)
14. O que fizeram os irmãos para enganar seu pai e encobrir
suas ações? (Gênesis 37:31. Eles abateram uma cabra e
mergulharam o manto de Jacó em seu sangue para
mostrar que José tinha sido "morto" por um animal
selvagem.)
15. Jacó acreditou que seu filho estava morto? (Gênesis
37:33-34. Sim, ele diz que "certamente José teria sido
despedaçado" e chorou em seu manto por muitos dias.)
16. Para onde José foi levado? Quem o comprou? (Gênesis
39:1. José foi levado ao Egito e vendido a Potifar, que
era um dos funcionários do Faraó, o capitão da guarda.)
17. O Senhor se esqueceu de José no Egito? (Gênesis 39:23. Não. O Senhor estava com ele e prosperou a José em
tudo que fez.)
18. O que fez Potifar depois de reconhecer que o Senhor o
estava abençoando devido ao trabalho das mãos de
José? (Gênesis 39:3-6. Potifar o tratou com favor e
encarregou a José por toda sua casa e confiou a José tudo
o que possuía.)
Questões para Discussão:
1. É bom para um pai amar a um filho acima dos outros?
(Gênesis 37:3-4) [Não, isso provoca ódio e inveja entre
aqueles que os rodeia. Mostrando favoritismo e
parcialidade você na verdade peca pela maneira como
trata aos demais. Ver Tiago 2:1-4.]
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2. Como devemos reagir quando colocados em uma
posição de ser o favorito ou mais amado? [Devemos
lutar para continuam a ser humildes, encorajar e
desenvolver aqueles em torno de nós, mostrando-lhes
serem trunfos importantes e aliados em nossos próprios
dons e habilidades].
3. O que acontece quando o pecado/ódio entra em nossas
vida? Como pode ele finalmente nos destruir? [O ódio
sempre cresce e aumenta a um nível mais elevado. O
cativo pelo pecado eventualmente chega a um ponto em
sua pecaminosidade que destrói sua vida quando o
pecado assume o controle e reina.]
4. Como Deus salvou a vida de José? (Gênesis 37:18-22)
[Deus colocou no coração Rúbem convencer seus irmãos
a não matar José, Deus enviou os ismaelitas no momento
certo e Judá convenceu os irmãos para vender José em
vez de deixá-lo no deserto para morrer].
5. Qual deve ser a nossa atitude quando vemos outros
sendo maltratados? [Nós devemos fazer todo o possível
parar que os estão sendo maltratados sejam restaurados e
a paz e a justiça reine.]
6. Por que os irmãos enganaram a seu pai? Jacó nunca
havia antes enganado ninguém? [Os irmãos enganaram
seu pai para esconder o comportamento pecaminoso
deles. Jacó também tinha enganado seu pai, Isaque,
fingindo ser Esaú, tomando a bênção de Esaú.]
7. De que forma Jacó colheu o que ele plantou? (Consulte
Gálatas 6:7-8) [Assim como Jacó tinha anteriormente
tido um comportamento enganoso para com seu pai e
sua família, ele agora estava experimentando as
repercussões de fraude na sua própria vida.]
8. José atravessou um período muito difícil, mas Gênesis
39:2 diz que o Senhor estava com José. O Senhor tem
sido com você durante as dificuldades de sua vida? (Ver
Salmo 34:18)
9. O que é notável sobre aqueles que seguem ao Senhor em
suas vidas? (Gênesis 39:3-6) [Deus está ao redor deles
cuidando-os e os abençoando].
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10. José Revela-se a Seus Irmãos
Gênesis 42-45
Gênesis 42
1 Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus
filhos: Por que estais aí a olhar uns para os outros? 2 E ajuntou:
Tenho ouvido que há cereais no Egito; descei até lá e comprainos deles, para que vivamos e não morramos. 3 Então, desceram
dez dos irmãos de José, para comprar cereal do Egito. 4 A
Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia
dos irmãos, porque dizia: Para que não lhe suceda, acaso, algum
desastre. 6 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. 7 Vendo José a seus
irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes
falou asperamente, e lhes perguntou: Donde vindes?
Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento.
8 José reconheceu os irmãos; porém eles não o reconheceram.
9 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. 10 Responderam-lhe: Não, senhor meu; mas vieram os teus
servos para comprar mantimento. 11 Somos todos filhos de um
mesmo homem; somos homens honestos; os teus servos não são
espiões. 12 Ele, porém, lhes respondeu: Nada disso; pelo
contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. 13 Eles
disseram: Nós, teus servos, somos doze irmãos, filhos de um
homem na terra de Canaã; o mais novo está hoje com nosso pai,
outro já não existe. 14 Então, lhes falou José: É como já vos
disse: sois espiões. 17 E os meteu juntos em prisão três dias.
18 Ao terceiro dia, disse-lhes José: Fazei o seguinte e vivereis,
pois temo a Deus. 19 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. 20 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. Simeão permaneceu
no Egito, e os irmãos voltaram para casa para trazer grãos para
suas famílias passando fome e eles relataram tudo a seu pai
Jacó.
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Gênesis 43
1 A fome persistia gravíssima na terra. 2 Tendo eles acabado de
consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai:
Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. 3 Mas Judá lhe
respondeu: Fortemente nos protestou o homem, dizendo: Não me
vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. 4 Se
resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te
compraremos mantimento; 9 Eu serei responsável por ele, da
minha mão o requererás; se eu to não trouxer e não to puser à
presença, serei culpado para contigo para sempre. 11 Respondeulhes Israel, seu pai: Se é tal, fazei, pois, isto: tomai do mais
precioso desta terra nos sacos para o mantimento e levai de
presente a esse homem: um pouco de bálsamo e um pouco de
mel, arômatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas; 13 Levai
também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem.
14 Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem,
para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim.
Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei.
15 Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro
e a Benjamim; levantaram-se, desceram ao Egito e se
apresentaram perante José. 16 Vendo José a Benjamim com eles,
disse ao despenseiro de sua casa: Leva estes homens para casa,
mata reses e prepara tudo; pois estes homens comerão comigo ao
meio-dia. 17 Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens
para a casa de José. 24 Depois, levou o mordomo aqueles
homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés;
também deu ração aos seus jumentos. 26 Chegando José a casa,
trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos; e
prostraram-se perante ele até à terra. 34 Então, lhes apresentou as
porções que estavam diante dele; a porção de Benjamim era
cinco vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se
regalaram com ele.
Gênesis 44
1 Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: Enche de
mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto
puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de
mantimento. 2 O meu copo de prata pô-lo-ás na boca do saco de
mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim
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se fez segundo José dissera. Quando os irmãos tinham ido a uma
curta distância da cidade, José mandou seu mordomo para detêlos. Depois de encontrar o copo no saco de Benjamim, os irmãos
voltaram a José em grande tristeza. Joseph pediu que quem
havia roubado o copo permanecer no Egito como seu servo e
que o resto dos irmãos poderiam voltar para casa. 18 Então,
Judá se aproximou dele e disse: Ah! Senhor meu, rogo-te,
permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu
senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo; porque tu és
como o próprio Faraó. 30 Agora, pois, indo eu a teu servo, meu
pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada
com a alma dele, 31 vendo ele que o moço não está conosco,
morrerá; e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai,
com tristeza à sepultura. 32 Porque teu servo se deu por fiador
por este moço para com o meu pai, dizendo: Se eu o não tornar a
trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias.
