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AULA – 03 – GÊNESIS
A HISTÓRIA DO ANTIGO TESTAMENTO – (2º PERÍODO)

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 ERA DO ALGO

- O Povo Hebreus Formado em Algo –
Trecho Bíblico: Gênesis 12-50
O Quê? – A escolha do povo hebreu
Como? – Quatro patriarcas: 1) Abraão; 2)Isaque; 3) Jacó; 4) José.
Onde? – Canaã
Quando? –2090 até 1445 a.C.
Quem? - Abraão
Por Quê? – Demonstra Cristo vindo da descendência de Abraão (Gn 12.2, 3; Gl 3.16)
Extra – Doze tribos de Israel
Livro Dessa Era: Gênesis 12-50 [Histórico]

* Vamos ver o que você se recorda da Aula 01 – A Era do Nada. 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.
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EVENTO

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

PRINCIPAIS
PERSONALIDADES
______ e______
Deus

 Podemos estimar a data da Era do Algo com muito mais precisão do que fizemos

com a Era do Nada. A maioria dos teólogos acredita que a morte do pai de
Abraão (Gn 11.32), que encerra a primeira e dá início à segunda, aconteceu
aproximadamente em 2090 a.C. O final da Era do Algo coincide como êxodo dos
hebreus do Egito, que aconteceu por volta de 1445 a.C. Portanto, a Era do Algo
durou aproximadamente 645 anos, entre 2090 e 1445 a.C.
A Era do Algo
TRECHO BÍBLICO
PRINCIPAIS PERSONALIDADES
Gênesis 12-24
Abraão
Gênesis 25-26
Isaque
Gênesis 27-36
Jacó (Israel)
Gênesis 37-50
José
Tabela dos principais eventos Era do Nada e a Era do Algo.
ERA
GÊNESIS
O QUÊ?

COMO?

ONDE?
QUANDO?

NADA
Capítulos 1-11
Raça humana
Quatro
acontecimentos:
Criação
Pecado
Dilúvio
Babel
Crescente Fértil
Milhares de anos

ALGO
Capítulos 12-50
Povo hebreu
Quatro patriarcas:
Abraão
Isaque
Jacó
José
Canaã
Centenas de anos

* O livro de Gênesis se inicia com a Era do Nada e termina com a Era do Algo. A tabela
acima facilita a memorização do conteúdo desse livro.

 Para descobrirmos a importância do povo hebreu, vamos abrir o texto de Gênesis
12.2-3. Nessa passagem, Deus disse a Abraão: “De ti farei uma grande nação, e te
abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção! ... em ti serão
benditas todas as famílias da terra”.
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GÊNESIS 12.2-3
A PROMESSA DE DEUS PARA O SEU POVO

Eu te abençoarei.

O PLANO DE DEUS PARA SEU POVO

Sê tu uma bênção.

O PROPÓSITO DE DEUS PARA O SEU POVO

Em ti serão benditas todas as famílias
da terra.

 Essa segunda era mostra Cristo vindo da descendência de Abraão. O apóstolo
Paulo, ao escrever a epístola aos Gálatas 3.16 confirma: “Ora, as promessas foram
feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz: E aos descendentes, como se
falando de muitos, porém de um só: E ao teu descendente, que é Cristo”.
 O plano de Deus não era que seu povo escolhido se voltasse apenas para si
mesmo, mas para os outros. Eles deviam ser uma bênção. O Senhor prometeu
abençoá-los, PARA QUE pudessem ser uma bênção. Entretanto, os hebreus se
esqueceram desse “para que”. Ficaram enfocando apenas a promessa (serem
abençoados por Deus) e terminaram ignorando o plano divino (serem uma
bênção para Deus).
 O que podemos descobrir a respeito do propósito do Senhor nisso tudo? Na
sequência do texto, Deus diz a Abraão que nele todas as famílias da terra seriam
abençoadas. (Naquela época não existiam nações como a conhecemos hoje.
Portanto não devemos pensar em termos de países, mas sim de culturas).
 De maneira simples, essa passagem enriquece o que aprendemos a respeito de
Jesus Cristo na Era do Nada. Ali aprendemos que Cristo viria para destruir as obras
da serpente (Gn 3:15). Durante a Era do Algo, descobrimos de que nação Ele viria
(Israel).
 Essa passagem da Escritura também reforça outra lição que podemos tirar da Era
do Nada. Descobrimos que Deus tinha um interesse em toda a raça humana.
Vemos isso destacado também em Gênesis 12, na referência a todas as famílias
da terra. Muitas pessoas têm a ideia errônea de que, no Antigo Testamento, Deus
se importava apenas com o povo hebreu. Acreditam que apenas no Novo
Testamento Deus passou a se interessar por toda a raça humana. Isso não é
verdade!
 O desejo de Deus, desde o início até o final da Bíblia, sempre foi resgatar todos os
seres humanos. A epístola de Gálatas mais uma vez confirma isso. No capítulo 3,
versículo 8, lemos: “Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os
gentios, preanunciou o evangelho a Abraão: Em ti, serão abençoados todos os
povos”. Que versículo maravilhoso! Deus abençoou os hebreus PARA QUE eles
fossem uma bênção a todos os povos do mundo, anunciando que o Libertador
viria derrotar o pecado e Satanás.
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AS DOZE TRIBOS DE ISRAEL (OU SERÁ QUE ERAM 13?)
12 FILHOS DE ISRAEL
12 TRIBOS DE ISRAEL
Rubén – (Léia)
Rubén
Simeão – (Léia)
Simeão
Levi – (Léia)
Levi (sacerdotes)
Judá – (Léia)
Judá
Dã – (Bila)
Dã
Naftali – (Bila)
Naftali
Gade – (Zilpa)
Gade
Aser – (Zilpa)
Aser
Issacar – (Léia)
Issacar
Zebulom – (Léia)
Zebulom
José – (Raquel)
Efraim e Manassés (filhos de José)
Benjamim – (Raquel)
Benjamim
12 filhos – (Léia 6; Bila 2; Raquel 2;
13 tribos, com 12 territórios
Zilpa 2)
 Diná – filha de Léia; única filha de Jacó.

