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TABELA	  DE	  CONTEÚDOS	  DE	  GÊNESIS	  
	  

Jack	  Rendel	  
	  

Traduzido	  por	  Pauline	  Meeker	  
	  

Atenção:	  O	  formato	  da	  página	  é	  paisagem	  
	  

(Tabela	  em	  construção)	  
	  

1.  No princípio, criou Deus os céus e a terra. 1:1-2:3	  
 

  Bondade: E Deus viu tudo o que ele tinha feito, e foi muito bom.	  
1:3, 10, 12, 18, 25, 31.	  

Pessoa: Deus tem as características de pessoa: ele separa 1:3, 7; ele chama 1:5, 10; ele faz 1:7, 16, 25, 2:2, 3; 
ele vê 1:4, 10, 12, 18, 25, 31, ele coloca 1:17; ele abençoa 1:22, 28, 2:3; ele dá 1:29; ele termina 2:2; ele repousa 

2:23; ele santifica 2:3.  
  Pecado: Entre as 11 divisões do Gênesis separados pela frase: "Estas são as gerações de…" esta primeira 

divisão é a única em que o pecado não existia na terra.	  
	  
2. Estas são as gerações (toledaw'- descendentes, 
acontecimento, história, resultados) dos céus e da 
terra	  ... 2:4-4:26	  
 	  
Aqui começam reprodução, as gerações, o pecado e a 
morte.	  
 	  
 	  

7. São estas as gerações de Tera. (Esta é a conta 
de Tera). 11:27-25:11	  
 	  
 	  
Deus começa um novo trabalho prometendo um filho 
para Abraão através de quem a promessa de um 
Messias e Salvador será realizado.	  
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Adão 2:20	  
 	  
PLANOS: Adão escuta e Eva e eles desobedecem a 
Deus. 3:6 e 17. (Pensamento a considerar: Adão podia 
estar presente enquanto Eva foi tentada e não fez nada 
para intervir quando ela comeu do fruto proibido.)	  
 	  
SACRIFÍCIO: Caim traz frutos do solo como uma 
oferenda a Deus. Abel trouxe porções de gordura de 
alguns dos primeiros nascidos do seu rebanho. Deus 
estava contente com a oferta de Abel e rejeitou a oferta 
de Caim. Caim estava irritado e Deus lhe disse se ele 
fizesse direito ele seria aceito. Pecado desejou a ele, 
mas ele deve ter conquista-lo. Mas Caim matou Abel, 
em vez de obedecer a Deus. 4:1-16 Caim rejeitou o 
sacrifício de Deus. 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
	  
 	  

 	  
Abrão, Abraão 11:27	  
 	  
PLANOS: Abrão escuta Sarai e toma Hagar como 
esposa para criar uma família para eles, mas isso leva 
a muitas dores. Capítulo 16.	  
 	  
 	  
SACRIFÍCIO: Capítulo 22.  Depois dessas coisas, pôs 
Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão! Este lhe 
respondeu: Eis-me aqui! Acrescentou Deus: Toma teu 
filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à 
terra de Moriá; oferece-o ali em holocausto, sobre um 
dos montes, que eu te mostrarei.  22:1, 2.  e, 
estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. 
Mas do céu lhe bradou o Anjo do SENHOR: Abraão! 
Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui! Então, lhe disse: 
Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças; 
pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me 
negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão 
erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso 
pelos chifres entre os arbustos; tomou Abraão o 
carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu 
filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar - O 
SENHOR Proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: No 
monte do SENHOR se proverá. 22:10-14  Abraão 
aceitou o sacrifício de Deus.	  
 	  