33 Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo de
meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos.
Gênesis 45
1 Então, José, não se podendo conter diante de todos os que
estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença!
E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus
irmãos. 2 E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios
o ouviam e também a casa de Faraó. 3 E disse a seus irmãos: Eu
sou José; vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam
responder, porque ficaram atemorizados perante ele. 4 Disse José
a seus irmãos: Agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então,
disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito.
5 Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós
mesmos por me haverdes vendido para aqui; porque, para
conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. 6 Porque já
houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em
que não haverá lavoura nem colheita. 7 Deus me enviou adiante
de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos
preservar a vida por um grande livramento. 8 Assim, não fostes
vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de
Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a
terra do Egito. 9 Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim
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manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda
terra do Egito; desce a mim, não te demores. 14 E, lançando-se
ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou; e, abraçado com
ele, chorou também Benjamim.
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Questões para Estudo: José Revela-se a Seus Irmãos
Gênesis 42-45
Introdução:
Depois de José ter interpretado com êxito o sonho do faraó sobre
uma grande fome, Faraó fez José o segundo no comando do
Egito, supervisionar o trabalho de armazenamento de grãos para
a escassez. A terra de Canaã, onde Jacó e sua família viviam,
também foi afetada pela severa fome de sete anos que afetou o
povo do Egito. Notavelmente, mesmo em meio à fome, o Egito
ainda tinha comida de sobra, sob a liderança de José eles tinham
armazenados alimentos antecipadamente para a tragédia.
Portanto, por causa da possibilidade de receber alimentos no
Egito, os irmãos de José viajaram ao Egito para comprar
alimentos.
Objetivos:
Conhecer – Entender que, às vezes, mesmo que nós
passemos por situações difíceis, Deus tem um plano e
um motivo para permitir que isso aconteça.
Atitude – Acreditar que Deus pode restaurar as relações
quebradas.
Ações – Confiar no plano de Deus e viver de acordo
com ele.
Versos para Memorizar:
Gênesis 50:20 “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.”
Jeremias 29:11 “Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso
respeito, diz o SENHOR; pensamentos de paz e não de mal, para
vos dar o fim que desejais.”
2 Timóteo 3:12 “Ora, todos quantos querem viver piedosamente
em Cristo Jesus serão perseguidos.”
Textos para Estudo:
Jeremias 20:11; Mateus 5:10-12; 2 Coríntios 4:8-11
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Explorando o Texto:
1. Por que Jacó enviou dez de seus filhos ao Egito?
(Gênesis 42:2. Jacó enviou seus filhos ao Egito, pois ele
tinha ouvido que havia comida lá, considerando que não
havia nenhum alimento em Canaã por causa da fome na
terra)
2. Os irmãos reconheceram a José? Por quê? (Gênesis
42:8. Os irmãos de José não o reconheceram pois José
olhava e falava como um egípcio.)
3. De que José os acusou? (Gênesis 42:9. José acusou seus
irmãos de serem espiões.)
4. O que José lhes ordenou antes de enviá-los a voltar para
casa? (Gênesis 42:20. Para trazer seu irmão mais novo
de volta com eles como prova de que eles estavam
dizendo a verdade.)
5. Quem permaneceu na prisão no Egito enquanto os
irmãos retornavam? (Gênesis 42. Simeão).
6. Jacó concordou em enviar Benjamin com os irmãos?
Que garantia Judá deu a seu pai? (Gênesis 43:1-9. Jacó
concordou em enviar Benjamin na segunda viagem,
depois de Judá garantir segurança ao menino.)
7. Para onde os irmãos foram levados quando voltaram ao
Egito? (Gênesis 43:15-16. Para a casa de José.)
8. De que forma Benjamin recebeu tratamento especial?
(Gênesis 43:34. Ele recebeu cinco vezes mais do que os
outros irmãos durante o seu tempo de festa e bebida na
casa de José.)
9. O que aconteceu quando os irmãos começaram sua
jornada de volta para casa? (Gênesis 44:1-17. Eles foram
parados pelo mordomo de José e uma taça de prata que
pertencia a José foi encontrada no saco de Benjamin.
Assim, os irmãos foram trazidos de volta para o Egito.)
10. Benjamin roubou a taça? (Gênesis 43:2. Não, tinha sido
colocada lá por instrução José.)
11. O que foi pedido por Judá a José? (Gênesis 44:18-33.
Judá pediu a José que permanecesse como um escravo
em lugar de seu irmão Benjamin, para que Benjamin
pudesse voltar para seu pai com segurança.)
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12. Como os irmãos reagiram após José lhes dizer quem ele
era? (Gênesis 45:3. Eles ficaram aterrorizados e não
puderam dar nenhuma resposta.)
13. Após se revelar a seus irmãos, porque José disse a seus
irmãos que não deviam temer ou culpar a sim mesmos?
(Gênesis 45:5-7. José disse que Deus enviou-lhe lá para
salvar vidas e preservar um remanescente na terra, uma
grande salvação do Senhor.)
14. Qual a mensagem José enviou para seu pai? (Gênesis
45:9. José disse a seu pai que o Senhor fez-lhe senhor
sobre todo o Egito e que ele deveria vir, sem atraso.)
Questões para Discussão:
1. Por que José deu a Benjamin cinco vezes mais alimentos
que a seus irmãos? (Gênesis 43:34) [Ele queria ver se os
irmãos seriam invejosos e odiá-lo como tinham odiado
ele].
2. Por que José colocou sua taça no saco de Benjamin?
(Gênesis 44:1-2) [Ele queria ver se os irmãos estavam
dispostos a permitir que seu irmão, o filho favorito de
seu pai, se tornasse um escravo no Egito como ele tinha
sido].
3. O que havia nas palavras de Judá que causou em José
um grande choro? (Gênesis 44:18-33) [José viu uma
verdadeira mudança em seus irmãos. O mesmo Judá que
teve a idéia de vender José como escravo era agora
voluntário para ser um escravo por Benjamin.]
4. Por que os irmãos ficaram espantados com a presença de
José depois que ele se revelou? (Gênesis 45:3) [José foi
a única pessoa que sabia que eles o haviam vendido
como um escravo e agora ele tinha o poder de puni-los
pois ele era o Senhor do Egito].
5. José teve qualquer ódio de seus irmãos pelo o que eles
tinham feito a ele muitos anos antes? (Gênesis 45:5-8)
[Não, ele tinha perdoado-os e percebido o plano de
Deus.]
6. Qual era o plano de Deus ao permitir que José fosse
vendido como escravo ao Egito? (Gênesis 45:5-7)
[Através de José o Egito estaria preparado para a fome e
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as vidas de muitos haveriam de ser salvas, incluindo
Jacó e toda a sua família].
7. O que podemos aprender sobre o perdão nesta história?
[Aprendemos a necessidade de amor e perdão a quem
nos prejudica assim como Deus tem amor e nos perdoa
continuamente quando pecamos contra ele].
8. De que forma Deus diz, como José tinha dito a seus
irmãos: "venha até de mim?" (Gênesis 45:4) [Deus
também nos recebe e perdoa-nos e convida-nos chegar
perto dele. (Ver Mateus 11:28-30)]
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11. O Chamado de Moisés
Êxodo 3:1-14, 19-20; 4:1-5, 10-17
Êxodo 3
1 Apascentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote
de Midiã; e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto,
chegou ao monte de Deus, a Horebe.
