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01     A Queda  
 
Uma panorâmica da História entre a Queda e a Lei 
 

O homem, criado à imagem e semelhança de Deus,  
                     Gn 1.26-28> Sl 104.2 _ Gn 2.9-17  
>foi dotado de livre arbítrio e posto à prova em situação de  escolha  

➢ entre as duas árvores:  a da Vida,  
➢ e a do Conhecimento de Bem e do Mal, sendo advertido: 

➢ a conseqüência  de comer desta última: morrer ( separar-se de Deus)   
 

• Seduzidos pelo diabo incorporado na  ‘serpente,’ 

•           Gn 3.1, 14>bicho / 15, ao diabo  
• ignoram o que Deus dissera:  
•  - não comer e que iriam se separar dEle  

Obs:  morte é separação _ uma pessoa morre quando o espírito se separa 
do corpo por uma falência do físico, mas a pessoa continua a mesma_  

passando a existir  na dimensão espiritual    
• Comem!  
•  imediatamente se vai a glória de Deus que os vestia, Sl 104.2 

• ‘todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus’ Rm 3.23 
• e eles se vêem nus, Gn 3.7 

 

*Mesmo sabendo ter sido rejeitado, Deus vem em busca do homem: Gn 3.9 
• Confronta o casal e dá uma sentença a cada um dos envolvidos  na 

situação que se convencionou chamar de A QUEDA .   
 

➢ Deus apresenta o plano que destruirá satanás definitivamente (Ap 20.2) 
• a vinda do Descendente , Gn 3.15  (........)  Ap 20.7-10 
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• razão de toda a revelação  e ação de Deus descrita nas 
Escrituras. 

 

➢ Deus  lhes faz vestes de peles (para cobrir a evidência do pecado) Gn 

3.21 
• Ilustra o princípio da substituição 

• Deus aceita a morte de um inocente em lugar do pecador  
• Deus mostra o jeito de fazer  aos que querem se religar a Ele. 

 

➢ Expulsos do paraíso , para evitar dano pior, Gn 3.22   
•  caso comessem da árvore da Vida,  impossibilitariam a Redenção. 
• Logo fica evidente a definição das duas linhagens, Gn 4  

• Abel é morto por Caim, que é banido da face do Senhor< Gn 4.16  
▪ A  ‘descendência da serpente’ afasta-se de 

Deus   
• Sete: ‘Deus me deu outra semente em lugar de Abel’, Gn 4.25  
• Revela a esperança do Descendente que vem esmagar a cabeça da 

serpente 
• Enos, filho de Sete, dá início à linhagem dos que buscam a Deus,  Gn 

4.26  
 

02     GENEALOGIAS 

 

➢ A partir daí, o foco da revelação é documentar a linhagem do 

Descendente. 
➢ Noé:  ‘este nos consolará...’(Gn 5.29)revela a esperança viva do 

Descendente   
 

➢ Genealogias mostram  o cuidado em manter  a veracidade na transmissão 
oral, na pré-história: Adão e Enoque para Lameque, deste para SEM que 

vive até Jacó estar com 50 anos_  assim, o relato de gênesis vai ao 
Egito e é escrito por Moisés, sob a supervisão de Deus.  

 
➢ Tendo falado a pessoas, depois a uma família (os patriarcas)  
➢ No Egito, essa família vem a ser um POVO tirado da servidão, liderado por 

Moisés   
• Deus Se revela a Moisés por Seu nome pessoal YHWH ( EU SOU) Êx 

3.14 
• O Senhor  era o Deus dos patriarcas, não do povo em geral (exceto 

alguns) 

• Como forjar  nesse povo amorfo, que crescera entre idólatras,  
• Um povo com características de justiça que representasse Deus às 

Nações? 
• Só a custo de Lei, mesmo!         

