MEDITAÇÃO SENIB - ALIANÇA #1
26Todos

vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, 27 pois os que em Cristo foram
batizados, de Cristo se revestiram. 28 Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher;
pois todos são um em Cristo Jesus. 29 E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e
herdeiros segundo a promessa. (Gálatas 3.26-29)
• Para mostrar-lhes de onde vieram –
___________________________________________________
• Para alicerçá-los em quem eles são –
___________________________________________________
1. Leia Gênesis 11-12. Preencha itens 1 - 5 no "Resumo de
Gênesis".

• Para mostrar-lhes para onde estão indo –

2. Utilize as opções de pessoas e eventos para preencher
corretamente os quadros abaixo, que descrevem a Bíblia e o livro
de Gênesis.

• Para ensinar-lhes quem devem ser –

ABRAÃO / CRIAÇÃO / CRIAÇÃO / JOSÉ / QUEDA /
QUEDA / DILÚVIO / ISAQUE / REDENÇÃO /
RESTAURAÇÃO / TORRE DE BABEL / JACÓ
A Bíblia conta uma
grande história em 66
livros. Quais são as
quatro partes desta
grande narrativa?

___________________________________________________
___________________________________________________
4. Leia Gênesis 12.4-9 e marque no Mapa (anexo) cada local em
que Abraão construiu um altar.
5. Em Gn 12.1, quais são as três coisas que Deus disse para
Abrão deixar?

1.

2.

3.

Que lugar é dito para Abrão se dirigir?
_____________________________________________________
Se você fosse Abrão, como se sentiria sobre este destino?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Gênesis, capítulos 1-11
é chamado de história
"Primordial" e cobre 4
eventos principais.
Quais são eles?

Gênesis, capítulos 1250, é chamado de
história "patriarcal" e
cobre 4 personagens
principais. Quem são
eles?

6. Escreva a definição de Aliança Bíblica:
____________________________________________________
7. Em 12.10, Abrão desceu para viver algum tempo no Egito. Por
que ele fez isso? ______________________________________
Na Bíblia

é um arquétipo de
EGITO

AUTOSSUFICIÊNCIA

8. Marque no Mapa o destino de Abrão e sua família ao saírem do
Egito.
Que problema Abrão e Ló tiveram (13.5-7)?
____________________________________________________

3. Gênesis foi escrito para a nação de Israel com quatro objetivos
principais. Explique resumidamente cada objetivo.

Como Abrão resolveu o problema (13.8-9)?
____________________________________________________
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Onde Ló decidiu se estabelecer (13.12)?
____________________________________________________
Como sua escolha contrasta com a escolha de Abrão?
____________________________________________________
9. Marque no Mapa a cidade de Sodoma, perto da ponta mais ao
sul do Mar Morto.
Como Abrão, Deus nos chama para sairmos de
onde estamos e irmos para o lugar que Ele
deseja que fiquemos.

5. Melquisedeque é uma figura intrigante na Bíblia. O autor de
Hebreus nos diz que ele prefigura Cristo, que ele nos dá uma
imagem de como seria Cristo (Hb 7). Que detalhes sobre
Melquisedeque em 14.17-24 parecem apontar para Cristo?

J
E

MELQUISEDEQUE

CRISTO
U
S

Identifique em sua vida uma pessoa, lugar ou
desejo que Deus lhe disse para deixar.
__________________________________________________
Tendo obedecido, para onde Deus levou você?
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________

6. O que a reação de Abrão à oferta dos despojos do rei de
Sodoma diz a você sobre o caráter dele? ____________________
_____________________________________________________
7. Em Gn 15.2-3, que medo Abrão revela para Deus?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Quais fatores estão contribuindo para seu medo?