2 Apareceu-lhe o Anjo do SENHOR numa chama de fogo, no
meio de uma sarça; Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo
e a sarça não se consumia.
3 Então, disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande
maravilha; por que a sarça não se queima?
4 Vendo o SENHOR que ele se voltava para ver, Deus, do meio
da sarça, o chamou e disse: Moisés! Moisés! Ele respondeu: Eisme aqui!
5 Deus continuou: Não te chegues para cá; tira as sandálias dos
pés, porque o lugar em que estás é terra santa.
6 Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o
Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto,
porque temeu olhar para Deus.
7 Disse ainda o SENHOR: Certamente, vi a aflição do meu
povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus
exatores. Conheço-lhe o sofrimento;
8 por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para
fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que
mana leite e mel; o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do
ferezeu, do heveu e do jebuseu.
9 Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também
vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo.
10 Vem, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu
povo, os filhos de Israel, do Egito.
11 Então, disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e
tirar do Egito os filhos de Israel?
12 Deus lhe respondeu: Eu serei contigo; e este será o sinal de
que eu te enviei: depois de haveres tirado o povo do Egito,
servireis a Deus neste monte.
13 Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de
Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós
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outros; e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes
direi?
14 Disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU. Disse mais:
Assim dirás aos filhos de Israel: EU SOU me enviou a vós
outros.
19 Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for
obrigado por mão forte.
20 Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os
meus prodígios que farei no meio dele; depois, vos deixará ir.
Êxodo 4
1 Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à
minha voz, pois dirão: O SENHOR não te apareceu.
2 Perguntou-lhe o SENHOR: Que é isso que tens na mão?
Respondeu-lhe: Um bordão.
3 Então, lhe disse: Lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o
bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela.
4 Disse o SENHOR a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela
cauda (estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou
em bordão);
5 para que creiam que te apareceu o SENHOR, Deus de seus
pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
10 Então, disse Moisés ao SENHOR: Ah! Senhor! Eu nunca fui
eloqüente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo; pois
sou pesado de boca e pesado de língua.
11 Respondeu-lhe o SENHOR: Quem fez a boca do homem? Ou
quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou
eu, o SENHOR?
12 Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que
hás de falar.
13 Ele, porém, respondeu: Ah! Senhor! Envia aquele que hás de
enviar, menos a mim.
14 Então, se acendeu a ira do SENHOR contra Moisés, e disse:
Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente;
e eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu
coração.
15 Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras; eu serei
com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que deveis fazer.
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16 Ele falará por ti ao povo; ele te será por boca, e tu lhe serás
por Deus.
17 Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os
sinais.
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Questões para Estudo: O Chamado de Moisés
Êxodo 3:1-14, 19-20; 4:1-5, 10-17
Introdução:
Muitos anos após a morte de José, um novo rei chegou ao trono
do Egito que não sabia nada sobre José. Os descendentes de Jacó
que haviam se mudado para o Egito tinham se multiplicado e
estavam começando a serem tão numerosos quanto os próprios
egípcios. O novo Faraó viu este número crescente de pessoas
como uma ameaça e forçou os israelitas a escravidão. Após 430
anos de escravidão, "os israelitas choravam devido a escravidão
e clamarão ao senhor, esse clamor por ajuda subiu a Deus"
(Êxodo 2: 23). Deus ouviu a oração de seu povo e levantou um
líder para libertá-los.
Objetivos:
Conhecer – Compreender que Deus nunca abandona seu
povo; mas ouve o clamor de seu povo e o responde;
entender que temos de estar prontos a realizações
miraculosas da parte de Deus.
Atitude – Acreditar que Deus está trabalhando mesmo
quando não podemos ver o que Ele está fazendo.
Ações – Obedecer ao chamado do Senhor que Ele coloca
em nossas vidas sem argumento, queixa ou reclamação.
Versos para Memorizar:
1 Timóteo 4:12 “Ninguém despreze a tua mocidade; pelo
contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento,
no amor, na fé, na pureza.”
2 Timóteo 1:7 “Porque Deus não nos tem dado espírito de
covardia, mas de poder, de amor e de moderação.”
Textos para Estudo:
Salmo 18:28-31; 23; Isaías 41:10; Mateus 6:25-32; Lucas 12:2229; Atos 4:13; Filipenses 4:6 -7; Hebreus 11:23-29
Explorando o Texto:
1. O que Moisés fazia na terra de Midiã? (Êxodo 3:1.
Moisés apascentava o rebanho de seu sogro Jetro.)
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2. Quem apareceu a Moisés, quando ele estava perto de
Horebe, o monte de Deus? (Êxodo 3:2. O anjo do Senhor
apareceu-lhe em chamas de fogo do meio de um
arbusto.)
3. O que Moisés viu que lhe chamou a atenção? (Êxodo
3:2-3. Uma sarça que estava queimando, mas não se
consumia.)
4. Quem falou com Moisés de dentro da sarça? (Êxodo 3:4.
Deus o chamou.)
5. O que o Senhor falou a Moisés quando ele chegou perto
da sarça? (Êxodo 3:5. Não chegue perto, tire suas
sandálias, pois o lugar onde você está é Terra Santa.)
6. Como o Senhor se revela? (Êxodo 3:6. O Senhor se
revelou como o Deus dos antepassados de Moisés:
Abraão, Isaque e Jacó.)
7. Qual reação teve em Moisés ao saber que era Deus?
(Êxodo 3:6. Moisés escondeu seu rosto.)
8. O que o Senhor prometeu fazer por ter ouvido o clamor
de seu povo? (Êxodo 3:7-8. O Senhor prometeu resgatálos dos egípcios e levá-los para terra que manava leite e
mel.)
9. O que Deus falou a respeito do clamor do povo de
Israel? (Êxodo 3:7-9. Deus disse que o clamor deles
havia chegado até seus ouvidos.)
10. Em resposta ao clamor do povo, o que Deus manda
Moisés fazer? (Êxodo 3:10. Ir ao Faraó e retirar os
israelitas do Egito.)
11. Qual foi a primeira objeção de Moisés em ir ao Egito?
(Êxodo 3:11. "Quem sou eu para diante de Faraó?")
12. Qual foi a resposta de Deus a objeção de Moisés?
(Êxodo 3:12. Vou estar com vocês com sinais.)
13. Qual Deus disse ser o Seu nome a Moisés? (Êxodo 3:14.
Eu sou quem Eu sou.).
14. O que Deus promete fazer em relação à força dos
egípcios? (Êxodo 3:19-20. Deus promete estender sua
mão e atacar os egípcios com todos os tipos de sinais e
maravilhas.)
15. Que sinal Deus dá a Moisés para convencer as pessoas
que Deus tinha lhe aparecido? (Êxodo 4:3-4, 6-7. Ele
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16.

17.

18.

19.

lançou seu cajado que se tornou uma cobra, então,
pegou pelo rabo e ela se tornou uma cajado
novamente. Nos versículos 6-7, Deus deu a Moisés, um
segundo sinal. Ele colocou sua mão em seu manto e
tornou-se leprosa. Quando ele colocou sua mão em seu
manto a segunda vez, mão dele estava saudável
novamente.)
Que desculpa deu Moisés para não fazer o que Deus
estava lhe ordenado? (Êxodo 4:10. Que ele não era
eloqüente.)
Qual foi a desculpa final de Moisés ao Senhor na
tentativa de não fazer o que Deus lhe pedia? (Êxodo
4:13. Por favor, envia outra pessoa.)