 

➢ Noé passa pelo dilúvio : a arca pousa no monte  Ararate, Gn 8.4 
o Arco- íris, símbolo da aliança, Gn 9.9-13  

 

03     após o dilúvio, BABEL 
 

➢ As novas instruções:   

• Enchei a terra (significando: espalhem-se) Gn 9.1,7  



3 

 

• Passam a comer carne, Gn 9.3-5( antes eram vegetarianos, Gn 
2.9) 

• Governo humano: o  homicida  morre! Gn 9.6 

 
➢ Mas, em vez de se espalharem, eles se  juntaram Gn 11 

        Princípio da concordância: ‘eis que o povo é um, todos têm a 
mesma língua... isto é o que começam a fazer; e agora não haverá 

restrição para tudo o que eles intentarem fazer’  Gn 11.8   >   Mt 
18.19 

 

 ‘se dois de vós concordarem ( com o mesmo coração) na terra, será feito 
no céu’ 

  

➢  
 

 
SEM  deu origem aos semitas que permaneceram na região da 

Mesopotâmia 
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04     INTERESSANTE   BRINCAR   COM   IDADES:  
 
Gn 11.   Sem viveu +500 anos após nascer Arfaxade,   Gn 11.11  

Somando as idades: 35+30+34+30+32+30+29+70=  

> Sabemos que SEM   estava  com 290 anos ao nascer Abraão 

           SEM(290+75) aos 365 anos quando Abraão foi chamado por Deus, Gn 12  

           SEM(365+25) aos 390 anos ao nascer Isaque, Gn 21.5 e 25.26 

           SEM (390+60) aos 450 anos ao nascerem os gêmeos: Esaú e Jacó 

           SEM (390+75)aos 465 anos ao morrer Abraão, Gn 25.7  
                    - Abraão morreu com 175 anos: Isaque estava com 75 anos       

                                                                        (aos 60 anos nasceram os gêmeos, Gn 25.26)  

                                                                      e os netos   Esaú / Jacó  estavam  com 15 anos.            

          SEM,  morre 500 anos  após o dilúvio, tendo vivido 50 anos com os gêmeos 

                                                   ( Esaú já estava casado quando SEM  morreu, Gn 26.34)  

 

05     ABRAÃO 

 
 
Gn 11.26     Terá gerou  a  Abrão, a Naor  e  a  Harã >Ló    
 Na terra de seu nascimento, em UR dos caldeus, Gn 11.26-28   

 

>  Terá sai com Abrão e Ló até Harã _ bem ao norte ( Naor fica na Mesopotâmia, Gn 24.10)   

 

Gn 12.1 _ chamado de Abraão : ‘ sai da tua terra e da tua parentela...’ 
                                         - Abrão com 75 anos  e Sem com 365 anos 
                - Foi peregrino  em Canaã.      
 

• Conheça o caminho de Abraão e suas andanças até o Egito, depois voltando a 

Berseba. 

>Isaque também peregrinou em Canaã e teve problemas com os povos ao redor.  

>    Note as referências!  Confira lendo-as em sua Bíblia. Marque na cor marrom 

(terra). 

•  
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Conheça as rotas dos patriarcas e a localização das cidades que a Bíblia cita por onde 

passaram 

 
Abraão sai de UR e se fixa em Harã, bem a norte (Gn 12.1) 

>  sai sem saber para onde ia, 

> mas era onde Deus o conduzia .No mapa de cima, tem as referências bíblicas dos 

lugares.  
 

*Abraão de Gn 12 a 21_ Sara morre ( Gn 23)  Abraão tem filhos com Quetura, e morre 

Gn 25  

Interessante: sepultaram-no Isaque e Ismael,em MACPELA(túmulo da família) Gn 25.9> 

23.3, 16  
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06      ISAQUE 
 

*Isaque:  Gn 21-22 (23sara), 24-25.19 (25 Abraão)  e cap 26-27_  

                Sepultam-no Jacó e Esaú, Gn 35.27-29 

 

ISAQUE : nascimento  milagroso: Abraão com cem anos, Sara com 90. Gn 21 

                  Deus manda Abraão oferecer Isaque em sacrifício, Gn 22 >Abusrdo! 

                   > parecia absurdo, mas  era para provar Abraão (idolatrava o filho?)  

