MEDITAÇÃO SENIB - ALIANÇA #2
8 Pela

fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como
herança, embora não soubesse para onde estava indo. 9 Pela fé peregrinou na terra prometida como se
estivesse em terra estranha; viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa.
10 Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. (Hebreus 11.8-10)
5. O que Abraão faz em 21.14? (Preste atenção ao fato de que ele
se levantou de manhã cedo.)

SEGUNDA-FEIRA
Isaque nasceu! Se a vida de Abraão fosse um filme nesse
momento, o diretor acrescentaria música triunfante e rolaria
os créditos. Mas a história está longe de terminar. Abraão
ainda deve garantir seu nome na história como "o homem de
fé", ele será testado novamente, enterrará sua esposa,
tomará as devidas providências para seu filho e irá para seu
descanso. Quando a cortina cair sobre a vida deste grande
homem, veremos a promessa de Deus sendo cumprida por
meio de Isaque.
Gênesis 21
1. Leia Gênesis 21. Preencha os itens 29-31 no "Resumo de
Gênesis".

_____________________________________________________
6. Como a história de Hagar em 21.15-21 é semelhante à última
vez que a vimos anteriormente? (16.6-14).
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Liste as maneiras pelas quais Deus mostra sua bondade e cuidado
para com Hagar quando ela está no deserto.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

2. Em 21.1-2, quem é fiel a quem?
___________________________________________________
Em 21.3-4, quem é fiel a quem?
___________________________________________________
3. Em 21.6-7, como a risada de Sara é diferente de seu episódio
de riso anterior em 18.12?
___________________________________________________
___________________________________________________
4. Leia 21.9.
O que Ismael faz que irrita Sara?
___________________________________________________
O que você acha da reação dela em 21.10? Parece justa? Por que
ou por que não?
___________________________________________________

Gênesis 22
1. Leia Gênesis 22. Preencha o item 32 no "Resumo de Gênesis".
2. De que maneira Abraão responde ao chamado de Deus em
22.1?
___________________________________________________
Quem mais nas Escrituras responde ao chamado de Deus dessa
maneira?
___________________________________________________
___________________________________________________
3. Em 22.2 veja como Deus descreve Isaque a Abraão: "seu filho,
seu único filho ... a quem você ama". Deus se refere a Jesus, seu
Filho, da mesma forma. Procure os seguintes versículos e anote o
que encontrar.

Mateus 3.17

___________________________________________________
O que Abraão sentiu sobre a reação dela? (21.11)

Mateus 17.5

___________________________________________________
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João 3.16

Gênesis 23
2. Era costume uma família enterrar seus mortos no lugar de seus
ancestrais. Como é significativo que Abraão decida enterrar Sara
no lugar de sua permanência em vez de voltar para Ur?

Efésios 1.5-6

____________________________________________________
____________________________________________________

2 Pedro 1.17
4. Onde Isaque deveria ser sacrificado? (22.2)
_____________________________________________________
Que significado futuro este local teria? (2 Crônicas 3.1)
_____________________________________________________
5. O que Gênesis 22.3 diz a você sobre o caráter de Abraão?
_____________________________________________________
6. Quantos dias a viagem durou? (22.4)

3. Abraão, um estrangeiro, negocia com Efrom, o filho de Zoar, na
presença dos líderes hititas, para comprar uma caverna. Como ele
é considerado entre esses líderes? (23.6)
____________________________________________________
____________________________________________________
4. Escreva um epitáfio para Sara. O que sua lápide diria, se ela
tivesse uma?

AQUI ESTÁ SARA,
___________________________________

_____________________________________________________

____________________________________

Como você acha que esses dias foram para Abraão?

____________________________________

_____________________________________________________
7. Em 22.5-8, o que Abraão parece acreditar que será o resultado
da terrível situação? Consulte Hebreus 11.19.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
8. Em Gênesis 22.6-14, que sombras da história de Cristo você
vê?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Você já teve sua fé posta à prova de uma
forma que o marcou?
____________________________________
____________________________________

Gênesis 24
5. Onde Abraão envia seu servo para conseguir uma esposa para
Isaque? (24.1-4)
____________________________________________________
Por que ele manda o servo para aquele local?
____________________________________________________
Por que você acha que ele insiste em que Isaque não vá para lá,
mas que o servo vá? (24.5-9)
____________________________________________________
____________________________________________________
6. Quantos camelos o servo tinha com ele? (24.10)

Como isso mudou você?

____________________________________________________

_____________________________________________________

Um camelo sedento pode beber cerca de 60-100 litros de água em
uma rega. Quanta água seria necessária para os camelos?
_________ litros

_____________________________________________________

Por que você acha que o servo escolheu este teste?
____________________________________________________
7. Qual é o parentesco de Rebeca com Abraão? (24.15)
1. Leia Gênesis 23-24. Preencha os itens 33-35 no "Resumo de
Gênesis".