Qual foi a resposta do Senhor a falta de fé e obediência
de Moisés? (Êxodo 4:14. A ira do senhor se acendeu
contra Moisés.)
Quem Deus enviou para ajudar a Moisés? (Êxodo 4:1416. Deus enviou Arão como porta voz de Moisés.)

Questões para Discussão:
1. Que profissão tinha Moisés quando o Senhor apareceu a
ele? (Êxodo 3:1, 4, 10) [Moisés era um pastor sem
eloqüência].
2. O que a vida de Moisés nos ensinar sobre quem Deus é
capaz de usar para proclamar sua mensagem e fazer sua
obra? [Deus é capaz de usar o mais simples dos homens
e aqueles que se sentem inadequados ou fracos para
realizar sua obra.]
3. Qual deve ser a nossa atitude para ao nos aproximamos
da presença do Deus todo-poderoso? (Êxodo 3:6)
[Devemos ter uma atitude de extrema reverência e
submissão, percebendo que estamos diante da santidade
do Deus todo-poderoso.]
4. De que forma Deus age quando as pessoas estão
sofrendo? (Êxodo 3:7-9) [Ele ouve o clamor de seu povo
e resposte sua oração.]
5. Qual foi o plano de Deus para libertar seu povo da
escravidão? (Êxodo 3:10) [Enviou a Moisés para leválos a nova terra].
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6. Você já fez a mesma pergunta que Moisés, "Quem sou
eu?", e por que muitas vezes a fazemos? (Êxodo 3:11)
[Muitas vezes nos perguntamos quem somos por causa
de nossos sentimentos de inadequação e falhas para
perceber o poder de Deus e o que Ele é capaz de fazer.]
7. Você já pedi a Deus “Envia aquele que hás de enviar,
menos a mim,”ou rejeitar repetidamente o seu apelo para
a sua vida? (Êxodo 4:13)
8. Qual é o significado do nome de Deus "Eu sou quem eu
sou?" (Êxodo 3:14) [Deus sempre existiu; ele nunca foi
criado. Ele foi no passado, é agora, e sempre será no
futuro. Veja Apocalipse 1:4, 8.]
9. Qual o sentido da pergunta que Deus fez a Moisés,
"quem deu ao homem sua boca?" (Êxodo 4:11) [Deus
estava dizendo que ele criou a boca de Moisés e pode
permitir que sua boca fale as palavras certas.]
10. Porque Deus se irou contra Moisés? (Êxodo 4:14)
[Moisés se manteve recuso em confiar em Deus, embora
ele tivesse prometido ser com ele e dar-lhe as palavras
certas para dizer].
11. No final, Moisés fez como Deus lhe ordenou. Você
confia em Deus suficientemente para obedecer quando
Ele envia-lhe, mesmo se a tarefa for muito grande?
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12. A Saída do Egito
Êxodo 5, 7-12
Êxodo 5
1 Depois, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o
SENHOR, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me
celebre uma festa no deserto. 2 Respondeu Faraó: Quem é o
SENHOR para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não
conheço o SENHOR, nem tampouco deixarei ir a Israel.
Êxodo 7
10 Então, Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o
SENHOR lhes ordenara; lançou Arão o seu bordão diante de
Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente.
11 Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores; e eles, os
sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências
ocultas. 12 Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se
tornaram em serpentes; mas o bordão de Arão devorou os
bordões deles. 13 Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e
não os ouviu, como o SENHOR tinha dito. 14 Disse o SENHOR
a Moisés: O coração de Faraó está obstinado; recusa deixar ir o
povo. 15 Vai ter com Faraó pela manhã; ele sairá às águas;
estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão
que se tornou em serpente 20 Fizeram Moisés e Arão como o
SENHOR lhes havia ordenado: Arão, levantando o bordão, feriu
as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais; e
toda a água do rio se tornou em sangue. 21 De sorte que os
peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os
egípcios não podiam beber a água do rio; e houve sangue por
toda a terra do Egito. 22 Porém os magos do Egito fizeram
também o mesmo com as suas ciências ocultas; de maneira que o
coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o
SENHOR tinha dito.
Êxodo 8
1 Depois, disse o SENHOR a Moisés: Chega-te a Faraó e dizelhe: Assim diz o SENHOR: Deixa ir o meu povo, para que me
sirva. 2 Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos
os teus territórios. 6 Arão estendeu a mão sobre as águas do
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Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. 7 Então, os
magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram
aparecer rãs sobre a terra do Egito. 8 Chamou Faraó a Moisés e a
Arão e lhes disse: Rogai ao SENHOR que tire as rãs de mim e do
meu povo; então, deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios
ao SENHOR. 12 Então, saíram Moisés e Arão da presença de
Faraó; e Moisés clamou ao SENHOR por causa das rãs,
conforme combinara com Faraó. 13 E o SENHOR fez conforme
a palavra de Moisés; morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos
campos. 14 Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra
cheirou mal. 15 Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou
de coração endurecido e não os ouviu, como o SENHOR tinha
dito. 16 Disse o SENHOR a Moisés: Dize a Arão: Estende o teu
bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda
a terra do Egito. 17 Fizeram assim; Arão estendeu a mão com
seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos
homens e no gado; todo o pó da terra se tornou em piolhos por
toda a terra do Egito.
18 E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para
produzirem piolhos, porém não o puderam; e havia piolhos nos
homens e no gado. 19 Então, disseram os magos a Faraó: Isto é o
dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os
ouviu, como o SENHOR tinha dito. Em seguida, o Senhor
enviou uma praga de moscas sobre o Egito e uma praga que
matou o seu gado. Furúnculos Dolorosos veio sobre todo o povo
e Deus enviou uma terrível tempestade de granizo que destruiu
seus campos. Próximo de uma praga de gafanhotos comeu todas
as coisas verdes no Egito. Após os gafanhotos, a escuridão caiu
sobre o Egito por três dias. Com cada uma dessas pragas faraó
prometeu a Moisés que o povo poderia ir, mas quando cada
praga foi terminado, Faraó mudou de idéia e se recusou a deixálos ir.
Êxodo 11
1 Disse o SENHOR a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre
Faraó e sobre o Egito. Então, vos deixará ir daqui; quando vos
deixar, é certo que vos expulsará totalmente. 4 Moisés disse:
Assim diz o SENHOR: Cerca da meia-noite passarei pelo meio
do Egito. 5 E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde
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o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao
primogênito da serva que está junto à mó, e todo primogênito
dos animais. 6 Haverá grande clamor em toda a terra do Egito,
qual nunca houve, nem haverá jamais; 7 porém contra nenhum
dos filhos de Israel, desde os homens até aos animais, nem ainda
um cão rosnará, para que saibais que o SENHOR fez distinção
entre os egípcios e os israelitas. 8 Então, todos estes teus oficiais
descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: Sai tu e
todo o povo que te segue. E, depois disto, sairei. E, ardendo em
ira, se retirou da presença de Faraó.
Êxodo 12
21 Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse:
Escolhei, e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai
a Páscoa. 22 Tomai um molho de hissopo, molhai-o no sangue
que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras
com o sangue que estiver na bacia; nenhum de vós saia da porta
da sua casa até pela manhã. 23 Porque o SENHOR passará para
ferir os egípcios; quando vir, porém, o sangue na verga da porta
e em ambas as ombreiras, passará o SENHOR aquela porta e não
permitirá ao Destruidor que entre em vossas casas, para vos ferir.
