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Gênesis 11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INTRODUÇÃO 
 

Babel é um nome que veio a significar confusão (hebraico), e ilustra a rebeldia da 
humanidade contra Deus: havendo sido instruídos a encher a terra (9:1), cerca de um 
século após o dilúvio os descendentes de Noé partiram para o ocidente, instalaram-se em 
uma planície (conhecida como Sinear) entre os rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia e 
decidiram construir uma cidade e uma torre até os céus, para tornarem-se célebres e evitar 
que fossem espalhados por toda a terra. 

 
I. A TORRE DE BABEL – GÊNESIS 11: 1-9. 

Esta parte das Escrituras faz um comentário de Gênesis 10:8-10. Da mesma forma 
Gênesis 10 explica quem realmente era o líder em Babel. Vamos observar mais de perto a 
Ninrode, e depois então faremos uma exposição dos versículos 1-9. 
 
Ninrode. 

1. O nome Ninrode significa “rebelde“. Ele foi o primeiro homem que realmente 
organizou uma rebelião contra Deus. Ele aparentemente foi influenciado por seu pai (Cuxe), 
que lhe deu este nome. 

2. Foi um homem “poderoso” ou líder na terra [Gênesis 10:8,9]. Ele foi o mais 
_____________________________ dos __________________________ e por isso que 
se diz: “Valente como _______________________”. 10.9 

3. Organizou uma rebelião política contra Deus. Foi ordenado ao homem que 
repovoasse a terra [Gênesis 9:1 Deus abençoou Noé e seus ________________, dizendo-
lhes: “Sejam ____________________, __________________________ e encham a 
___________________]. 

 Eles deveriam se espalhar e povoar a terra. Por outro lado, Ninrode desejava manter 
todos juntos.  

4. Organizou uma rebelião religiosa contra o Senhor. A Torre de Babel era um templo 
religioso (zigurate).  

 
“O zigurate é uma forma de templo, criada pelos 

sumérios e comum para os babilônios e assírios, pertinente 
à época do antigo vale da Mesopotâmia e construído na 
forma de pirâmides terraplanadas. O formato era o de vários 
andares construídos um sobre o outro, com o diferencial de 
cada andar possuir área menor que a plataforma inferior sobre 
a qual foi construído — as plataformas poderiam ser 
retangulares, ovais ou quadradas, e seu número variava de 
dois a sete.” 

 
Nesta época, Sem ainda estava vivo e deve ter ficado espantado com esta rebelião, 

e por ela ter ocorrido logo após o dilúvio. Estes povos no entanto, se rebelaram contra Deus 
quando desejaram fazer um nome para eles mesmos. Vindo a planície de Sinear eles 
construíram uma grande e bonita cidade. Esta cidade foi conhecida mais tarde como 
Babilônia. Nesta cidade eles começaram a construir uma grande Torre, que seria um templo 
religioso e um lugar de adoração. A intenção era que ali fosse o centro da política e da 
união religiosa. (Estes templos torres são chamados de “zigurate”. Versículos 5-7. Deus 
notou o progresso e a intenção destes homens maus. Deus se recusou a permitir a  
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construção, fazendo com que a comunicação ficasse inviável confundindo/dividindo as 
línguas existentes, com isso conseguiu a dispersão do povo por toda a terra.  “Venham, 
_______________________ e _____________________________ a 
_____________________ que falam, para que não ___________________________ mais 
uns aos ________________”. v.7 
 

 
II. A LINHAGEM DE SEM ATÉ ABRÃO – GÊNESIS 11:10-32. 
Esta parte das Escrituras mostra a linhagem de Sem até Abrão. 
 

A. Versículos 10-26. Esta genealogia é importante para mostrar que as profecias 
divinas são verdadeiras. Sem ela nós não teríamos como provar que Cristo é descendente 
de Sem. Note que o tempo de vida começou a encurtar após a queda do homem. 

B. Versículos 27-32. Aqui nós recebemos muitos fatos relativos à Abrão: 
1. Somos informados da morte do pai de Ló, o que explica o motivo de ele estar com 
a família de Abraão. 
2. Somos informados a respeito do casamento de Abrão e a esterilidade de Sarai. 
“Ora Sarai era _____________________; não tinha __________________”. v. 30 
3. No versículo 31 vemos que o pai de Abraão saiu de Ur dos Caldeus em direção à 
Canaã.  

 
Responda rápido as questões: 
 

a) Como chamava o pai de Sem? 
__________________________________________________________________ 

b) Como chamava o Pai de Abrão? 
__________________________________________________________________ 

c) Como chamava o Pai de Ló? 
__________________________________________________________________ 

d) Para qual cidade que o Pai de Abrão resolveu mudar? 
__________________________________________________________________ 

e) Como chamava a esposa de Abrão? 
__________________________________________________________________ 

f) Ninrode era descendente de qual dos filhos de Noé? 
__________________________________________________________________ 

g) Quais foram os materiais que utilizados para a construção da torre? 
__________________________________________________________________ 

h) Em que cidade o Pai de Ló (Harã) faleceu? 
__________________________________________________________________ 
 

 

Tarefa para casa: Ler Gênesis 11 

 
 
 

 
 

AVALIAÇÃO 

- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    

- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o 
limite de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana 

seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 

Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (1,0) + PRESENÇA (1,0) + TAREFAS (2,0) + PROVA (6,0) – TOTAL: 

10,0 

      

 


