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GÊNESIS 7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Introdução: 
 

Neste capítulo nós temos descrição do dilúvio. Este foi sem dúvida, o julgamento 
mais terrível de Deus sobre o pecado do homem que o mundo já viu. Na próxima vez que 
Deus julgar o mundo, será com fogo. 

 
“E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e 
destruído. Pela mesma palavra os céus e a terra que agora 
existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia 
do juízo e para a destruição dos ímpios. 2 Pedro 3:6,7 

  
I. A Chamada de Deus – V.1. 

Deus cuidou dos justos. No tempo certo, Ele chamou Noé e sua família para 
entrarem na Arca. Note que Deus disse “venha”, ao invés de “vá”. Ele estava presente na 
Arca, pois, Ele nunca abandona seu povo. Hebreus 13:5-6 
 
a) Qual é a marcante definição que encontramos sobre a pessoa de Noé nesse primeiro 
versículo? 
________________________________________________________________________ 
 
II. Os animais limpos – V.2-3. 

Sete casais de cada espécie de animal puro e um casal de animal impuro. Os animais 
impuros apenas precisariam reproduzir-se após o dilúvio, mas os puros também seriam 
necessários para os holocaustos que Noé sacrificaria (8.20) e para alimento (9.3). 
 
b) Durante quantos dias e quantas noites Deus determina que choveria? 
________________________________________________________________________ 
 
Complete: 
Noé fez _______________________________________________________________v.5 
A idade de Noé quando as águas começaram a cair era de:_________________ anos. v.6 
 
No dia em que Noé completou __________________________nesse mesmo dia todas as 
_____________________ das grandes profundezas __________________________ e as 
comportas do céu _____________v. 11 
 

 

 
 

O Senhor sentiu um aroma agradável... 8:21 
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GÊNESIS 8 

 
INTRODUÇÃO Noé e sua família devem ter imaginado se eles sairiam novamente da Arca. 
Entretanto, no tempo de Deus, o julgamento se completou e a terra voltou a ficar seca. Este foi um 
novo começo para a raça humana. Infelizmente, o caráter do homem não melhorou. Todavia, 
Deus deu novas manifestações de Sua graça e longanimidade. 

I. Lembrou-se Deus – V. 1-3. 

Enquanto os dias se seguiam, provavelmente Noé sentiu-se esquecido. Esta é uma 

doença comum entre os servos de Deus. A frase “lembrou-se Deus”, no hebraico, significa 

que Deus começou a agir em seu favor. Deus nunca se esquece do Seu povo Isaías 49:15. 

II. A Arca repousa – V. 4-5. 

Parece que Deus nunca está com pressa. Suas obras exigem nossa paciência. Ao 

invés de secar a terra em um só dia, Deus permitiu que as coisas ocorressem por etapas. 

Seis meses após o início do dilúvio, eles finalmente vieram a repousar em algum lugar nas 

montanhas do Ararate. Lentamente as águas recuaram, e após três meses, a primeira 

porção de terra foi avistada. 

Marque a alternativa correta, conforme v.1 
Deus envia uma: 
(     ) Grande explosão e as aguas começam a baixar; 
(     ) Grande raio e as águas começam a baixar; 
(     ) Vento e as águas começam a baixar; 
 
Passados ________________________ Noé abriu uma ________________________ v.6 
Noé soltou o corvo e ele não retornou, posteriormente soltou a bomba, ela faz um primeiro 
voo não encontra nada e retorna, e no seu segundo voo retorna com um ramo (folha nova) 
de _________________________________ v.11 
 
Quem determinou a saída da arca? v.15 
________________________________________________________________________ 
 
Qual foi a primeira ação de Noé logo que todos saíram da arca? v.20 
________________________________________________________________________ 
 
Nos versículos 20 a 22 encontramos um prenúncio da grande aliança que Deus faria com 
o Noé que perdurará pela eternidade. 

 

 

Tarefa pra casa: Ler Gênesis 7,8 

 
 

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 

      


