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O PENTATEUCO
Nome e divisão do Pentateuco: Pentateuco – é o nome dado aos cinco primeiros livros do Antigo Testamento (Gênesis, Êxodo,
Levítico, Números e Deuteronômio). Os judeus designam, por sua vez, esses livros com o título genérico de Torah (Torá). Torah
inclui o conceito de “lei”, e até com maior propriedade, os de “guiar”, “dirigir”, “instruir” ou “ensinar”. Os judeus também usam a
palavra Torá num sentido mais amplo, para referir o ensinamento judeu através da história como um todo. Em seu sentido mais
amplo, os judeus usam a palavra Torá para referir-se a todo e qualquer tipo de ensino ou filosofia.
Os principais temas e as seções correspondentes do Pentateuco podem ser analisados segundo o esquema seguinte:
1. Desde a criação do mundo até a genealogia de Abraão (Gn 1-11)
2. A história dos Patriarcas (Gn 12-50) – Abraão, Isaque, Jacó e José
3. A saída do Egito (Êx 1 – 15)
4. Desde o Egito até o Sinai (Êx 16-18)
5. A revelação do Senhor no Sinai (Êx 19 – Num 10)
6. Desde o Sinai até Moabe (Num 10-36)
7. O livro de Deuteronômio (Dt 1-34)

GÊNESIS
Significado: Gênesis é o termo-grego – de onde vem “gênese” em português. Tem como significado “origem” ou “princípio”. Sua
primeira palavra é “No princípio”. Gn 1.1.
Autor: Moisés
História: Primeiro livro da Bíblia. Narra acontecimentos, desde a criação do mundo, na perspectiva judaica (o chamado "relato do
Génesis"), passando pelos Patriarcas hebreus, até à fixação deste povo no Egito, depois da história de José. Génesis é o inicio´, é o
principio da criação dos ceús, da terra, da humanidades e de tudo quando existe vida, todos os seres.
A CRIAÇÃO DO MUNDO
Capítulo 1
Toda a criação do universo foi feita por Deus (João 1:3, Col. 1:16, Heb 1:2) e tudo Ele criou e formou em 06 dias (Êxo. 31:17).
Primeiro Ele criou os céus e a terra, porém ela estava sem forma e vazia. O propósito de Deus era habitação dela, veja: Is. 45:18.
Notemos que a palavra criou aparece apenas 03 vezes (v. 1, 21,27) e o que Ele fez nos demais dias.
O primeiro Dia -> Fez separação entre Dia e Noite, havendo tarde e manhã o primeiro dia. As trevas já existiam, Deus fez a Luz.
O segundo Dia -> Fez separação das águas. Na terra havia somente águas (v.2). Deus fez o firmamento “céus” no meio das águas.
O terceiro Dia -> Fez a terra seca e a vegetação. Ordenou o ajuntamento das águas “mares” e apareceu a porção seca “terra”. Fez a
terra produzir relva, ervas e árvores com frutos.
O quarto Dia -> Fez os luzeiros “Sol”, “Lua” e as “estrelas”. Fez para separar o dia e a noite, para sinais, para estações, dias e anos.
O quinto Dia -> Fez os peixes e as aves dos céus. Criou os grandes animais marinhos. Com a benção de Deus, foram fecundos.
O sexto Dia -> Fez os animais terrestres e criou o homem e a mulher. (v.24-31)
A criação do homem – o homem foi criado e não evoluído. (Mat 19:4, Marc. 10:6). O capítulo 1 mostra de uma maneira geral como
tudo foi criado e formado. No capítulo 2 vemos como, especificamente, Adão e Eva foram criados.
Capítulo 2
Deus descansa: No sétimo dia Deus descansou de tudo, abençoou e o santificou. No nosso calendário, o sétimo dia é o Sábado.
Não chovia: Vemos também que a terra ainda não tinha chuva, Deus fazia com que uma neblina subisse a toda terra e regasse a
superfície do solo.
Formação do homem: Deus formou Adão do pó da terra e Eva de uma das costelas de Adão. (v. 7, 21-22)
Deus deu a terra para o homem dominar (Gn 1.26), mostrando o que lhe era permitido, porém deu ordenança do que era o bem e mal.