                  >  e ilustrar a redenção em Jesus,  Hebreus 11.19  

                  Isaque, com 40 anos,  casa com Rebeca, Gn 24 

                  Isaque ora por Rebeca que não pode ter filhos, Gn 25.19-21 

                   Após 20 anos, nascem Esaú e Jacó (gêmeos) Gn 25.21-26 

                  >  Isaque peregrina por aquelas bandas, vai a Gerar,Gn 26 

                  >  repete o erro do pai:  diz que Rebeca é sua irmã Gn 26.7 > Gn 20 

 

Isaque, enganado, abençoa Jacó pensando ser Esaú, Gn 27.1-5_ 6- 29_ 30-46  

             Manda  Jacó  buscar esposa entre a parentela em Hará, Gn 28.1-9 

 

Isaque  morre  e é enterrado pelos dois filhos:Esaú e Jacó,   Gn 35.27 

 

 

 

 

07     Jacó 
 

 Gn 25.19-34_ gêmeo de Esaú( mais velho) em ocasião propícia comprou a primogenitura 

de  

Esaú. ( Gn 25.33) Mas, quando Isaque quis abençoar Esaú, por ser o primogênito, Esaú 

não falou nada ao pai que vendera a primogenitura a Jacó. A mãe e Jacó enganam o pai 

para receber a bênção da primogenitura. Rebeca, a mãe, já havia sido avisada que o maior 

serviria ao menor, Gn 25.23 

                Obs:  querer dar um ajudinha aos planos de  Deus não dá certo... 

                         Eu me pergunto:- ‘Por que não abriram o jogo com Isaque?’ 
  

Gn  27-28   _a ‘usurpação’ da bênção faz Jacó ir buscar esposa entre a  parentela 

distante  
 

Gn 29 -30   Jacó em Harã, serve ao sogro, Labão, por sete anos por amor a Raquel, mas é 

enganado e  recebe Lia_ a mais velha, na noite de núpcias. Recebe Raquel, uma semana 

depois, sob o trato de servir ao sogro por mais sete anos. Nascem-lhe os filhos  

 

Gn 30.25 . Ao nascer Jose,  Jacó quer voltar à sua terra natal  

                  > mas Labão o convence ficar e trabalhar por salário, Gn 30.27- 43 
 

Gn 31  chega o tempo de Jacó voltar a Canaã.   

            Após seis anos de trabalho por salário, Gn 31.41 

            Jacó  sai fugido de Labão,  mas  Deus intervém  

              >  Gn 31.24,29 :  e Jacó sai em paz. 
 

Gn 32   Jacó avisa Esaú  de sua volta e se previne:  

             > por que vem ele com 400 homens? Gn 32.6 

 

    Gn 32.22-32  Jacó luta com Deus e tem seu nome mudado para Israel 
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Gn 33  encontro de Jacó com Esaú 

             ( Isaque ainda vive. Esaú acaba ficando com todos os bens?) 

 

 ( Gn 34 triste caso  com  Diná, uma das filhas de Jacó, os leva de volta a Betel) 
 

Gn  35   para voltar ao local onde primeiramente Deus se revelara a Jacó, é preciso se 

desfazer de todos os ídolos, Gn 35.1-4  _  & Volta  a Deus requer deixar os ídolos  

              Nasce Benjamim e Raquel morre. 

   

( Gn 36 genealogia de Esaú > marcar  à margem da Bíblia : Obadias  

 & apesar da aparente reconciliação entre os irmãos, ficou a rixa entre  

os descendentes e veio a ser a causa do decreto de extermínio do povo 

 de Edom,  mas no Novo Testamento aparece Herodes, edomita, rei de 

 Judéia por indicação de Roma. 

