CURSO BÍBLICO ONLINE
AULA – 02 – GÊNESIS
CONHECENDO A ESTRUTURA DO PRIMEIRO LIVRO DA BÍBLIA

O primeiro livro da Bíblia é o Gênesis. Foi escrito por Moisés em língua hebraica e ele
recebe esse nome porque a primeira palavra do livro no termo original é re shiyth que
significa princípio, começo, início, primícias.
Sabemos que muitos dos alunos do Curso Bíblico Online são muito experientes e hábeis
no manuseio das Sagradas Escrituras. Porém, nem todos estão no mesmo nível de
conhecimento. Por isso, estaremos elaborando as lições sempre pensando em ambos os
grupos com o propósito de facilitar o entendimento dos iniciantes e ao mesmo tempo,
trazer informações novas e profundas àqueles que estão mais avançados nos estudos.
A princípio, vamos ver um plano geral do livro onde ele descreve as Origens do Mundo,
das Nações e de Israel tendo seus temas e principais personagens:

SEÇÕES DE
GÊNESIS

TEMAS

PESSOAS

A Origem do
Mundo
(1.1–2.3)






A Criação
Soberania
O homem como imagem de Deus
A responsabilidade dos homens




Deus
Seres humanos

A Origem das
Nações
(2.4–11.9)






A falha humana e o pecado
Morte
Pecado e punição
Promessa e graça








Adão e Eva
A Serpente
Caim e Abel
Sete
Enoque
Noé

Aliança
O plano divino de redenção
O povo de Deus
A obra de Deus em uma família
A obra de Deus entre as nações










Abraão e Sara
Agar
Ló
Isaque e Rebeca
Jacó, Raquel, Léia, Bila e Zilpa
Os 12 filhos de Jacó
Tamar
Potifar

A Origem de
Israel
(11.10–50.26)
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A ESTRUTURA DO LIVRO
I.

História Primitiva (Gn 1–11.9)
A. Criação - A Origem do Mundo (Gn 1.1–2.3)
 Deus
B. Queda (Gn 3–5)
 Adão e Eva
 Caim e Abel
 Enoque
C. Dilúvio (Gn 6–9)
 Noé
 Sem, Cam e Jafé, filhos de Noé
D. Nações (Gn 10–11.9)
 Terá, pai de Abrão

II.

História dos Patriarcas (Gn 11.10–50.26)
A. Abraão (Gn 11.10–25.18)
 Sara, sua esposa
 Agar, sua concubina
 Ismael, filho de Agar
 Isaque, filho de Sara
 Quetura, esposa após a morte de Sara
B. Isaque (Gn 25.19–26.35)
 Rebeca, sua esposa
C. Jacó (Gn 27–36)
 Raquel e Léia, suas esposas
 Bila e Zilpa, concubinas
 Seus 12 Filhos que deram origem às 12 Tribos de Israel
D. José (Gn 37–50)
 Potifar
 Faraó
 Asenate, esposa de José
 Manassés e Efraim, filhos de José
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* Para ajudar você a se lembrar de detalhes importantes que ocorreram no Antigo
Testamento, usaremos um fantástico método didático em que dividimos todo esse
período em 8 Eras, onde estaremos aprendendo as respostas baseadas em perguntas
referentes aos acontecimentos: O Quê? Como? Onde? Quando? Quem? Por Quê?

PERÍODO
Era do NADA
Era do ALGO
Era da SAÍDA
Era da ENTRADA
Era da UNIÃO
Era da DIVISÃO
Era da DISPERSÃO
Era da REUNIÃO

DESCRIÇÃO
A raça humana surge do nada
O povo hebreu se torna algo
Saída do Egito
Entrada em Canaã
O reino unido subsiste
Os reinos divididos sucumbem
Dispersão de Judá
Retorno de Judá

* Perceba que os nomes das oito eras formam pares de palavras opostas: Nada/Algo;
Saída/Entrada; União/Divisão e Dispersão/Reunião. Fizemos isso para que você tenha
mais facilidade de se lembrar delas. Vamos à primeira Era!

