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Gênesis 5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. A INTRODUÇÃO DO CAPÍTULO – VERSÍCULOS 1-2. 
Nos versículos 1 e 2, nós temos a explanação do conteúdo do capítulo 5 e uma breve revisão da 

criação do homem. Duas situações são dignas de nota: 
 
a) Vemos a menção de “O livro da descendência”, somente encontramos referência semelhante 

em Mateus 1:1, mencionando a genealogia de Cristo o 2º Adão.  
b) No final do verso 2 vemos Deus se referindo a ambos como homem (Adão do Hebraico).  Deus 

os chamou de humanos), versão VIVA. Comparar com 1 Cor 15:45. 
 
II. A GENEALOGIA DE SETE – VERSÍCULOS 3-20. 
Uma coisa notável aqui é a longevidade destes antigos homens. Não há motivo para entendermos 

estes anos como alguma outra coisa além de anos solares normais. Muitos motivos têm sido sugeridos 
para que a vida fosse estendida em sua amplitude. Talvez o pecado não tivesse ainda afetado totalmente 
a genética e a constituição física do homem. Alguns pensam que talvez seja pelo fato do clima da terra e 
do meio ambiente serem totalmente diferentes antes do dilúvio. Entretanto, tudo isso é mera teoria. Nós 
ficamos contentes em saber que Deus é quem permitiu isso. Infelizmente uma vida longa não promove a 
piedade [Gênesis 6:5]. 

 
ENOQUE – VERSÍCULOS 21-27. 
Aqui nós encontramos um dos homens mais interessantes das Escrituras. As coisas que sabemos 

a respeito de Enoque: 
 
IV. OS DESCENDENTES DE LAMEQUE – VERSÍCULOS 28-32. 
LAMEQUE (não deve ser confundido com o descendente de Caim) foi o pai de Noé. O nome Noé 

significa “descanso” ou “conforto”. De alguma maneira Lameque viu em Noé alguém que foi enviado para 
confortá-lo, enquanto ele trabalhava na terra amaldiçoada pelo pecado.  

 
GÊNESIS Capítulo 5 – Gerações. 
1. Adão era da idade de 130 anos quando Sete nasceu 
2. Adão era da idade de 235 anos quando Enos nasceu 
3. Adão era da idade de 325 anos quando Cainã nasceu 
4. Adão era da idade de 395 anos quando Maalaleel nasceu 
5. Adão era da idade de 460 anos quando Jarede nasceu 
6. Adão era da idade de 622 anos quando Enoque nasceu 
7. Adão era da idade de 687 anos quando Matusalém nasceu 
8. Adão era da idade de 874 anos quando Lameque nasceu 
 
Lameque era da idade de 56 anos quando Adão morreu. Matusalém e Lameque puderam receber 

a história da criação diretamente de Adão. Noé foi a décima geração desde Adão. Matusalém poderia ter 
passado a história da criação de Adão para os filhos de Noé, Cão, Sem e Jafé, que eram da idade de 100 
anos quando Matusalém morreu. 

O dilúvio ocorreu no ano 600 da vida de NOÉ. Da criação de Adão até o dilúvio, se passaram 
1656 anos. Noé viveu 350 anos após o dilúvio. Abrão era da idade de 56 anos quando Noé morreu. Sem 
viveu 500 anos após o dilúvio. Jacó era da idade de 48 anos quando Sem morreu. 

A história da criação e o relato do dilúvio poderiam ter vindo desde Adão até Matusalém, de 
Matusalém até Sem; e de Sem até Jacó. Os doze filhos de Israel (Jacó) quando habitaram no Egito, 
conheciam a história muito bem. Moisés que escreveu o relato da criação e do dilúvio, pertenceu a terceira 
geração que estava no Egito. 

A mensagem poderia ter vindo de Adão até Matusalém, e então para Sem, depois para Jacó, em 
seguida para Levi e finalmente até Moisés. Este relato poderia ter chegado até Moisés vindo de boca em 
boca desde Adão, caminhando assim através de cinco gerações. 
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Gênesis 6 
 
INTRODUÇÃO 
Este capítulo faz um relato das condições que levaram ao dilúvio. Aqueles dias se assemelham com 

a época em que nós vivemos hoje. 
 
