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Nota introdutória 
 
Este é um esquema para melhor compreensão do texto das Escrituras.  
   > Precisa ser acompanhado pela leitura das referências. 
* Pode-se olhar, inicialmente, do começo ao fim, a título de conhecimento do conteúdo. 
      > Mas precisa ser considerado atentamente, quase que página por página, 
        a não ser que o leitor esteja bem familiarizado com o texto Bíblico como um todo 
 
Nota explicativa 
*A Bíblia é o livro  que contém  as Escrituras: a revelação de Deus aos homens. 
*A Bíblia (as Escrituras) tem um AUTOR  (Deus)mas foi escrito por muitos homens 
especialmente escolhidos e inspirados pelo Espírito para essa função através dos séculos.   
* A revelação de Deus é progressiva e  feita numa linguagem  acessível até a uma criança, 
em forma de história. Não é livro de ciências.  Mas Deus dá dicas a mentes indagativas . 
*Matérias de cultura geral como História, Geografia, Ciências e até Arqueologia fornecem 
dados que elucidam detalhes e nos fazem compreender  além do que está escrito, mas é 
preciso cuidado  para não extrapolar: para não explicar além do que o  texto quis dizer. 
* Além disso,  há muito o que não está  escrito por fugir do foco central de Deus. 
* E há uma advertência  bem clara que sugere haver muito mais, no  mundo espiritual: 

> As coisas  encobertas( ocultas)  pertencem ao Senhor nosso Deus,  

                                        ( não é para ir xeretar no oculto)  

>porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que 

cumpramos  todas as palavras desta lei” Dt 29.29 

    

 * Só quando se  começa a conviver  e a conhecer uma pessoa, aprendemos a respeitá-la e 

podemos vir a amá-la. Deus Se revela nas Escrituras, pois quer andar às claras com o 

homem, e espera que, ao conhecê-lO, venhamos a amá-lO. 

 

http://www.novasperolas.com.br/
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  INTRODUÇÃO 

 
: Aqui, tudo começou, aqui é o centro do mundo:  Gen. 2.10-14 

➢ Este é o mapa atual, COM DIVISÕES DOS PAÍSES.  
  ATUAL                                                    Início da Civilização: crescente fértil 
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Quando ler sobre esses lugares, saberá onde se localizam:  o espaço físico 
que ocupam e a distância que há entre eles: a história começará a ser situada onde 
tudo aconteceu. Use sua imaginação e ’veja’ os filhos de Noé se instalando na terra.  

                  Depois  em Canaã e no Egito.  
* A Bíblia cita quatro rios, mas querubins guardam o caminho da árvore da vida (Gn 
3.24) então se vê apenas dois rios: Tigre e Eufrates para dar a localização do 
éden.   Aqui começou a civilização humana: 

   
 Descendentes de Noé se estabeleceram e fundaram cidades:   

>Descendente de Cão: Ninrode, edificou Babel (onde ocorreu a confusão de línguas 
Gn 10.9-10 e cap. 11) que veio a ser a Babilônia_ deixando Babel, ele  foi para onde 
edificou Nínive , que se tornou a capital da Assiria (Gn 10.6-11) Combateu a Israel.  
   > Jonas(2 Rs 14.25) foi lá pregar e o povo se converteu,  
                      -   mas, a geração seguinte  deixou  o Senhor     
   >  Naum profetiza a queda de Nínive.  Repare onde fica a Assíria, bem ao norte. 

  

> descendentes de SEM ficam ao sul, na Caldéia:  Sem> Arpachede, Selá> Éber 
que deve ter sido pessoa importante pois daí vem o nome do povo HEBREU. Segue 
a genealogia até chegar a Abraão que viveu na cidade onde nasceu a escrita: UR 
(Gn 11.10-28) cidade muito adiantada, com contratos de negócios e até enorme 
biblioteca. Então, ficamos sabendo  que Abraão sabia ler e escrever, fazer contas. 
Abraão era homem de negócios. 
            A Caldéia fica ao sul mais em direção ao golfo pérsico 
*Babilônia fica mais próxima, entre UR e a Assíria.  Arã deu origem à Síria, mais 
para o ocidente, cuja capital foi Damasco. Combateu a  Israel, 1Reis 20, 2 Rs 13.19 
 

*Inicialmente, Deus tratou com pessoas-chave e, entre elas, sempre houve um filho 
que escolheu seguir a Deus  dando  continuidade  à linhagem da qual nasceria o 
Descendente que viria esmagar a cabeça da serpente( e seria ferido no processo:  
   > Gn 3.15 é a razão de toda a revelação e do agir de Deus nas Escrituras.   
 