29 Aconteceu que, à meia-noite, feriu o SENHOR todos os
primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó,
que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo que
estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais.
30 Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos
os egípcios; e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa
em que não houvesse morto. 31 Então, naquela mesma noite,
Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí
do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel; ide,
servi ao SENHOR, como tendes dito. 32 Levai também
convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito; ide-vos
embora e abençoai-me também a mim. 33 Os egípcios apertavam
com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois
diziam: Todos morreremos. 34 O povo tomou a sua massa, antes
que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com
seus vestidos, sobre os ombros. 35 Fizeram, pois, os filhos de
Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios
objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas. 36 E o SENHOR
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fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de
maneira que estes lhes davam o que pediam. E despojaram os
egípcios.
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Questões para Estudo: A Saída do Egito
Êxodo 5, 7-12
Introdução:
430 anos se passaram desde que Jacó havia ido para o Egito com
sua família para viver com José (Êxodo 12: 40-41). Os egípcios
tinham os forçado a escravidão, causando-lhes muito sofrimento.
O povo clamou ao Senhor por causa do seu sofrimento e Ele
enviou Moisés para entregá-los nas mãos de Faraó e os egípcios.
No entanto, Faraó desfrutava do privilégio de ter escravos para
fazer seu duro trabalho, e recusou libertar o povo de Deus. Não
surpreendentemente, Deus tinha um plano diferente em mente
para resgatar seu povo da escravidão.
Objetivos:
Conhecer – Compreender que quando Deus promete
algo, Ele cumpre sua palavra. Entender que agir contra
Deus tem um preço a ser pago. Compreender que Deus
trabalha além do natural para o bem daqueles que o
amam.
Atitude – Acreditar e perceber que Deus nunca vai nos
abandonar, e que, mesmo quando diante de resistências,
temos de nos manter fiel ao que Deus nos pediu para
fazer.
Ações – Continuar humildes perante a vontade de Deus.
Sendo pacientes em esperar o que o Senhor tem
preparado para continuamente obedecer ao Senhor em
tudo o que Ele nos pede.
Versos para Memorizar:
Romanos 8:28 “Sabemos que todas as coisas cooperam para o
bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados
segundo o seu propósito.”
Textos para Estudo:
Salmos 22:4-5; Jeremias 18:1-10; João 1:29; Romanos 9:14-21;
2 Coríntios 5:14-15, 17-19; Efésios 1:7; 1 Pedro 1:18-19;
Apocalipse 1:5-6
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Explorando o Texto:
1. O que Faraó fez depois de Moisés e Arão dizerem-lhe
para deixar as pessoas saírem do Egito? (Êxodo 5:2.
"Quem é o Senhor, para eu obedecê-lo e deixar a Israel
ir? Eu não sei quem é o Senhor e não permitirei que
Israel vá.")
2. O que aconteceu depois de Arão jogar seu cajado no
chão e se tornar uma cobra? (Êxodo 7:11-12. Quando
Arão jogou cajado no chão, os magos de Palácio fizeram
o mesmo, imitando o sinal de Deus, no entanto, a cobra
de Arão devorou a dos magos.)
3. O milagre induziu a Faraó deixar as pessoas a irem?
(Êxodo 7:13. Não, infelizmente coração do faraó
permaneceu endurecido.)
4. Quais foram as duas primeiras pragas que Deus enviou
sobre o Egito? (Êxodo 7-8. O Senhor transformou as
águas do Nilo em sangue e espalhou rãs sobre toda a
terra.)
5. Os mágicos de faraó conseguiram copiar Moisés e Arão
acerca das duas primeiras pragas? (Êxodo 7-8. Sim.)
6. Como isso impactou o Faraó? (Êxodo 7:22; 8:15. Ver
seu magos fazerem os mesmos sinais os fez não respeitar
a Deus porque seus "deuses" supostamente também
tinham o mesmo poder e, por sua vez, seu coração foi
novamente endurecido.)
7. Como os mágicos do faraó responderam à terceira praga
das moscas? (Êxodo 8:16-19. Eles não foram capazes de
reproduzir essa praga e confessaram ante Faraó que este
milagre tinha o dedo de Deus.)
8. Quais foram às outras pragas que vieram sobre o Egito?
(Êxodo 8-11. Moscas, a morte do gado, granizo,
gafanhotos e escuridão.)
9. O que o faraó fez depois cada uma dessas pragas?
(Êxodo 8-11. Cada vez seu coração estava duro e ele se
recusou a deixar o povo de Deus ir.)
10. Qual foi a última praga sobre o Egito após a qual o Faraó
deixou as pessoas irem? (Êxodo 11. A morte de todos os
filhos primogênitos do Egito.)
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11. Qual foi a ordem aos israelitas para que o anjo da morte
não entrasse em suas casas para matar seus
primogênitos? (Êxodo 12:1-11, 21-23. Eles foram
instruídos a sacrificarem um cordeiro um ano de idade
sem defeito e cobrir a entrada de suas portas com seu
sangue para que o destruidor passasse por cima de suas
casas.)
12. Qual foi a resposta do Faraó a última praga enviada por
Deus ao Egito? (Êxodo 12:31-33. Ele chamou Moisés e
Arão imediatamente e ordenou-lhes sair.)
Questões para Discussão:
1. Por que Deus puniu os egípcios tão severamente? [Ele
estava agindo em nome do seu povo que tinha sofrido
como escravos sob o Faraó e quem tinha clamado a Ele
para a libertação. O povo do Egito foi teimoso e
endurecido em seus corações e não estavam entendendo
a mensagem de Deus. Assim, Deus trouxe a mensagem
de forma mais clara e mais forte. Finalmente, Deus quis
mostrar a Faraó seu poder e que Ele era o único e
verdadeiro Deus acima de tudo o que Faraó poderia ter
visto ou acreditado.]
2. O que podemos aprender sobre o poder de Deus em
relação ao poder do diabo (Os magos realizaram
milagres por meios diabólicos)? [Os magos foram
capazes de fazer alguns milagres por suas artes secretas e
os poderes do diabo, mas seu poder era limitado e não
puderam reproduzir todos os milagres. Isso mostra que
Deus é capaz de fazer coisas tal como Ele. Também
podemos ver o superior poder de Deus, a serpente, que
Arão deu como um sinal, foi capaz de comer a outra
cobra.]
3. O que fez o Faraó mudar de ideia e recusar a deixar as
pessoas saírem? [O coração do faraó sempre se
endureceu quando viu seus magos realizar o mesmo
milagre. Às vezes, ele endureceu o seu coração, e outras
vezes Deus endureceu o seu coração para que Ele
pudesse continuar a mostrar o Seu grande poder. (Veja
Êxodo 11:9).]
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4. Como podemos ver um paralelo entre o Cordeiro da
Páscoa (Êxodo 12:21) e Jesus? De que forma, Jesus é
nosso Cordeiro Pascal? (1 Coríntios 5:7) [Jesus foi
oferecido como um sacrifício para que nós pudéssemos
viver, da mesma forma que o Cordeiro Pascal foi morto
para que os primogênitos das famílias dos israelitas
pudessem viver. Assim, também é necessário um
cordeiro sem defeito, Jesus nosso cordeiro puro e
imaculado que levou nossos pecados.]