I. O SAL SE TORNOU INSÍPIDO – VERSÍCULOS 1-2 
O povo de Deus é a força que preserva os valores em uma sociedade [Mateus 5:13]. Quando os 

que professam ser santos começam a perder e a comprometer seu testemunho, os tempos se tornam 
desesperadores. Isto é o que ocorreu antes do dilúvio. Em Gênesis 4, percebemos que os descendentes 
de Caim, que embora se excederam em algumas áreas da cultura, desviaram-se mais e mais de Deus, e 
daquilo que era correto.  

 
II. AS CONDIÇÕES DO HOMEM – VERSÍCULOS 3-5. 
A. O estado do homem antes do dilúvio: 
 
1. Antes do dilúvio o homem resistiu ao trabalho do Espírito Santo na graça comum. Isto envolveu 

a recusa deles em ouvir os pregadores da verdade (Enoque, Noé) e a luta do Espírito Santo em as suas 
próprias consciências. Ainda hoje, as restrições ao pecado são gradualmente eliminadas. 

2. O homem se recusou a tirar proveito da maravilhosa misericórdia de Deus. Deus deu ao homem 
um espaço de tempo de120 anos para se arrepender. 

3. No versículo 4, vemos que os homens brutos e maus eram os líderes e heróis daquele tempo. 
Os filhos destes casamentos mistos se tornaram famosos na sociedade, mas não diante de Deus. 

4. O versículo 5 revela que a mente dos homens se tornou um esgoto do pecado. Só precisamos 
ligar a TV para termos exemplos modernos disto. Linguagem baixa e impureza sexual são o tema 
constante. Ninguém pode sair em público sem que ouça conversas profanas e sujas. 

5. Os dias de Noé – Lucas 17:26. Nosso Senhor apontou que as características da vida antes do 
dilúvio reapareceriam antes da Sua segunda vinda. Tendo em vista as condições atuais, como isto nos 
instiga a olharmos para a vinda de Cristo.  

 
III. O ARREPENDIMENTO DE DEUS – VERSÍCULOS 6-7. 
O versículo 6 nos diz que Deus se arrependeu ou mudou sua vontade a respeito da criação do 

homem. É claro que isto é linguagem de acomodação. Deus está falando como se Ele fosse homem.  
Estritamente falando, Deus nunca muda Sua vontade, pois Seus planos são eternos e imutáveis [I Samuel 
15:29; Romanos 11:29]. 

Esta forma de linguagem é usada para nos ajudar a entender a mudança que ocorreu no homem 
desde a criação, bem como a ira de Deus sobre o seu pecado. Mesmo Deus tendo criado o homem, Ele 
deve julgá-lo pelos seus pecados. 

 
IV. A GRAÇA – VERSÍCULO 8. 
Aqui temos a primeira menção da “graça” na Bíblia. Ela ocorre durante a época da maior depravação 

do homem. A graça de Deus pode parecer muito restrita aqui, mas vamos lembrar que através deste único 
homem, a raça humana foi preservada. Muitos, quando leem o versículo 8, veem somente a justiça de 
Deus em não destruir um homem justo juntamente com o ímpio. Entretanto, isto está longe do significado 
da graça. Na verdade, Noé era um homem justo [vers. 6], mas lembre-se de que foi a graça de Deus que 
o fez assim [I Coríntios 15:10]. 

 
V. A DETERMINAÇÃO DE DEUS – VERSÍCULOS 12-13. 
Quando o pecado se torna aberto, o julgamento está próximo. Deus criou o homem santo e o 

colocou no jardim. Através do pecado o mundo tornou-se uma “selva”. O julgamento acompanha o pecado 

assim como as flores acompanham o botão. 
 

Tarefa pra casa: Ler Gênesis 5,6 

 
 
 
 

 

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 

      