A HISTÓRIA DO ANTIGO TESTAMENTO – (1º PERÍODO)
A ERA DO NADA
- A Raça Humana Criada a Partir do Nada Trecho Bíblico: Gênesis 1-11
O Quê? - Criação da raça humana
Como? – Quatro acontecimentos: 1) Criação; 2)Pecado [Queda]; 3) Dilúvio; 4) Babel.
Onde? – Crescente Fértil – Mesopotâmia
Quando? – Criação até 2090 a.C.
Quem? – Deus, Adão e Eva, Noé
Por Quê? – Demonstra Cristo vindo para vencer o pecado e Satanás (Gn 3.15; Jo 3.5-8)
Extra – Sete dias de criação
Livros Dessa Era: Gênesis 1-11 [Histórico].

www.aiinb.com – Esse material foi desenvolvido para os estudos bíblicos e teológicos da AIINB e não poderão ser vendidos.
Servindo exclusivamente como subsídio teológico sem fins lucrativos, sendo livre sua distribuição e proibido a alteração de conteúdo.

CURSO BÍBLICO ONLINE

DIA
1
2
3

EVENTO

TRECHO BÍBLICO

Criação
Pecado
Dilúvio
Torre de Babel

Gênesis 1-2
Gênesis 3-5
Gênesis 6-9
Gênesis 10-11

REINO
Luz
(Gn 1.3-5)
Céu e água
(Gn 1.6-8)
Terra
(Gn 1.9-13)

PRINCIPAIS
PERSONALIDADES
Deus
Adão E Eva
Noé
Deus

DIA
4

GOVERNANTE
Sol, luas e estrelas
(Gn 1.14-19)
Pássaros e peixes
(Gn 1.20-23)
Animais e pessoas
(Gn 1.24-31)

5
6

7

Deus descansou
(Gn 2.1-3)
T ABELA 1 - O BSERVE

A

R ELAÇÃO

ENTRE O

R EINO

E

G OVERNANTES

* Observe em Gênesis 1.3 – “E houve luz” – É maravilhoso observar que “a luz” v.3, foi
criada antes mesmo de “os luminares”. (ver v.14)
* Outro ponto importante é que, durante a Era do Nada, Deus criou a raça humana. Ele
não criou somente os grego, árabes ou os hebreus, mas a Humanidade! E, no restante
do Antigo Testamento Ele se revela como o Salvador do mundo! A revelação divina nos
mostra que Deus amou o mundo. (João 3.16)
Entretanto, precisamos estar atentos para um detalhe muito importante que pode nos
afastar da comunhão com nosso Deus; o Pecado (Isaías 59:2), que com a sutileza do
inimigo pode abalar a nossa fé! Aqui, nos é revelado o processo do pecado. Vamos
analisa-lo!
O PROCESSO DO PECADO
“Então, vendo a mulher que aquela
árvore era boa para se comer, e
agradável aos olhos, e árvore desejável
para dar entendimento, tomou do seu
fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele
também comeu.” Gênesis 3.6
AÇÃO FÍSICA
AÇÃO ESPIRITUAL
Eva viu o fruto
Atração
Eva tomou o fruto
Cobiça
Eva comeu o fruto
Pecado
Eva compartilhou o
Queda
fruto