1. Leia Gênesis 13-14. Preencha itens 6 - 13 no "Resumo de
Gênesis".
2. Em 13.14-18, Deus reitera Sua promessa a Abrão. Que palavras
indicam que Deus está fazendo uma promessa firme? (Dica:
verbos no Futuro do Presente)
____________________________________________________
Por que essas palavras eram significativas para Abrão?
____________________________________________________
Por que elas são importantes para nós, como igreja, agora?
_____________________________________________________
Gênesis 14
3. Em Canaã, um rei teria sido o governante de uma cidade
murada. Ele também era frequentemente o sumo sacerdote do
deus daquela cidade em particular. No gráfico abaixo, anote os
reis que lutaram entre si (Gn 14.1-2).

1 Anrafel, rei de

1

2

2

3

3

4

4

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Assim como Abrão, quando o rei ofereceu
dispojos a ele, nós também temos momentos em
que somos tentados a violar nossa consciência.
Pense em uma ocasião em que lhe foi oferecido
algo de valor e sua consciência lhe disse para
dizer: "Não!"
_____________________________________
Que pensamento errado nos tenta a ser desonesto?
__________________________________________________
O que o exemplo de Abrão nos ensina sobre o valor de uma
consciência limpa?
__________________________________________________

Bera, rei de

5
4. Aparentemente, o que um rei conquistador normalmente adquire
ao derrotar um inimigo (14.16)?____________________________

1. Leia Gênesis 15-17. Preencha itens 14 - 21 no "Resumo de
Gênesis".
Na Bíblia, Deus faz várias alianças com o homem. Em Gênesis
1.11, já vimos uma aliança implícita entre Deus e Adão (2.15-17) e
uma aliança falada entre Deus e Noé (8.21-22; 9.8-11). Agora
chegamos ao terceiro pacto entre Deus e o homem – A Aliança
Abraâmica.
2. Reveja Gn 12.2-3, 6-7. Agora, use as informações adicionais
encontradas no Capítulo 15 para responder às perguntas abaixo.
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Aliança Abraâmica
Quem inicia a aliança?
Quais são as duas partes
envolvidas na aliança?
O que Deus promete?
12.1, 6-7; 15.18-21

1.

12.2; 15.4-5

2.

12.3; 15.14-16

3.

Quando você se comportou como Abrão, colocando sabedoria
humana acima da vontade de Deus?________________________
_____________________________________________________
Qual foi o resultado? ____________________________________
____________________________________________________

1. Leia Gênesis 18-19. Preencha itens 22 - 26 no "Resumo de
Gênesis".

O que é exigido de Abrão?
Qual é a penalidade por
violação do pacto?

Gênesis 18
2. O que 18.11 deseja que saibamos sobre Sara? ____________

Gênesis 16
Neste ponto da história, Abrão tem 85 anos e Sarai tem cerca de
75. Dez anos se passaram entre a primeira promessa de um
herdeiro e o esquema de Sarai com Hagar.

____________________________________________________

3. O que as ações de Sarai no Capítulo 16 revelam sobre o que
ela acredita sobre Deus? _______________________________.

3. Reveja Gn 17.15-17. Por que você acha que Deus repreende
Sara por rir, mas não Abraão? ___________________________

4. Em Gn 16.4-6, quem se comporta mal? Como eles agem?

Pessoa

Como a pessoa age

Qual é a questão chave que Sara precisa responder? (18.14)
____________________________________________________

____________________________________________________
4. Por que você acha que Deus compartilha Seu plano para
destruir Sodoma com Abraão? ___________________________
5. O que aprendemos sobre o caráter de Abraão em 18.23-33?

