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ABRAÃO (Gênesis, de 11 a 25) 

 Abrão nasceu em UR (Gn 11:27)  

 Casou-se com Sarai (Gn 11:29)  

 Foi para Harã (Gn 11:31) 

 Terá, pai de Abrão morreu em Harã, com 205 anos de idade (Gn 11:32) 

 Deus chamou Abrão para outra terra (Gn12:1-3) 

 Abrão saiu de Harã com 75 anos de idade (Gn 12:4) 

 Foi a Siquém (Gn12:6), na terra de Canaã (Gn10). Cananeus habitavam ali. 

 Construiu um altar entre Betel e Ai (Gn 12:8) 

 Foi para o Egito por causa da fome (Gn 12:10) 

 Abrão mentiu sobre Sarai (Gn 12:11-20) 

 Voltou do Egito para o Neguebe (Gn13:1) 

 Foi para Betel (Gn 13:3) 

 Separou-se de Ló (Gn13:5-13) 

 Promessa de Deus a Abrão (Gn 13:14-17) 

 Abrão mudou para Hebron (Gn13:18) 

 Melquisedeque abençoou Abrão (Gn 14:18-20) 

 Deus fez aliança com Abrão (Gn 15:18-21) 

 Abrão morou 10 anos em Canaã e tomou a Hagar, serva de Sarai (Gn 16:3) 

 Ismael nasceu quando Abrão tinha 86 anos de idade (Gn 16:16) 

 Abrão tornou-se Abraão (Gn 17:5) 

 Sarai tornou-se Sara (Gn 17:15) 

 Deus prometeu Isaque (Gn 17:19-21) 

 Abraão foi para o Neguebe e, depois, para Gerar (Gn 20:1) 

 Abraão mentiu outra vez a respeito de Sara (Gn 20:2-18) 

 Isaque nasceu quando Abraão tinha 100 anos de idade (Gn 21:5) 

 Deus colocou Abraão à prova (Gn 22:1-18) 

 Sara morreu aos 127 anos de idade (Gn 23:1) 

 Abraão casou com Quetura e teve 6 filhos com ela (Gn 25:1,2) 

 Abraão morreu com 175 anos de idade (Gn 25:7) 

ISAQUE (Gênesis de 21 a 35) 

 Isaque nasceu (Gn 21:2,3) quando Abraão tinha 100 anos de idade (Gn 21:5)  

 Ismael, meio irmão de Isaque, morreu com 137 anos de idade (Gn 25:17)  

 Isaque foi com seu pai quando este foi posto à prova (Gn 22:1-18). 

 (Segundo Flávio Josefo, Isaque tinha 25 anos quando isso ocorreu)  

 Servo de Abraão foi à Mesopotâmia buscar esposa para Isaque (Gn 24:10)  

 Isaque casou aos 40 anos de idade (Gn 25:20) 

 Rebeca deu à luz a Esaú e Jacó, quando Isaque tinha 60 anos (Gn 25:26) 

 Rebeca era estéril (Gn 25:21) 

 Mais tarde deu à luz a Esaú e Jacó (Gn 25:24-26) 
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 Isaque preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó (Gn 25:28) 

 Esaú vendeu seu direito de filho mais velho (Gn 25:29-34) 

 Isaque, assim como Abraão, mentiu a respeito de sua esposa (Gn 26:1-11) 

 Isaque era pacífico, como se vê pelo episódio dos poços (Gn 26:18-22) 

 Isaque foi enganado por Rebeca e Jacó (Gn 27:1-40) 

 Isaque morreu aos 180 anos de idade, em Hebron (Gn 35:28,29) 

JACÓ (Gênesis de 25 a 47) 

 Jacó nasceu depois de seu irmão gêmeo Esaú (Gn 25:25,26) 

 Tendo nascido depois, havia a promessa de que seria o primeiro (Gn 25:23) 

 Jacó foi abençoado por Isaque após enganá-lo (Gn 27:1-35) 

 Jacó fugiu, com medo de seu irmão (Gn 27:41-45) 

 Jacó foi de Gerar para Padã-Arã (Gn 28:2,5) 

 Em Betei (Luz) Jacó sonhou com a escada que ia aos céus (Gn 28:10-19) 