5. Deus resgatou seu povo da cruel opressão dos egípcios.
De que forma tem Deus nos libertado da cruel opressão
nos dias atuais? [Jesus nos libertou do controle do
pecado sobre nossas vidas. Já não precisamos obedecer a
nossa natureza pecaminosa (Ver Gálatas 5:1) e somos
capazes de lutar contra o diabo e suas tentações com o
poder do Senhor.]
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13. A Passagem pelo Mar Vermelho
Êxodo 14-15
Êxodo 14
5 Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia,
mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e
disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos
deixasse de servir? 6 E aprontou Faraó o seu carro e tomou
consigo o seu povo; 7 e tomou também seiscentos carros
escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos
eles. 8 Porque o SENHOR endureceu o coração de Faraó, rei do
Egito, para que perseguisse os filhos de Israel; porém os filhos
de Israel saíram afoitamente.
10 E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e
eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito; então,
os filhos de Israel clamaram ao SENHOR. 11 Disseram a
Moisés: Será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste
de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste
assim, fazendo-nos sair do Egito? 12 Não é isso o que te
dissemos no Egito: deixa-nos, para que sirvamos os egípcios?
Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no
deserto.
13 Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais; aquietai-vos
e vede o livramento do SENHOR que, hoje, vos fará; porque os
egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. 14 O
SENHOR pelejará por vós, e vós vos calareis.
15 Disse o SENHOR a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos
filhos de Israel que marchem.
16 E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e
divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar
em seco.
18 e os egípcios saberão que eu sou o SENHOR, quando for
glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos.
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19 Então, o Anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se
retirou e passou para trás deles; também a coluna de nuvem se
retirou de diante deles, e se pôs atrás deles,
20 e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel; a nuvem
era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite; de
maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam
aproximar-se.
21 Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o SENHOR, por
um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirarse o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas.
22 Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco; e as
águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda.
23 Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os
cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao
meio do mar. 24 Na vigília da manhã, o SENHOR, na coluna de
fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o
acampamento dos egípcios; 25 emperrou-lhes as rodas dos carros
e fê-los andar dificultosamente. Então, disseram os egípcios:
Fujamos da presença de Israel, porque o SENHOR peleja por
eles contra os egípcios.
26 Disse o SENHOR a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para
que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e
sobre os seus cavalarianos. 27 Então, Moisés estendeu a mão
sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força;
os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o SENHOR
derribou os egípcios no meio do mar. 28 E, voltando as águas,
cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó,
que os haviam seguido no mar; nem ainda um deles ficou.
29 Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do
mar; e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua
esquerda. 30 Assim, o SENHOR livrou Israel, naquele dia, da
mão dos egípcios; e Israel viu os egípcios mortos na praia do
mar. 31 E viu Israel o grande poder que o SENHOR exercitara
contra os egípcios; e o povo temeu ao SENHOR e confiou no
SENHOR e em Moisés, seu servo.
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Êxodo 15
1 Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao
SENHOR, e disseram: Cantarei ao SENHOR, porque triunfou
gloriosamente; lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro.
2 O SENHOR é a minha força e o meu cântico; ele me foi por
salvação; este é o meu Deus; portanto, eu o louvarei; ele é o
Deus de meu pai; por isso, o exaltarei.
3 O SENHOR é homem de guerra; SENHOR é o seu nome.
4 Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército; e os seus
capitães afogaram-se no mar Vermelho.
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Questões para Estudo: A Passagem pelo Mar Vermelho
Êxodo 14-15
Introdução:
Depois de perder os escravos que teve por 430 anos, o Faraó
percebeu que ele havia cometido um erro. Agora egípcios teriam
que substituir os postos de trabalho ocupados pelos israelitas,
isso não era admissível para o Faraó. Como consequência, Faraó,
agora enfurecido com a ideia de tal grandiosa perda, decide
perseguir os israelitas com força total, até que todos fossem
trazidos novamente para o seu controle.
Objetivos:
Conhecer – Compreender e lembrar que, mesmo quando
enfrentamos situações impossíveis, Deus é maior do que
a situação e capaz de lidar perfeitamente com ela.
Atitude – Acreditar que a mão do Senhor é sobre aqueles
que crêem nele, para fortalecer e proteger os que Ele
ama.
Ações – Se entregar ao Senhor. Para chegar ao ponto
onde nós deixamos as situações nas mãos do Senhor que
luta em nosso favor.
Versos para Memorizar:
Salmos 118:6-8 “O SENHOR está comigo; não temerei. Que me
poderá fazer o homem? O SENHOR está comigo entre os que
me ajudam; por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me
odeiam. Melhor é buscar refúgio no SENHOR do que confiar no
homem.”
Isaías 43:2 “Quando passares pelas águas, eu serei contigo;
quando, pelos rios, eles não te submergirão; quando passares
pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.”
Textos para Estudo:
Esdras 8:31; Salmo 91; 118; Provérbios 3:5-6; Isaías 43:1-4
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Explorando o Texto:
1. O que fez o Faraó mudar de idéia e perseguir aos
israelitas? (Êxodo 14:5. O Faraó percebeu que tinham
perdido os serviços dos israelitas como seus escravos.)
2. Quem Faraó tomou com ele em sua perseguição aos
israelitas? (Êxodo 14:6-7. Faraó levou seu exército com
ele que incluía seis centenas dos melhores carros,
juntamente com outros carros da terra do Egito.)
3. O que os israelitas fizeram quando viram o exército dos
egípcios o perseguindo? (Êxodo 14:10-12. Os Israelitas
viram os egípcios se aproximando, eles ficaram
aterrorizados e clamaram ao Senhor. Eles também
começaram a murmurar a Moisés que seriam mortos no
deserto pelos egípcios.)
4. Como Moisés respondeu a multidão com medo? (Êxodo
14:13-14. não tenha medo e se mantenham firmes. O
Senhor vai lutar por vocês, vocês só precisa ser fieis. Os
egípcios que você vêem, nunca mais os verão.)
5. O que Deus diz para Moisés fazer? (Êxodo 14:15. Para
dizer às pessoas seguirem em frente e pegar suas coisas,
e levar a mão sobre o mar para dividir as águas.)
6. Como Deus não permite que o exército do Egito
alcançasse aos Israelitas durante a noite? (Êxodo 14:1920. O anjo de Deus foi atrás do exército israelita uma
nuvem os protegia.)
7. Como os israelitas cruzaram o mar? (Êxodo 14:21-22. O
Senhor Deus dividiu o mar com um vento forte do Leste
para que houvesse terra seca.)
8. Como o Senhor protege os israelitas e luta contra os
egípcios? (Êxodo 14:24-25. O Senhor jogou os egípcios
em um Estado de confusão e fez com que as rodas dos
carros se soltassem de modo que eles tiveram
dificuldades para se conduzirem.)
9. O que os egípcios disseram quando perceberam que
Deus estava lutando contra eles? (Êxodo 14:25. Vamos
para longe dos israelitas, O Senhor está lutando a favor
deles.)
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10. Como os egípcios morreram? (Êxodo 14:26-28. A água
voltou à sua posição normal e os cobriu, o Senhor
varreu-os no mar para que nenhum deles sobrevivesse.)
11. Como os israelitas reagem a esta libertação poderosa?
(Êxodo 14:31 e 15:1-3. Os israelitas reagiram com temor
e confiam em Deus e em seu servo Moisés. Eles também
cantaram louvores a Deus.)
12. Sobre o que cantaram? (Êxodo 15:1-3. Foi uma canção
de exaltação ao Senhor e confirmação de que o Senhor
tinha feito ao resgatá-los das mãos dos egípcios.)