____________________________________________________
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8. Que fatos interessantes sobre Abraão aprendemos nos
versículos a seguir?

Qual das afirmações acima lhe parece um
epitáfio desejável? O que você espera que
seja dito sobre você quando você partir?
___________________________________

Gn 25.1
(ver 1 Crôn 1.32)

___________________________________
___________________________________

Gn 25.5
____________________________________________________

Gn 25.6

Gênesis 25
1. Leia Gênesis 25. Preencha os itens 36-38 no "Resumo de
Gênesis".

Gn 25.7

9. Que epitáfio você escreveria para Abraão?

AQUI ESTÁ ABRAÃO,

Abraão e Sara saíram de cena, Isaque e Rebeca estão
na frente e no centro. Eles criam uma família, como muitas
famílias, cheia de atritos e favoritismo. Agora veremos uma
das rivalidades entre irmãos mais famosas de todos os tempos
- Jacó e Esaú. Veremos novamente a verdade de que os
servos de Deus são falhos, para que possamos saber que
Deus usa pessoas normais para realizar Seus planos.

___________________________________
____________________________________

2. Veja a frase de abertura de 25.19. Essa frase sinaliza o início da
história de quem?

____________________________________

____________________________________________________
3. Quantos anos tinha Isaque quando se casou com Rebeca?
(25.20)

10. Que epitáfio outros nas Escrituras deram a Abraão?

____________________________________________________
Quanto tempo Isaque e Rebeca esperaram por um filho? (25.26)

Isaías 41.8-9
João 8.56
Romanos 4.18

____________________________________________________
4. Como a resposta de Isaque ao teste de esterilidade foi diferente
da resposta de seus pais?
____________________________________________________
Por que você acha que Deus permitiu a esterilidade tanto para
Sara quanto para Rebeca?
____________________________________________________

Gálatas 3.6-9
Hebreus 6.15
Tiago 2.21-23

____________________________________________________
5. Que profecia Deus deu a Rebeca a respeito de seus filhos?
(25.23)
____________________________________________________
6. Que cor está associada ao nome Esaú?
____________________________________________________
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O que significa o nome Jacó?
____________________________________________________
7. Descreva a dinâmica familiar na casa de Isaque. (25.27-28)
____________________________________________________
____________________________________________________
8. Em 25.30, uma tradução mais literal do pedido de Esaú para
guisado seria "Me dá um pouco disso ai - esse caldo vermelho".
Qual é a sua impressão de Esaú nesta passagem?
____________________________________________________
9. Leia os seguintes versículos e observe o que eles ensinam
sobre o caráter de Esaú:

4. Deus inspirou Moisés a incluir este incidente da vida de Isaque
na narrativa. Aqui, vemos Isaque em um dilema semelhante ao de
seu pai Abraão, mas com um desfecho melhor.
Observe as semelhanças no que se seguiu ao teste da fome para
Isaque e para Abraão. Ambos experimentaram bênçãos materiais,
contendas e separação. Preencha o contraste no quadro abaixo.

ABRAÃO
(13.1-9)

ISAQUE
(26.12-16)

Bênção material
na forma de ...

Conflito com ...

Filipenses 3.18-19
Separação de ...
Hebreus 12.16-17
l 148.1-5: _________________________________________
___________________________________________________

5. Que fato(s) significativo(s) aprendemos sobre Esaú em 26.3435?
___________________________________________________
___________________________________________________

1. Procure a palavra primogenitura em um dicionário. Escreva uma
definição que melhor se adapte à maneira como é usada no texto.
Direito de primogenitura: _________________________________
_____________________________________________________
2. O direito de primogenitura dá a Esaú uma porção dobrada da
herança, bem como à liderança da família após a morte de seu
pai. O que você acha que significa a declaração: "Assim, Esaú
desprezou seu direito de primogenitura"? (25.34)
____________________________________________________
____________________________________________________
Quando você foi tentado a desistir de um
presente de Deus de longo prazo por algo que
traria prazer imediato? Pense em um exemplo
de sua própria vida.
____________________________________________________
____________________________________________________
Gênesis 26
3. Leia Gênesis 26. Preencha os itens 39-42 no "Resumo de
Gênesis".

___________________________________________________

Foco em Deus

O final da semana nos leva a focar
no que o texto revelou sobre Deus.
Consulte o seu Glossário “Os atributos de Deus” para responder
a seguinte pergunta:
Que aspecto do caráter de Deus a passagem de Gênesis desta
semana mostrou a você com mais clareza?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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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