> Segue esquema da genealogia: 
  Adão > Abel  (morto por Caim que saiu da presença de Deus, Gn 4) 
> sete> enos>cainã>maalael>jarede>Enoque( 7º. dos que escolheram a Deus, Jd 1.14) 
    Enoque estava com 308 anos quando  Adão morreu 
                  Enoque andou com Deus e Deus para  Si  o tomou (Gn 5.24) 
    Enoque  gerou Matusalém que gerou 
Lameque estava com 56 anos quando Adão morreu e conviveu com o avô  Enoque por 113 anos. 
      “        gerou  Noé que gerou   SEM –Cão e Jafé.  
Lameque conviveu com os netos por 95 anos . 
 



4 

 

Entre eles, houve sempre um filho que escolheu seguir a Deus dando continuidade  à linhagem da 
qual nasceria o Descendente que viria esmagar a cabeça da serpente (Gn 3.15_ e seria ferido no 
processo). A Bíblia foca pessoas-chave que escolheram seguir a Deus 
 

A importância desse relato específico sobre os anos de vida é mostrar que a fidelidade da 
transmissão oral antes do dilúvio: Adão viveu até quando Enoque tinha 308 anos, Lameque 56 e foi 

importante elo na transmissão oral pois deve ter ouvido do próprio Adão O QUE HOUVE NO 

ÉDEN . Viu  o exemplo de seu avô Enoque ‘que andou com Deus  e foi trasladado’(Gn e deve ter 
contado ‘mil vezes’ este relato aos netos que passam o dilúvio 
 

 
 
 
 

 GENEALOGIAS 
 
Fazendo umas continhas:  
 

Adão com 235...325...395...460...622 +308 = 930 anos morre Adão 
                       !       !         !        !          !     Enoque estava com 308 anos quando Adão morreu 
Lameque com 56 anos (308-252 ao nascer Lameque) 
                                                               !     >>>>> souberam do próprio Adão o que ocorreu no éden! 
 Adão: 130 + 105 + 90 + 70 + 65 + 162+ 65 + 187 
130 >   Sete+105                                              ! 
 235 ao nascer  Enos + 90 
 325 ...................Cainã + 70                                    !     
 395 ...................... Maalalel + 65                             ! 
 460  ..........................Jarede + 162  
 622  .............................Enoque + 65 
 687 ..............................    65  ao nascer Matusalém +187 
 874 .............................. 152 ao nascer  Lameque + 56 
 930   Adão morreu : ..............................pode ter ouvido do próprio Adão o que ocorrera no éden.       
                                             113  anos  ........conviveu com o avô Enoque que ANDOU COM DEUS  
                                             365 anos .......................................... Deus para si o tomou, Gn 5.24                               
                                              Lameque + 182 anos Noé : andava com Deus, Gn 9.6   500 anos gerou   
                                                               182 ao nascer Noé +500 _ Noé andava com Deus =Enoque, Gn 9.6 
                                                               682          “                Sem, Cão e Jafé  + 95 convivem com o avô   
                                                             777 morre Lameque    Noé com 600 anos: vem o dilúvio 
 
 
 

O DILÚVIO  
 

*O DILÚVIO estava previsto ‘pois da terra subia um vapor’ ( Gn 2.6):o princípio natural de 
evaporação que resulta em chuva. Na época, não havia esse conhecimento científico e 
interpretaram como juízo de Deus.    Na realidade, foi a própria Humanidade que se 
condenou por não dar atenção a Noé que construía a arca sob a orientação de Deus.   
> Deus avisa para a pessoa se precaver e se prevenir >    
 

> Deus não disse que outras pessoas não poderiam fazer uma arca para si, como a de Noé 
> Eles não creram no que Deus avisara e, por não se prevenirem, todos pereceram.  
 