Questões para Discussão:
1. Qual exército foi mais forte, o exército do Egito ou o
exército de Israel? [O exército do Egito foi muito mais
forte que o exército de Israel, mas o Senhor lutou por
eles e ganhou a batalha.]
2. Você já se sentiu como fazendo parte de um exército
mais fraco nas batalhas da vida?
3. Qual foi a diferença entre o exército do Egito e o
exército de Israel? [O exército do Egito havia confiado
em sua própria força e poder, enquanto o exército do
Egito estava olhando para o Senhor Deus e para sua
força].
4. Porque os israelitas sentiram medo quando viram vindo
o exército egípcio? [Pois o exército do Egito estava
vindo com todos seus carros, cavalos e soldados].
5. Os israelitas esqueceram os milagres poderosos que o
Senhor tinha realizado no Egito? [Parece que se
esqueceram rapidamente porque eles começaram a
reclamar a Moisés dizendo que teria sido melhor servir
aos egípcios do que morrer no deserto].
6. De que maneira podemos nos esquecer dos milagres
poderosos que Deus tem feito em nossas vidas?
7. Descreva a fé de Moisés nesta história. [Ele disse para os
israelitas não terem medo, porque o Senhor iria lutar por
eles e livrá-los dos egípcios. Ele acreditava que Deus iria
fazer tudo o que Ele disse que faria.
8. "Os egípcios saberão que eu sou o Senhor" é a afirmação
que o Senhor faz (Êxodo 14:18) Como os egípcios
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9.

10.

11.

12.

13.

vieram, a saber, quem era o Senhor? [Eles
experimentaram seu poder na proteção do seu povo e na
destruição do exército egípcio. Em última análise,
descobriram que ele é o verdadeiro Deus que deve ser
temido e obedecido.]
"Nenhum deles sobreviveu." (Êxodo 14:28) Por que o
Senhor agiu tão duramente contra os egípcios? [O
Senhor Deus queria que as nações soubessem que ele era
o verdadeiro Deus e capaz de proteger perfeitamente seu
povo. Ele queria salvar seu povo que tinha clamado para
ele resgatá-los de sua escravidão e também enviar seu
juízo sobre os corações teimosos e rebeldes dos egípcios
que continuamente se endureciam.]
Os israelitas colocaram sua confiança no Senhor depois
de ver como Ele os salvou do exército egípcio. Você
também viu Deus trabalhar algo em sua vida ao colocar
sua fé em Jesus?
O que podemos aprender sobre o louvor nesta história?
(Êxodo 15:1-3) [É correto louvar ao Senhor e dar-lhe a
glória, reconhecendo que Ele atua em nós para realizar
seus propósitos].
Como vemos nesta história que Deus é nosso general
(Êxodo 15:3)? [Deus derrotou os 600 melhores carros do
Egito e seu exército inteiro. Os israelitas só precisaram
assistir]
Se Deus foi capaz de proteger o povo de Israel, você
acha que Ele é capaz de proteger-te?
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14. O Bezerro de Ouro & Os Dez Mandamentos
Êxodo 24; 32
Êxodo 24
12 Então, disse o SENHOR a Moisés: Sobe a mim, ao monte, e
fica lá; dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que
escrevi, para os ensinares. 15 Tendo Moisés subido, uma nuvem
cobriu o monte. 16 E a glória do SENHOR pousou sobre o
monte Sinai, e a nuvem o cobriu por seis dias; ao sétimo dia, do
meio da nuvem chamou o SENHOR a Moisés. 17 O aspecto da
glória do SENHOR era como um fogo consumidor no cimo do
monte, aos olhos dos filhos de Israel. 18 E Moisés, entrando pelo
meio da nuvem, subiu ao monte; e lá permaneceu quarenta dias e
quarenta noites.
Êxodo 32
1 Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte,
acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que
vão adiante de nós; pois, quanto a este Moisés, o homem que nos
tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. 2 Disse-lhes
Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres,
vossos filhos e vossas filhas e trazei-mas. 3 Então, todo o povo
tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. 4 Este,
recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez
dele um bezerro fundido. Então, disseram: São estes, ó Israel, os
teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. 5 Arão, vendo isso,
edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã, será
festa ao SENHOR. 6 No dia seguinte, madrugaram, e ofereceram
holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas; e o povo assentou-se
para comer e beber e levantou-se para divertir-se.
7 Então, disse o SENHOR a Moisés: Vai, desce; porque o teu
povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu 8 e depressa se
desviou do caminho que lhe havia eu ordenado; fez para si um
bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó
Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. 9 Disse
mais o SENHOR a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é
povo de dura cerviz. 10 Agora, pois, deixa-me, para que se
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acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma; e de ti farei
uma grande nação.
11 Porém Moisés suplicou ao SENHOR, seu Deus, e disse: Por
que se acende, SENHOR, a tua ira contra o teu povo, que tiraste
da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? 12 Por
que hão de dizer os egípcios: Com maus intentos os tirou, para
matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Tornate do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo.
13 Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos
quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: Multiplicarei a
vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de
que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a
possuam por herança eternamente. 14 Então, se arrependeu o
SENHOR do mal que dissera havia de fazer ao povo.
15 E, voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas
do Testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados; de
um e de outro lado estavam escritas. 16 As tábuas eram obra de
Deus; também a escritura era a mesma escritura de Deus,
esculpida nas tábuas. 19 Logo que se aproximou do arraial, viu
ele o bezerro e as danças; então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou
das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte; 20 e, pegando
no bezerro que tinham feito, queimou-o, e o reduziu a pó, que
espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel.
21 Depois, perguntou Moisés a Arão: Que te fez este povo, que
trouxeste sobre ele tamanho pecado?
22 Respondeu-lhe Arão: Não se acenda a ira do meu senhor; tu
sabes que o povo é propenso para o mal. 23 Pois me disseram:
Faze-nos deuses que vão adiante de nós; pois, quanto a este
Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o
que lhe terá acontecido.
24 Então, eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo; e eu o
lancei no fogo, e saiu este bezerro. 25 Vendo Moisés que o povo
estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no
meio dos seus inimigos, 26 pôs-se em pé à entrada do arraial e
disse: Quem é do SENHOR venha até mim. Então, se ajuntaram
a ele todos os filhos de Levi, 27 aos quais disse: Assim diz o
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SENHOR, o Deus de Israel: Cada um cinja a espada sobre o
lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e
mate cada um a seu irmão, cada um, a seu amigo, e cada um, a
seu vizinho. 28 E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de
Moisés; e caíram do povo, naquele dia, uns três mil homens.
30 No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometestes
grande pecado; agora, porém, subirei ao SENHOR e, porventura,
farei propiciação pelo vosso pecado. 31 Tornou Moisés ao
SENHOR e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo
para si deuses de ouro. 32 Agora, pois, perdoa-lhe o pecado; ou,
se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. 33 Então,
disse o SENHOR a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele
que pecar contra mim. 34 Vai, pois, agora, e conduze o povo
para onde te disse; eis que o meu Anjo irá adiante de ti; porém,
no dia da minha visitação, vingarei, neles, o seu pecado.
35 Feriu, pois, o SENHOR ao povo, porque fizeram o bezerro
que Arão fabricara.