                    Em Obadias,  marcar > Herodes, Mt 2.1 

                  *Genealogia de Herodes consta entre VT e NT     

  

08      JOSE  
 

 Gn 30.25 . Ao nascer Jose,  Jacó quer voltar à sua terra natal  
        *mas Labão o convence ficar e trabalhar por salário, Gn 30.27- 43 

        *após seis anos. Jacó volta para sua terra, perto de Isaque,Gn 35.27-28   

  

Gn 37   José, filho preferido de Jacó, 
              é vendido pelos irmãos como escravo aos midianitas,  Gn 37.36  
 

( Gn 38 caso de Judá e Tamar:  

            nasce Perez que desce ao Egito ( Gn 46.32) de quem descende o rei Davi  

                        fundamental para a descendência do Messias ) 

 
 Gn 39 a 41  narra a história de José: na casa de Potifar ( uns 8 anos) Gn 39  
                     > na prisão (Gn 40) interpreta o sonho de Faraó e é exaltado, Gn 41  
 

Gn 42 a 45  ‘novela’ até que José se dá a conhecer aos irmãos.  
                   Faraó diz para a família de José descer ao Egito, Gn 45.17-19  
 
Gn 46    Jacó sabe que José vive e desce com a família toda para o Egito 
                
              Gn 47  José faz com que Faraó se torne dono de todo o Egito   
  
Gn 48-50.1-14   Final da vida de Jacó. 
                         Bênção dos dois filhos de José previne a retirada da tribo de                 
Levi para o sacerdórcio,  Gn 48.20 > Êx 28 > Nm 18.20  ( marcar na sua Bíblia)   

 
Gn 50.14-22   fim da vida de José   
                      & anotar ossos de José, Gn 50.24 > Êx 13.19 > Js 24.32 
 
 >  Anotar na sua Bíblia, na margem de cima, bem legível,  
    - o nome de quem o capítulo conta a história,facilita a compreensão  
      -  Sem o que, fica meio confuso, pois as histórias são entremeadas.  
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09  DESCENDÊNCIA  de ABRAÃO  até  às  12 TRIBOS 
 
Esquema da descendência de Abraão > Isaque e Jacó dando origem às 12 
tribos. 
Obs: note como Deus proveu uma tribo a mais ( Jacó abençoa os dois filhos de 
José)  no intuito de que a tribo sacerdotal de Levi não tivesse parte na divisão 
da terra de Canaã, Números 18.20 

 
 

Jacó desce ao Egito chamado por José (Gn 37) que se tornara o segundo depois de Faraó por 

causa da revelação do sonho das sete vacas magras que comiam as sete vacas gordas, dando 

solução para o problema avisado por Deus (Gn  39-41 e 48.17-20)  

 

> José teve dois filhos: Manassés: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho  

                                                                                               E da casa de meu pai 

                                      Efraim : Deus me fez crescer na erra de minha aflição, Gn41.50-52) 

                                     Ambos  abençoados por Jacó antes de morrer,  Gn 48.20 > Nm 18.20 

 

10     Um pouco de História Geral  
 

 

 se você curte saber como detalhes da Bíblia se encaixam na História do Egito, saiba mais. 

Acesse:http://logosapologetica.com/arqueologia-biblica-introducao-ao-egito/#axzz55uCDBUqn 

   

 Curiosidade Histórica:  
 

José desce ao Egito na época da ocupação dos hicsos ( que introduziram 
os carros  de ferro no Egito)   que eram de origem semita, como os 
patriarcas. 

 

http://logosapologetica.com/arqueologia-biblica-introducao-ao-egito/#axzz55uCDBUqn
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Expulsos os hicsos, começa a 18ª dinastia egípcia: Faraó não conhecia 
(?)  José  
> ou fazia questão de ignorar (impossível não saber como toda a terra do 

Egito se tornara possessão de Faraó) Temendo que se unissem aos hicsos, 
Faraó oprime os hebreus: assim começa a narrativa do livro de Êxodo. 