(v.16 e 17)
É benção de Deus a união de um homem e mulher, Deus os criou para serem uma só carne, mas o mundo modificou toda a criação de
Deus.
Capítulo 3

2
A queda do homem: a tentação veio em cima do que Deus ordenara: “ na arvore do conhecimento do bem e do mal não comerás”.
A queda do homem foi através da desobediência. Eva foi tentada pela serpente, que estava sendo influenciada pelo maligno, e caiu no
engano das trevas. Adão caiu consciente do que estava fazendo de errado por amar a Eva.(I. Tm. 2.17).
A serpente era tido como um animal especial, próximo do homem que falava. (Apc. 12:9 e 20:2)
E assim, desobedecendo a Deus, os dois pecaram e caíram.
Eva caiu por causa dos três pecados do homem: concupiscência da carne (boa para comer), concupiscência dos olhos (agradável aos
olhos) e soberba da vida (desejável para dar entendimento).
As conseqüências do pecado para a humanidade:
1. A serpente, instrumento de Satanás, amaldiçoada. V.14
2. A primeira promessa de um Redentor. V.15
3. A condição da mulher mudada: conceição multiplicada, dor de parto e sujeição ao homem. V.16 (I Tm. 2:11-14, Efes. 5:2225, I Cor. 11:7-9).
4. A terra amaldiçoada. v. 17
5. O cansaço da vida. V.18
6. Trabalhar para o seu sustento. V. 19
7. A morte física. V. 19 (Gn 2:17, Rom. 5:12-21, Ef. 2:5).
Capítulo 4
O primeiro homicídio na terra: duas ofertas, uma aceitável e a outra reprovada por Deus. Abel compreendeu que era através do
sangue que o pecado era perdoado e Caim não teve esse entendimento, levando fruto de sua lavoura. O homicídio foi conseqüência de
inveja e ciúme. E isso tem vindo de geração em geração.
Através do homicídio entrou a falta de temor a Deus. V. 9
Descendência de Caim: *Enoque, seu filho, não foi aquele que andou com Deus. Na sua descendência já teve outro homicídio.
Capítulo 5
Descendência de Adão: I Cr. 1.1-4. Não tem Caim na descendência de Adão. Ele foi cortado. V. 4.16
Dois nomes nos prendem atenção na descendência, Enoque, um home de fé e que andou com Deus (Gn 5:24, Hb. 11:5,6) e
Matusalém, o mais idoso de todos. Matusalém significa “quando ele for removido, virá”. E o Dilúvio veio logo após sua morte:
Matusalém, ao nascimento de Lameque tinha .........................................................
187 anos
Lameque, mas nascimento de Noé, tinha .................................................................
182 “
O dilúvio veio quando Noé tinha .............................................................................
600 “
____ 969, idade da morte de Matusalém.
Capítulos 6 a 8
Geração corrupta: os filhos de Deus começaram a se juntar com os filhos da rebeldia e isso não foi agradável aos olhos de Deus.
O dilúvio: Noé, através da fé em Deus e que chamou a atenção Dele, construiu a arca, mesmo sendo criticado pelos homens. (Hb
11:7). O dilúvio foi juízo, e lemos que juízo é obra estranha de Deus. (Is. 28:21), que quer dizer que é diferente a obra que Ele tem
prazer de fazer: misericórdia. O juízo tem 05 aspectos:
1. é para glória de Deus.
2. é para instrução das nações. Is. 26:9
3. é purificador. Gn. 15:16 e Lev. 18:25
4. é conseqüentemente uma libertação do mal.
5. é profético Luc. 17:26,27
Noé, logo após o livramento de Deus, fez um altar a Deus e ofereceu ali sacrifícios. E isso foi agradável a Deus. Gn. 8:20-22
Capítulo 9 e 10
Noé e seus descendentes: a benção e promessa de Deus, o pacto que Deus fez com Noé e toda a alma vivente. Gn 9:16
A aliança com Noé: abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Gn. 9. O arco-íris foi o sinal da aliança de Deus com o homem. V. 13
Capítulo 11
A torre de babel: Nesse capítulo vemos o começo da confederação e engrandecimento humano. E Deus desaprovou isso, impediu o
projeto de fazer a alta torre e um nome confundiu as línguas e espalhou os povos sobre toda a terra.
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