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Questões para Estudo: O Bezerro de Ouro &
Os Dez Mandamentos
Êxodo 24; 32
Introdução:
Após a travessia do mar vermelho, pelo poder do Senhor todopoderoso, os israelitas foram liderados e se reuniram próximo ao
Monte Horebe (Sinai), onde Moisés tinha visto a arca ardente, a
fim de que eles pudessem receber os mandamentos do Senhor. O
Senhor tinha liderado-os diariamente por todo o deserto, de dia
uma nuvem os guiava, e a noite uma coluna de fogo os dirigia.
Tanto o povo de Israel quanto as demais nações ao redor deles
conheciam este fato, não tinham desculpas de não conhecerem o
poder de Deus. Quando o povo de Israel alcançou o Monte Sinai,
Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus, ficou lá por
um período de 40 dias. Durante esse tempo, as pessoas tornaramse inquietas e queriam algo visível que pudessem adorar. Isto
levou o povo a virar as costas para Deus e para tudo o que Ele
havia feito.
Objetivos:
Conhecer – Compreender que Deus é um Deus
ciumento. Perceber que o pecado é grave e será punido;
conhecer a Deus como um Deus amável e compassivo
que julga justamente.
Atitude – Viver em humildade e obediência seguindo o
Senhor Deus. Para que tenhamos um coração para
segui-lo único completamente, em vez de ir atrás de
outros deuses. Ter um coração paciente com o Senhor,
percebendo que seu tempo é perfeito.
Ações – Praticar uma boa liderança; para interceder
pelos os outros diante do Senhor pelos que estão no erro.
Versos para Memorizar:
Êxodo 20:2-3 “Eu sou o SENHOR, teu Deus, que te tirei da terra
do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de
mim.”
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Textos para Estudo:
Êxodo 20:2-6; 34:14; Salmo 106:19-23; Isaías 44:13-19;
Jeremias 10:1-6; 1 Coríntios 10:1-11; Tiago 4:4; 1 João 2:15-17
Explorando o Texto:
1. Por que Deus chamou Moisés para subir ao monte?
(Êxodo 24:12. O Senhor chama a Moisés para dar-lhe os
mandamentos e leis.)
2. Quem escreveu os mandamentos nas tábuas? (Êxodo
24:12. Deus mesmo os escreveu [Ver também Êxodo
31:18; 32:16.])
3. O que fizeram os israelitas quando a presença do Senhor
no topo do Monte Sinai foi evidente? (Êxodo 24:15-17.
Uma nuvem cobriu a montanha e a glória do Senhor foi
como um fogo consumidor.)
4. Quanto tempo esteve Moisés na montanha com o
Senhor? (Êxodo 24:18. 40 dias e noites).
5. O que o povo disse para Arão quando eles viram que
Moisés demorava a descer? (Êxodo 32:1. Venha, faz-nos
deuses que irão adiante de nós.)
6. O que fez Arão diante do pedido da multidão? (Êxodo
32:3-4. Ele fez um ídolo na forma de bezerro com os
brincos de ouro que eram usados pelo povo.)
7. Como as pessoas vêem o bezerro? (Êxodo 32:4. Eles o
adoraram como o Deus que tinha resgatado-os do Egito.)
8. O que Arão atribui ao bezerro após a atitude venerável
do povo? (Êxodo 32:5. Ele construiu um altar à frente do
bezerro para sacrifícios e chamou o bezerro de Senhor.)
9. Como o bezerro fez Deus de sentir? (Êxodo 32:7-10. A
adoração do povo fez Deus se sentir extremamente irado
a ponto de querer destruí-los e recomeçar com Moisés,
como chefe de seu povo escolhido, visto que o povo
tinha tão rapidamente se afastado do Senhor.)
10. O que Moisés disse a Deus que o fez se não punir o
povo? (Êxodo 32:11-13. Moisés chama a Deus e lembralhe de seus servos Abraão, Isaque e Israel (Jacob) e do
pacto que Deus tinha feito com eles.)
11. O que Moisés fez quando viu o povo e o bezerro de
ouro? (Êxodo 32:19-20. Moisés ficou tão irritado que ele
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

atirou e quebrou as tábuas dos mandamentos de Deus e
levou o bezerro e o queimou no fogo, fazendo o povo
beber água misturada com o pó do Ídolo.)
Quem autorizou e liderou as pessoas a esse grande
pecado? (Êxodo 32:21. Arão.)
Que resposta deu Arão para a construção do bezerro?
(Êxodo 32:22-24. Arão tenta culpar as pessoas, dizendo
que elas são propensas para o mal e forçaram-lhe a
construir um ídolo. Arão diz que ele jogou o ouro no que
eles lhe entregaram no fogo e surgiu o bezerro, como se
ele não tivesse nenhuma influência sobre os outros.)
Como estavam as pessoas durante este tempo? (Êxodo
32:25. As pessoas corriam fora de controle, tornando-se
motivo de riso para seus inimigos.)
De que forma 3000 das pessoas morreram naquele dia?
(Êxodo 32:25-28. Moisés os elevou para o Senhor e
atravessou o acampamento matando aqueles que
cederam ao pecado.)
O que Moisés tentou fazer para purificar o povo, após a
destruição do ídolo? (Êxodo 32:30. Ele tenta fazer
expiação do pecado do povo, indo de volta ao Senhor.)
Como Deus respondeu a Moisés quando ele pediu para
que o povo fosse perdoado, ou que seu nome fosse
apagado do livro de Deus? (Êxodo 32:33-34. Deus
responde dizendo que quem pecar contra ele será
apagado de seu livro e que, quando chegar a hora da
punição, ele vai punir o pecador. Portanto, o Senhor
atingiu as pessoas com uma praga por causa do pecado.)

Questões para Discussão:
1. O que podemos aprender com Arão nesta história? [Ele
era um líder muito fraco e temia a dizer às pessoas o
certo. Enquanto vivia pessoalmente em pecado, ele
permitiu que o povo saísse do controle e se
comportassem desrespeitosos em direção a Deus.]
2. O que podemos aprender sobre Moises nesta história?
[Se não fosse Moisés, Deus poderiam ter destruído todo
o povo de Israel. Ele amava as pessoas e orou por elas,
mesmo sendo rebeldes e desobedientes.]
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3. Por que Moisés foi a montanha? [Moisés subiu para se
encontrar com Deus e receber os Dez Mandamentos]
4. O que nós sabemos sobre o primeiro mandamento?
(Êxodo 20:2-6) [Não terá nenhum outro deus diante de
mim – enquanto Moisés estava recebendo os
mandamentos no topo da montanha, as pessoas estavam
os quebrando.]
5. Quais são algumas das formas que podemos desobedecer
completamente a Deus e optar pela nossa própria
maneira de viver?
6. O que significa a afirmação que Deus tem ciúmes
(Êxodo 20:5)? [Isso significa que Ele quer que Seus
filhos o amem e adorem só a ele, da mesma maneira que
um marido quer que sua esposa seja fiel, sem correr atrás
de outros homens].
7. De que maneira cometemos idolatria contra o Senhor e
instigamos sua ira? [A qualquer momento que adoramos
ou idolatramos algo/alguém que não é Deus, dando toda
a nossa atenção, estamos cometendo idolatria].
8. Qual livro Moisés estava falando quando ele disse, "Tire
meu nome do livro que você tem escrito" (Êxodo
32:32)? [O livro da vida – Apocalipse 20:11-15. Ele foi
pedir a Deus para permitir sua morte, para que as
pessoas pudessem ter a vida eterna (Veja também
Romanos 9:3 e 10:1.]
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