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Gênesis 9 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Introdução 

Aqui a raça humana tem um ............................... Através destas oito pessoas salvas 

no dilúvio o mundo foi ............................... Em todos os continentes nós encontramos vários 

relatos a respeito do dilúvio, pois essa história tem sido passada de geração a geração. 

Somente nas Escrituras nós temos a história contada sem .............................. 

............................... 

I. Um novo começo – v. 1,2. 

Noé recebeu a mesma tarefa que foi dada para .............................. Gn 1:22. No 

entanto, houve uma mudança na maneira de exercer domínio. Em Gênesis 1:28 Deus 

mostrou ao homem que a terra foi criada para o seu proveito. Portanto, ele deveria dominar, 

ou em outras palavras, utilizá-la em seu benefício. Em Gênesis 9:2, é acrescentado, que 

para a proteção do homem, .............................. estaria presente em todos os animais. Isto 

mostra como o pecado produziu miséria e desarmonia mesmo entre a criação física Rm 

8:22. 

Noé e seus descendentes poderiam comer .............................. (9:3-4). Havia, no 

entanto, uma condição. Eles não poderiam comer o sangue dos animais, pois a vida do 

animal estava no seu sangue. Isso ia ensinar ao homem não só que Deus dá valor à vida, 

mas também que ela Lhe pertence. Deus permite aos homens tirar a vida dos animais para 

.............................., no entanto, eles não podem comer o sangue. 
 

II. A Aliança – v 8-17. 

Antes do dilúvio, não havia .............................. sobre a terra [Gênesis 2:5-6]. A primeira 

experiência do homem com a chuva foi durante o julgamento universal. Imagine o medo 

daqueles que vieram da Arca, ou como se sentiam aqueles que mais tarde ouviram a 

respeito do dilúvio, quando começava a chover. A fim de aliviar este temor, e como um 

sinal da promessa de Deus de não destruir mais a terra com água, foi feito um 

.............................. (Arco-íris) para servir como memorial deste pacto. 

Aliança da paz v.11 / Aliança eterna v.12 / Aliança visível v.13 

 

III. O pecado de Cam – V 22-23. 

O pecado de Cam foi a falta de .............................. e ............................... Ao invés de 

honrar ao seu pai, ele contemplou sua nudez e até contou aos outros da desgraça de seu 

pai. Veja o contraste entre o comportamento de Cam e o de seus dois irmãos. Não foi o 

respeito e honra deles para com Noé uma repreensão a seu irmão?   

Devemos cumprir sempre Efésios 6:2-3 

Vale destacar que o pecado de Cam não tem relação a um possível ato homossexual, 

incesto e a maldição sobre os seus descendentes não foi a cor negra. 

 

VELHO TESTAMENTO I – GÊNESIS 1 A 11 - 2019 

 



Gênesis 10 
 

Este capítulo de Gênesis mostra ........................................................... 

............................................................, mas já trata de forma especial sobre os antecedentes 

do povo de Deus, Israel. Na verdade temos aqui um movimento que vai do geral para o 

particular. Fala-se primeiro das origens dos povos da terra, e cada vez mais se afunila a 

narrativa até chegar-se a .............................., do qual veio a ............................... Porém isso só 

ocorrerá nos capítulos seguintes, e sabemos que a Bíblia desenvolverá o assunto até a 

manifestação do messias, o Senhor Jesus Cristo. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Tarefa pra casa: Ler Gênesis 9 e 10 

 

 

 

 

 
 

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 

      