Toda raça humana pereceu por causa de sua impiedade: 
o  desprezo pela palavra de Deus 

 

Princípio espiritual: 
 ‘Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem revelar o seu segredo aos seus 
servos, os profetas’. Amós 3.7> Gn 18.17 > João 15 > revelação de Daniel e Apocalipse. 
 

> Hoje, Jesus avisa: ‘ninguém vem ao Pai senão por Mim’ João 14.6 _Ler João 3.36 e  5.24 
   > Quem aceita Jesus é salvo da condenação de existir eternamente longe de Deus –  
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Detalhes sobre a arca:  
Era Noé  de 500 anos quando gerou SEM, Cão e Jafé _ Deus avisou sobre o dilívio e orientou a 
construção da  arca, Gn 5.32, 6.13 
 
A construção da arca demorou 100 anos, (Gn 7.11) feita de cipreste e betume, suas medidas 
correspondem 300 côvados  (135m) larg 50 (22,5.) alt 30  (13,5m) 
 
 Há muitas suposições e alegações de exploradores sobre evidências no Monte Ararate, Gn 8.4 
   Um renomado cientista cristão disse que os animais passaram grande parte do tempo em estado 
     -  de hibernação, diminuindo a necessidade de alimentos e evitando excesso de dejetos 

   Mas, são especulações. Fato é que o monte Ararate existe, está no mapa. 
           > E o houve o cuidado de citar na Bíblia o nome do monte.  
 

                         
 
 

https://www.paraoscuriosos.com/a3051/a-arca-de-noe-foi-finalmente-descoberta-por-que-a-
midia-nao-esta-dando-cobertura?page=2

 
Pinturas em cavernas em diversas partes do  mundo, documentam algo parecido com a história do 
dilúvio.  Para quem crê nas Escrituras, esses são apenas detalhes. Importa que Deus o fez.    
 

Obs: ao fazer uma viagem internacional,  

➢ a gente vai ao aeroporto ( não sabe nada sobre organização nem como funciona) 
➢  segue as indicações da  recebidas no check in ( não conhece quem as dá) 
➢ Entra num avião sem conhecer as leis da aerodinâmica 

https://www.paraoscuriosos.com/a3051/a-arca-de-noe-foi-finalmente-descoberta-por-que-a-midia-nao-esta-dando-cobertura?page=2
https://www.paraoscuriosos.com/a3051/a-arca-de-noe-foi-finalmente-descoberta-por-que-a-midia-nao-esta-dando-cobertura?page=2
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➢ Nem se a inspeção de cada parafuso foi devidamente feita  
✓ ( um parafuso solto faz o avião cair)  

➢ Não conhece o piloto nem suas qualificações ao cargo. 
➢ Nada se sabe  sobre as condições meteorológicas.  
 

Enfim, entrega  sua vida a muitos desconhecidos crendo que chegará ao seu destino. 
E tem-se a pretensão de ficar argüindo Deus sobre o que Ele fez,  querendo explicações 
detalhadas de coisas que não se tem  condições de entender ( e nem precisamos...) 
                 >   Ah! a incoerência do ser humano.  
 
 
 

    LINHAGENS: de  ADÃO  aos filhos de Noé  até Abraão 

 

 
 
 
      Seguem as árvores genealógicas dos filhos de Noé 
               >  e os povos aos quais deram origem 
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               A extrema importância da genealogia de SEM (Gn 11.10 e 1 Cr 1.24-27) é mostrar 
que 
 Jacó desce ao Egito podendo ter ouvido do próprio SEM a história dos primeiros 
capítulos de Gênesis  
            Pelas contas, sabemos que Sem morreu quando Esaú e Jacó estavam com 50 anos 
Gn 11.10-26 
Sem +100+ 35+ 30+ 34+ 30+ 32+ 30+ 29+ 70+ Abraão+100>Isaque+ 60 > Esaú e Jacó  
         +500..................................................    290........390............450 ....(.+50.......) 500 anos: 
Sem morre  
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 Desde Abraão já houve a escrita que surgiu exatamente em UR, cidade onde Abraão 
morou (Gn 11.31) mas foi quando estava em Harã, lá bem ao norte, é que Abraão  que 
ouviu o chamado de Deus aos 75 anos, Gn 12.4   >  Fim do esq 1 _O  COMEÇO  -x- 