A Divisão da Terra Prometida
 A divisão da Terra Prometida (Canaã) foi feita por Josué, cumprindo tudo o que o
Senhor Deus tinha dito a Moisés (Josué 11:23-22). Os capítulos 13 ao 22 do livro de
Josué descrevem a divisão da terra de Canaã entre as doze tribos. Foi isto uma
profunda experiência espiritual para os israelitas. Esta partilha cumpriu a promessa
de Deus a respeito da Terra Prometida, e avivou a esperança da paz completa.
 A tribo de Levi não recebeu nenhuma porção na Terra Prometida, porque herdou
algo muito melhor. Deuteronômio 18.2 fala a respeito dos levitas: “Pelo que não
terão herança no meio de seus irmãos; o Senhor é a sua herança, como lhes tem
dito”. Deus fez dos levitas uma tribo de sacerdotes e o distribuiu entre todas as
outras tribos, para que pudessem, continuamente, trazer a presença de Deus à
memória de seus irmãos.
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 A tribo de José não existe porque, quando Jacó

abençoou aquele filho, em Gênesis 48,
basicamente “adotou” os dois filhos mais velhos
de José. Os descendentes deles se tornaram as
tribos de Efraim e Manassés, e receberam porções
da Terra Prometida.
Para finalizar, vamos rever alguns pontos importantes sobre
o que estudamos até aqui:

ERA DO NADA
A Criação (Gênesis 1-11) Deus criou o Universo, o
mundo, tudo o que nele há e a humanidade. Adão e
Eva pecaram e foram expulsos do Jardim do Éden.
Quando os seus descendentes se multiplicaram em
milhões, o pecado também se desenvolveu na mesma proporção. A humanidade
tornou-se tão pecadora que Deus destruiu toda a criação com o Dilúvio, exceto Noé e
sua família imediata, para repovoarem a terra com base na justiça. No entanto, o
pecado manteve-se pegado à humanidade e novamente as pessoas esqueceram-se
de Deus.
ERA DO ALGO
Os Patriarcas (Gênesis 12-50) Muitos anos mais tarde, Deus revelou-se a Abraão e
prometeu-lhe uma nação, muitos descendentes e uma benção que se estenderia a
todas as famílias da terra. Por confiar em Deus, ele tornou-se o pai de um grande povo,
os hebreus, que posteriormente, ficaram conhecidos como judeus ou israelitas. As
promessas de Deus a Abraão passaram para Isaque, seu filho, Jacó (Israel), seu neto e os
doze filhos desse patriarca. Por meio deles surgiram as doze tribos de Israel, as quais
formaram o povo hebreu. Uma grande fome assolou a terra de Canaã (esta é a Terra
Prometida - a mesma região, aproximadamente, da moderna nação de Israel), onde os
israelitas viviam, a qual os fez ir ao Egito em busca de alimentos – onde finalmente se
estabeleceram.
Patriarca
Data
Abraão
2166-1991 a.C.
Isaque
2066-1886 a.C.
Jacó
2006-1859 a.C.
José
1916-1806 a.C.
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