 Jacó encontrou-se com Raquel na Mesopotâmia (Gn 29:1,4) 

 Enganado por Labão, Jacó casou com Lia e Raquel (Gn 29:16-30) 

 Jacó fugiu de Labão e foi perseguido (Gn 31:17-42) 

 Em Peniel, no Jaboque, Jacó lutou com o anjo do Senhor (Gn 32:22-32) 

 Jacó encontrou-se com Esaú e fizeram as pazes (Gn 33:1-17) 

 Jacó foi para Siquém e, depois, para Betei (Gn 33:18; 35:1) 

 O nome de Jacó foi mudado para Israel (Gn 35:10) 

 Jacó mudou para Belém, onde Raquel morreu ao dar à luz (Gn 35:16-20) 

 Jacó foi a Hebron visitar Isaque, e assistiu à sua morte (Gn 35:27-29) 

 Jacó foi para o Egito para ficar com José (Gn 46:1 -4) 

 Quando chegou no Egito Jacó tinha 130 anos de idade (Gn 47:7-9)' 

 Jacó viveu 17 anos no Egito e morreu aos 147 anos de idade (Gn 47:28) 

JOSÉ (Gênesis de 37 a 50) 

 José era pastor aos dezessete anos de idade (Gn 37:2)  
 Era o filho preferido de Jacó (Gn 37:3) 
 José tinha sonhos de que sua família se curvaria diante dele (Gn 37:5-11)  
 Foi vendido por seus irmãos aos ismaelitas (Gn 37:17-28), que o venderam a Potifar, 

oficial do faraó (Gn 37:36)  
 José foi cobiçado pela mulher de Potifar (Gn 39:6-20) e preso (Gn 39:19,20)  
 José interpretou sonhos enquanto estava na prisão (Gn 40:1-23) Interpretou o 

sonho do faraó e tornou-se importante no Egito (Gn 41:14-41)  
 Casou-se com Azenate, filha de Potífera, e teve 2 filhos: Manassés e Efraim (Gn 

41:45, 50-52)  
 Os irmãos de José foram ao Egito comprar trigo (Gn 42:3-24)  
 Seus irmãos voltaram para Canaã sem Simeão (Gn 42:25-38)  
 Mais tarde retornaram ao Egito com Benjamin (Gn 43:1-15)  
 José enganou e assustou seus irmãos (Gn 43:16-44:17)  
 José revelou aos seus irmãos quem ele realmente era (Gn 45:1-13) 
 Quando tinha 39 anos mandou chamar seu pai Jacó (Gn 41:46,53; 45:6)  
 Jacó foi para o Egito com toda a sua família, morar com José (Gn 46:1-7)  
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 José tratou bem seus irmãos após a morte de Jacó (Gn 50:15-21) 
 José morreu aos 110 anos de idade (Gn 50:22) 

MOISÉS (de Êxodo 2 a Deuteronômio 34) 

 Nasceu na tribo de Levi (Êx 2:1) 
 Foi deixado no Nilo e a filha dc> faraó o recolheu (Êx 2:3,10)  
 Foi criado pela própria mãe (Êx 2:7-9)  
 Matou um egípcio e fugiu (Êx 2:11-15) 
 Casou com Zípora, que lhe deu Gerson (Êx 2:21,22) e Eliézer (Ex 18:4)  
 Teve um encontro com Deus no monte Horebe (Êx 3:1-22)  
 Moisés e Arão falaram com o faraó (Êx 5:1-4)  
 Moisés insistiu com o faraó durante as dez pragas: 
 

1. Águas transformadas em sangue (Êx 7:19) 
Os magos egípcios fizeram o mesmo (Êx 7:22) 

2. Infestação de rãs (Êx 8:5,6) 
Os magos egípcios fizeram o mesmo (Êx 8:7) 

3. Infestação de piolhos (Êx 8:17) 
Os magos egípcios não conseguiram (Êx 9:18,19) 

4. Infestação de moscas (Êx 8:24) 

5. Morte dos rebanhos (Êx 9:6) 

6. Feridas (Êx 9:10) 
Divisão entre os conselheiros do faraó (Êx 9:20,21) 

7. Granizo (Êx 9:23) 

Conselheiros aconselham faraó a deixar o povo de Israel ir sacrificar 

(Êx 10:7) 
8. Infestação de gafanhotos (Êx 10:13-15) 
9. Trevas (Êx 10:22,23) 

