PANORAMA BÍBLICO – SEMANA # 2
Hb 11.8

Hb 11.11

MEMORIZAÇÃO DA SEMANA
Gn 22.1
Gn 39.10

SEGUNDA-FEIRA

Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiuse a um lugar que mais tarde receberia como herança,
embora não soubesse para onde estava indo.
(Hebreus 11:8)

Gn 50.20

Complete com o plano de Deus expresso em Hebreus 12, que
você aprendeu durante a segunda aula:

Deus chamou
Abrão

Complete a genealogia de Adão até Abrão:
Adão

Abel

Noé

Sem

Leia as referências e responda às perguntas:
Gn 12.1: Qual a ordem de Deus a Abrão? _________________
Terá

___________________________________________________
Gn 12.2-4: O que Deus prometeu a Abrão?________________
___________________________________________________

Leia o versículo de hoje em outras versões da Bíblia:
 Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das
coisas que não vemos. (NVI)
 A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que
esperamos e a prova de que existem coisas que não
podemos ver. (NTLH)
 Que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está
nos aguardando e a prova de que existem coisas que não
podemos ver adiante de nós. (VIVA)

Agora, defina “fé”: ___________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Leia Hebreus 11.8 e diga como Abrão colocou em prática a sua
fé:________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

G 12.4: Como Abrão reagiu ao chamado? _________________
___________________________________________________
Repita Hebreus 11.8 até memorizar. Depois, complete as
lacunas:

Pela fé _______________, quando _________________,
obedeceu e __________________________ que mais
tarde _______________________________, embora não
soubesse _________________________________ indo.
(Hebreus ____:8)
A fé de Abrão o levou à obediência. Analise-se e decida:
Qual a área que Deus quer minha obediência?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

TERÇA-FEIRA

Pela fé, Abraão — e também a própria Sara, apesar de
estéril e avançada em idade — recebeu poder para
gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe
havia feito a promessa. (Hebreus 11:11)

QUARTA-FEIRA

Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova,
dizendo-lhe: "Abraão! " Ele respondeu: "Eis-me aqui".
(Gênesis 22:1)
Consulte suas anotações da aula e leia as referências para
completar os quadros e ligar as colunas:

Leia os versículos e relacione:
REF

( 1 ) Mt 17.20

Característica
de Deus

Consequência

Justo

Assim, não
tolera o
pecado.

Sl 9.8

( 2 ) Hb 11.6
( 3 ) 1 Jo 5.4
( 4 ) 1 Co 2.5
(

) A fé vence o mundo.

(

) Sem fé é impossível agradar a Deus.

(

) A fé se baseia no poder de Deus.

(

) A fé move montanhas.

Sl
22.3

Misericordioso

Ef 2.4
Leia Gênesis 22.1-18, depois julgue as afirmativas como (V)
verdadeiras ou (F) falsas:

Assim, sempre
providencia um
meio de
escapar do
julgamento

( ) Abraão questionou a ordem que recebeu de Deus.
( ) Abraão aceitou sacrificar Isaque porque não tinha uma boa
relação com seu filho.

Analise as circunstâncias e diga qual característica de Deus é
possível observar em cada caso:

( ) Abraão confiava que Deus providenciaria o holocausto para

Momento em Deus providenciou o cordeiro para o sacrifício no

o sacrifício.

lugar de Isaque: _____________________________________

( ) Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu
filho.
( ) Abraão deu àquele lugar o nome de "O Senhor proverá”
( ) Deus recompensou Abraão por seu ato de confiança.
Leia Hb 11.11 e responda:
Quem fez a promessa a Abraão? _______________________
Que obstáculos existiam que poderiam ter impossibilitado Sara
de ter um filho? _____________________________________
_________________________________________________
De onde veio o poder de Sara gerar um filho?______________
_________________________________________________
A fé de Abrão foi provada. Ele passou na prova?____________

Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra (Gn 19.24-25):
__________________________________________________
Leia Gn 19.14-28 e numere os acontecimentos de acordo com a
ordem em que ocorreram:
(

) O Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma

e Gomorra.
( ) Ló chegou a Zoar.
( ) A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa
coluna de sal.
( ) Os genros de Ló não acreditaram que o Senhor destruiria a
cidade.

Memorize o versículo de hoje e escreva sem consultar:

Decore o versículo de hoje e envie um áudio gravado para

__________________________________________________

alguém do seu G.A. ( ) Fiz.

__________________________________________________
__________________________________________________

Compartilhe com Deus suas decisões: ___________________

__________________________________________________
__________________________________________________

Avalie-se. Atribua uma nota de 0 a 10 para cada uma das

__________________________________________________

características e tome decisões relacionadas às que teve nota
menor que 7:

QUINTA-FEIRA

Assim, embora ela insistisse com José dia após dia,
ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar
perto dela. (Gênesis 39:10)
Consulte suas anotações da aula para completar o esquema:
Isaque

Rebeca

Característica

Nota

Decisão

Perdão
Integridade
Humildade
Generosidade

JACÓ

Qual a lição principal do versículo de hoje?

Lia
Rubem

Zilpa
Dã

José
Benjamin
SEXTA-FEIRA

Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o
tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida

Complete com as palavras do quadro:
sangue túnica
irmãos

ismaelitas

poço
Raquel

de muitos. (Gênesis 50:20)

animal Jacó
pai

Responda:

escravo

Quem planejou o mal contra José?__________________
José, filho de ____________ e ____________ , favorito do
seu ____________, era cercado por ______________
ciumentos e magoados. Eles arrancaram a ___________ e o
jogaram

em

um

________.

Uma

caravana

de

_____________________ passou e o comprou como
___________. Melaram a túnica com ___________ de
__________ e disseram para o pai que ele tinha sido morto.
Leia os versículos e relacione-os com as características de
José:

Quem tornou o mal em bem na vida de José?
______________________________________________
Com qual finalidade José passou por situações difíceis?
______________________________________________
Qual a relação de Rm 8.28 com Gn 50.20?____________
______________________________________________
______________________________________________
Leia Tiago 1.2-4 em duas versões da Bíblia e explique

( 1 ) Gn 39.2

(

) Perdoador

porque é possível que o cristão passe por provações:

( 2 ) Gn 41.15-16

(

) Íntegro

______________________________________________

( 3 ) Gn 42.25

(

) Humilde

______________________________________________

( 4 ) Gn 45.1-5

(

) Generoso

Como você tem se comportado diante das provações?
Reflita. Decida agir conforme os exemplos apresentados
na Palavra de Deus. Escreva suas decisões e compartilhe
com Deus: _____________________________________
______________________________________________

5.

6.

______________________________________________
Decore o versículo de hoje e revise os da semana.
( ) Decorei.
Consulte o sumário da Bíblia e preencha a tabela com os
nomes dos livros chamados “Profetas Menores” na ordem
em que aparecem na Bíblia.
1. Oséias

7.

2.

8. Habacuque

3.

9.

4.

10.

5. Jonas

11.

6.

12. Malaquias

Observe os ícones e escreva em ordem cronológica os
nomes dos 7 primeiros eventos bíblicos estudados até então.
Tente escrever sem consultar suas anotações:

1.

2.

3.

4.

7.