“Mas as pessoas são tentadas quando são
atraídas e enganadas pelos seus próprios maus
desejos. Então esses desejos fazem com que o
pecado nasça, e o pecado, quando já está
maduro, produz a morte.” Tiago 1.14-15 - NTLH –
Nova Tradução na Linguagem de Hoje
Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência
da CARNE, a concupiscência dos OLHOS e a soberba
da VIDA, não é do Pai, mas do mundo.
1 João 2:16
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DETALHES DO PECADO ORIGINAL (A QUEDA)
Trecho Bíblico: Gênesis 3
Comentário Bíblico: Pr. Felipe Morais
3.1 – A “serpente” – aqui era o próprio Satanás agindo com toda sua astúcia através do engano. (2
Coríntios 9.3, Apoc 20.2)
3.3 – “Não comereis” – quem come alguma coisa, transporta-o para dentro de si. Portanto, "comer"
voluntariamente aquilo que nos faz mau (o pecado) é trazer para seu interior toda a essência desse
perigoso fruto.
3.3 – “nem nele tocareis” – não devemos nem mesmo “encostar” no pecado para que não venhamos nos
contaminar com ele. É como "brincar com o fogo", acaba se queimando. Mesmo o fato de tocar no "fruto
proibido" levaria Adão e Eva à morte. “aparte-se do mal, e faça o bem; busque a paz, e siga-a” I Pedro
3.11
3.4 – “Certamente não morrereis” – a morte espiritual veio imediatamente sobre Adão e Eva quando
pecaram. posteriormente sofreram também a ação da morte física, trazendo essa consequência à todos
os homens.
3.6 – “Então” – Todos esses aspectos do processo da tentação foram descritos perfeitamente por João:
“Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba
da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo”. I João 2.16
3.6 – “vendo” – O primeiro passo para cair na tentação é a cobiça.
3.6 – “boa para se comer” – “a concupiscência da carne” – ao buscar satisfazer os desejos da carne, Eva
perdeu a comunhão com o Criador.
3.6 – “agradável aos olhos” – “a concupiscência dos olhos” - Como dizia um velho ditado: “Nem tudo que
reluz é ouro”. Encaixa-se perfeitamente nesse contexto.
3.6 – “desejável para dar entendimento” – “a soberba da vida” - A sede de ser igual ao Criador
(conhecendo o bem e o mal) levou Eva ao fracasso espiritual pela desobediência e soberba.
3.6 - “e ele também comeu” – aqui está o grande problema. Ao invés de Adão repreendê-la, ele se faz
cúmplice do pecado de Eva, resultando assim, na morte como consequência desse maldito ato.
3.7 – “foram abertos os olhos de ambos” – eles não eram cegos; eram inocentes. Apenas não discerniam
entre “o bem e o mal”.
3.9 – “Mas chamou o Senhor Deus ao homem” – apesar de Eva ter iniciado o processo da “queda", era
Adão o responsável por ensiná-la, guardar no coração e cumprir o mandamento.
3.10 – “tive medo” – a primeira reação do pecador ao sentir que o Criador o está observando é o medo.
Porém, o medo da consequência do pecado não resolve o problema, isso é apenas um remorso. O
Senhor espera apenas que o pecador se arrependa, para que seja perdoado. “O que encobre as suas
transgressões nunca prosperará; mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia.” Provérbios 28.13
3.12 – “A mulher que me deste por companheira deu-me a árvore, e eu comi." – O ser humano desde o
início não gosta de assumir suas falhas. Adão tenta esquivar-se da sua responsabilidade destacando que a
causa da sua ruína foi porque Eva o induziu ao erro. Eva que era "um presente de Deus" para Adão, agora
estava sendo desprezada por ele.
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3.13 – “A serpente enganou-me, e eu comi." – Eva utiliza-se do mesmo artifício de Adão; transmitir a
responsabilidade para o outro. Porém, o Senhor tudo vê: “Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu
lugar. Porque ele perscruta até as extremidades da terra, sim, ele vê tudo o que há debaixo do céu.” Jó
28.23-24
3.14 – “maldita serás tu” – Aqui se inicia a sentença do Juiz sobre todos os responsáveis pela queda pelo
pecado. “A serpente” aqui descrita é uma representação do próprio Satanás. (Apocalipse 12.9; 20.22)
3.15 – “Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência; esta te ferirá
a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.” – Aqui ocorre a primeira “promessa messiânica” (referente ao
“Messias” ou Cristo). Esse trecho é chamado de “Proto-Evangelho” – pois é a primeira referência às Boas
Novas. A “descendência da mulher” refere-se ao “Menino Jesus” que, no Calvário cumpriria todo o plano
de salvação da humanidade, redimindo os pecadores com seu sacrifício vicário.
3.16 – “e ele te dominará” – fica estabelecida a hierarquia familiar.
3.17 – “deste ouvidos à voz da tua mulher” – Como “cabeça do lar” Adão nunca deveria ter desprezado a
voz de Deus.
3.17 – “maldita é a terra por tua causa” – Até mesmo a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de
Adão.
3.18 – “produzirá espinhos e abrolhos” – Como toda a criação de Deus era boa e perfeita para que o
homem pudesse habitá-la! Mas, como consequência do pecado, as plantas começaram a dar espinhos!
3.19 – “Do suor do teu rosto comerás o teu pão” – Aqui o homem recebe como punição pelo pecado a
obrigação de ser “o provedor do lar” até que volte para o pó da terra.
3.21 – “o Senhor Deus fez túnicas de peles” – provavelmente aconteceu aqui o primeiro sacrifício pelo
pecado. Pois, ao que parece, as túnicas que o Senhor fez para Adão e Eva eram de peles de animais.
* Complete a seguinte tabela sem consulta. Na primeira coluna escreva os quatro eventos-chave que
ocorreram durante a primeira era, e na última coluna acrescente o nome das principais personalidades.

EVENTO

TRECHO BÍBLICO
Gênesis 1-2
Gênesis 3-5
Gênesis 6-9
Gênesis 10-11

PRINCIPAIS
PERSONALIDADES
______ e______
Deus
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