Fim do esq 2  patriarcas –x-     >   segue  esq 3   êxodo  -x-  
Começa o êxodo: quatro gerações estiveram no Egito, 
Gn 15.13-16_ Deus avisa Abraão sobre a servidão no Egito.’ Então disse a Abrão: 
Saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida 
à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos,Mas também eu julgarei a nação, à 
qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza.E tu irás a teus pais em paz; em 
boa velhice serás sepultado.E a quarta geração tornará para cá; porque a medida da 
injustiça dos amorreus não está ainda cheia.E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, 
e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades.Naquele 
mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: « à tua descendência tenho 
dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates ( só esta frase já poria 
fim à disputa de terra entre Israel e palestinos) 
 Gên 15.13-18                 Veja o esquema da descendência de Moisés 
 

 
 
*Há os que querem achar defeito na Bíblia e ficam procurando disparidades. Na 
linhagem da promessa anotava-se os que se destacavam por aderir ao plano de Deus. Em 
geral,o primogênito era quem dava continuidade à linhagem. Então se numa linhagem os 
primogênitos se casavam cedo, havia muitas gerações seguintes. Se fosse uma linhagem 
de gente que demorava muitos anos para ter filhos, como era comum na descendência de 
Abraão, então haveria umas três gerações enquanto na outra já haveria umas cinco ou 
seis gerações. Nas genealogias se observa que uns tinham filhos aos 30 anos e outros aos 
86 e 100 anos como Abraão. Isaque teve filhos aos 60 anos, Jacó já era velhusco: 75 anos 
quando foi a Padã- Harã em busca de esposa. Raquel demorou 14 anos para ter o 
primeiro filho. Então se Deus disse, assim é, mesmo que a pessoa  não entenda. Qual a 
maior chance de quem estar errado: qualquer mero mortal_   ou Deus, o Senhor do 
Universo? 
 
A partir de Moisés a genealogia dos sacerdotes têm destaque, tanto que, na volta do 
cativeiro, quem não provou sua descendência, não pôde exercer o sacerdócio, 
Esdras 2.62. 
 
* Em geral, havia o cuidado de guardar a árvore genealógica com muita precisão;  
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* Na volta do cativeiro, os que não puderam provar que eram da linhagem de Israel (ex 
Jacó) ficaram como estrangeiros, sem direitos legais de cidadão, com parte na terra. 
Esdras 2.59.  
 
* Percebem como uma simples negligência hoje pode ser muito prejudicial em futuro 
remoto?  
* Percebem como parece existir um fio invisível que dá unidade às Escrituras?  
* Aquelas 70 pessoas que desceram ao Egito, através de muitos séculos certamente 
vinham anotando cuidadosamente sua genealogia para que, depois do cativeiro, 
pudessem  provar com documentos que eram, de fato, descendentes de Israel (ex-
Jacó, Gn 32.28)  
 
* Estão percebendo? A narrativa bíblica não é um monte de histórias esparsas, e 
personagens que surgem do nada... Há uma linha central que une todas as 
narrativas e se desenvolvem levando a um desfecho  final pré-revelado em Daniel,  e 
com mais detalhes  no Apocalipse 
 
            Isso nos leva à constatação do fato a  que Moisés fez sutil referência: 
                       >  De Eternidade a Eternidade Tu é Deus’ _ Salmo 90.2 
             
           * Então, a História de Humanidade é um ‘parênteses’ na Eternidade 
 
               * De fato, a Ciência constatou que ‘o Tempo não existe’   
                ( foi matéria com  chamada de capa na revista SELEÇÕES) 
                               - pena que não anotei a data dessa matéria!!!! ups 
                * Então: 
  >    NASCEMOS NO TEMPO PARA ESCOLHER ONDE  PASSAR  A   ETERNIDADE  
 
‘Deus disse:  Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te 
tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe pois a vida, para 
que vivas’ 
                                                Deuteronômio 30.19  
Deus revela nas Escrituras o caminho para a vida eterna que é existir para sempre 
ligado a Deus 
 
E o  meio pelo qual Deus nos mostra o caminho da vida, é observando as Escrituras 
–x- 
 
Fim  esq 2  PATRIARCAS  
 
A seguir  esq 4 Êxodo ( os livros da Lei ) 
               
               Esq 5  conquista da terra : Josué , juízes, Rute, Samuel 
 
               Esq  6  (Saul e Davi) Reis ( tabela dos reis e respectivos profetas) 
                
               Esq  7  profetas (notas biográficas) /volta  do cativeiro  - 