5. Em 16.7-16, o que você aprendeu sobre o caráter de Deus com
o tratamento que Ele deu a Hagar? _________________________
Gênesis 17
6. A maioria das alianças são acompanhadas por um sinal. Qual
deveria ser o sinal da aliança de Deus com Abrão/Abraão? (17.11)
____________________________________________________
Por que você acha que Deus escolheu isso como um sinal de Sua
aliança? _____________________________________________
7. Veja 17.19, 21. Que novos detalhes importantes Deus
compartilha com Abraão?
A mãe da criança:______________________________________

____________________________________________________
O que aprendemos nesta passagem sobre o caráter de
Deus?_______________________________________________
Abraão muda a mente ou as ações de Deus? _______________
Explique sua resposta. ________________________________
___________________________________________________
Gênesis 19.1-29
6. Os dois homens (anjos) inicialmente recusaram a oferta de
hospitalidade de Ló. Por que Ló "os pressiona fortemente"? (v3)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
7. Em 19.4-5, qual é a intenção dos homens que cercam a casa?

O nome da criança:_____________________________________

____________________________________________________

A hora de sua chegada:_________________________________

8. Em Gn 19.6-8, o que aprendemos sobre o caráter de Ló por
meio de sua resposta aos homens? Anote no quadro.

Quando você se comportou como Sarai,
permitindo que o medo ou a autossuficiência
governassem suas ações?

O que Ló diz

O que isso revela sobre
seu caráter

Não, meus amigos!

___________________________________
Qual foi o resultado?

Não façam essa pervesidade!

___________________________________
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Olhem, tenho duas filhas que
ainda são virgens. Vou trazêlas para que vocês façam com
elas o que bem entenderem.
Mas não façam nada a estes
homens, porque se acham
debaixo da proteção do meu
teto.
9. O que Gn 19.16 nos ensina sobre Ló? ____________________
_____________________________________________________
Sobre Deus?__________________________________________
____________________________________________________
10. Por que você acha que Deus transformou a esposa de Ló em
uma estátua de sal, em vez de alguma outra substância? (19.26)
____________________________________________________

Tratamento

Atitude subjacente em
relação às mulheres

Sarai é dada ao Faraó
Hagar é enviada para
Abrão
O desdém de Hagar por
Sarai
O desdém de Sarai por
Hagar
Ló cria duas virgens em
Sodoma
Ló oferece suas filhas
virgens à multidão
enfurecida
As filhas de Ló cometem
incesto para garantir a
descendência

pensando ao olhar para Sodoma? _________________________

4. O que o Evangelho diz sobre o valor e a dignidade da mulher?
Cite pelo menos uma passagem do Novo Testamento para apoiar
sua resposta.

____________________________________________________

___________________________________________________

11. Em Gn 19.27-28, o que você acha que Abraão estava

Que circunstância fez com que você, como
Sara, enfrentasse a pergunta: "Há algo
impossível para o Senhor?"
____________________________________
Como Deus tem se mostrado fiel? ________________________
_____________________________________________________
l 148.1-5: _________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
Como você conheceu a fidelidade de Deus
em livrar você das adversidades
autoinfligidas devido a escolhas tolas?
___________________________________
____________________________________________________

Foco em Deus

O final da semana nos leva a focar
no que o texto revelou sobre Deus.
1. Leia Gênesis 20. Preencha itens 27 - 28 no "Resumo de
Gênesis".

Consulte o seu Glossário “Os atributos de Deus” para responder
a seguinte pergunta:

Gênesis 19.30-20.18
Bem quando você pensou que as coisas não poderiam piorar ...
2. O que as duas filhas virgens de Ló decidem fazer? (19.30-38)

Que aspecto do caráter de Deus a passagem desta semana de
Gênesis mostrou a você com mais clareza?

____________________________________________________

_____________________________________________________

Por quê? ____________________________________________
____________________________________________________
O que seu comportamento e sua intenção declarada em 19.32,34
indicam que elas acreditam sobre seu valor como mulheres?
____________________________________________________
____________________________________________________
3. O que aprendemos sobre as atitudes culturais em relação às
mulheres - seus papéis, valores, identidade, etc. - com base no
seguinte:

_____________________________________________________
Preencha: Saber que Deus é ____________________________
mostra-me que sou _____________________________________.
O que você fará esta semana para viver à luz dessa verdade?
___________________________________________________
___________________________________________________
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