A essa altura, o povo e os conselheiros já tinham Moisés em alta 
estima (Êx 11:30) 

10. Morte dos primogênitos (Êx 12:29,30)  
 

 Moisés liderou a primeira páscoa (Êx 12:1-20)  
 Atravessou o mar com o povo (Êx 14:21,22)  
 Recebeu os Mandamentos de Deus (Êx 20:1-7)  
 Ficou no monte 40 dias e 40 noites (Êx 24:18)  
 Ordenou Arão e seus filhos como sacerdotes (Lv 8:12,13)  
 Enviou os espias a Canaã (Nm 13:1,2) 
 Não honrou a Deus em Meribá (Nm 20:8,11,12) 
 Fez a serpente de bronze (Nm 21:9)  
 Morreu no monte Nebo (Dt 34:5) 

ÊXODO 

(Caminhadas do povo de Israel do Egito até Canaã) 

 Ramessés - Sucote (Êx 12:37).  
 Sucote - Etã (Êx 13:20). 
 Etã -Pi-Hairote / Baal-Zefom (Êx 14:2). Travessia do mar.  
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 Pi-Hairote / Baal-Zefom - Mara (Êx 15:22,23). Águas amargas.  
 Mara-Elim (Êx 15:27). 
 Elim - deserto de Sim (Êx 16:1).  

 Codornizes e maná.  
 Deserto de Sim - Dofca (Nm 33:12).  
 Dofca - Alus (Nm 33:13). 
 Alus - Refidim (Nm 33:14; Êx 17:1). 

 Água da rocha.  
 Refidim - Deserto do Sinai (três meses depois de sair do Egjto) (Êx 19:1,2).  

 Leis do Sinai. Promessa de livramento dos inimigos (Êx 23:20-23). 
 Bezerro de ouro (Êx 32:1-24). Recenseamento (primeiro dia do Segundo 

mês do segundo ano depois que saíram do Egito) (Nm 1:1)  
 Deserto do Sinai - Deserto de Para / Quibrote-Hataavá (vigésimo dia do segundo 

mês do segundo ano) (Nm 10:11,12; 33:16). 
 Quibrote-Hataavá - Hazerote (Nm 11:35). Miriam e Arão criticam Moisés. 
 Hazerote - várias localidades do deserto de Parã (Nm 12:16; 33:18-35).  
 Deserto de Parã - Eziom-Geber (Nm 33:35). 
 Eziom-geber - Cades-Barnéia (Nm 33:36).  

 Espias enviados a Canaã (Nm 13:1,2,17,21,22,25,26).  
 Povo se revolta (Nm 14:1-25,33,34,37,38).  
 Revolta de Corá, Data e Abirão (Nm 16:1-35).  
 Miriam morre (Nm 20:1). 
 Moisés e Arão desonram o Senhor em Meribá (Nm 20:2-13).  

 Cades-Barnéia - Monte Hor (Nm 20:22).  
 Arão morre no primeiro dia do quinto mês do quadragésimo ano depois 

que saíram do Egito, aos 123 anos de idade (Nm 20:23-29; 33:38,39).  
 Monte Hor- Zalmona (Nm 33:41).  
 Zalmona - Punom (Nm 33:42).  
 Punom - Obote (Nm 33:43). 
 Obote - Ijé-Abarim (Nm 33:44). Entre a saída de Cades-Barnéia e a 
 travessia do rio Zerede passaram-se 38 anos (Dt 2:1,13,14).  
 Ijé-Abarim - Dibom-Gade (Nm 33:45).  
 Dibom-Gade - Almom-Diblataim (Nm 33:46). 
 Almom-Diblataim - Campinas de Moabe (Nm 33:48).  

 Balaão (Nm 22:1-24:25). 
 Moisés pede para entrar na terra prometida (Nm 3:23-29).  
 Moisés morre aos 120 anos de idade (Nm 32:48-52; 34:1,5-7).  
 Josué assume a liderança do povo (Js 1:1-5). 

 