Ismael e Isaque não se entendem. 21:1-20 Agar e 
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Caim mata Abel. Caim é condenado a vaguear na terra.	  
4:12	  
  

Ismael são mandados embora para morar no 
deserto.  21:14	  
  

3. Estas são as gerações de Adão (Este é o livro da 
genealogia de Adão). 5:1-6:8	  
 	  
 	  
 	  
A lista de gerações. 5:1-32	  
 	  
 	  
Os "filhos de Deus", aparentemente da linha de Sete e 
Enós, casaram com as "filhas dos homens", 
aparentemente da linha de Caim (Lembre-se, esta é 
uma suposição, por isso não estou dogmática sobre o 
que "filhos de Deus" e "filhas dos homens" podem 
significar), e a humanidade se deteriorou em pior e pior 
pecado. Simplesmente porque os "filhos de Deus" foram 
envolvidos neste inter-casamento uma maior e melhor 
raça humana não podia ser garantida. O contrário 
aconteceu.  Aparentemente, as "filhas dos homens" 
diminuíram a espiritualidade e a moralidade dos "filhos 
de Deus". (Para não pensar que estou sendo injusto 
com as mulheres, lembre-se que na Bíblia, a Raabe e 
Rute são mantidas como exemplos no meio de uma 
geração de adoradores de ídolos. Também não 
devemos esquecer que, de acordo com Gênesis 6:2 Os 
rapazes tomaram a iniciativa de se casar com as 

8. São estas as gerações de Ismael, filho de 
Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à 
luz. (Esta é a conta de Ismael). 25:12-18	  
 	  
A lista dos filhos de Ismael, mas não de suas 
gerações. 25:13-18	  
 	  
 	  
A descendência de um homem de Deus Abrão não era 
necessariamente um homem de Deus.	  
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mulheres, e não vice-versa. Isto quer dizer que os 
"filhos de Deus" ignoraram as "filhas de Deus", para 
casar com as "filhas dos homens", por sua beleza 
exterior, em vez de prosseguir com o casamento com 
as " Filhas de Deus ", que eram dedicadas ao Senhor.)	  
 	  
 	  
Viu o SENHOR que a maldade do homem se havia 
multiplicado na terra e que era continuamente mau todo 
desígnio do seu coração. (cheia de violência. 6:11)  6:5 

 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
Eles viviam separados dos outros descendentes de 
Abraão. 25:18 NTLH 

4  São estas as gerações de Noé (Esta é a conta de 
Noé). 6:9-9:29 	  
 	  
DENTRO E FORA DE MUNDOS: Noé foi retirado do 
seu mundo, quando havia muita violência, e entrou por 
um tempo em um outro mundo (o arco), e, em seguida, 
retornou ao seu outro mundo.	  
 	  
 	  
A SALVAÇÃO da humanidade, como uma raça, veio 
através de Noé. Deus "começou de novo", com Noé.	  
  

9. São estas as gerações de Isaque (Esta é a conta 
de Isaque). 25:19-35:29	  
 	  
 DENTRO E FORA DE MUNDOS: Jacó foi tirado do 
mundo dele, ameaçado com violência por Esaú, em 
outro mundo (Padan-Aram), e, em seguida, retornou 
ao seu mundo	  
	  
 A PROMESSA (DE SALVAÇÃO) veio através de 
Isaac. Após que Abrão e Sarai pensavam que tinham 
chegados a um bom plano para gerar um filho para 
transmitir a herança, o Senhor "começou de novo", 
com Isaac.	  
  

5. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, 
Cam e Jafé; e nasceram-lhes filhos depois do 

10. Estas são as gerações de Esaú, que é Edom 
(Esta é a conta ...). 36: 1-43 
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dilúvio. (Esta é a conta de...). 10:1-11:9	  
 	  
3 Lista de gerações	  
 	  
 	  
 	  
Os descendentes de Cam incluiu Ninrode. 	  
Cuxe gerou a Ninrode, o qual começou a ser poderoso 
na terra. Foi valente caçador diante do SENHOR; daí 
dizer-se: Como Ninrode, poderoso caçador diante do 
SENHOR.  O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, 
Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele 
para a Assíria e edificou Nínive, Reobote-Ir e Calá. E, 
entre Nínive e Calá, a grande cidade de Resém.	  
10:8-12	  
 	  
 	  
São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as 
suas gerações, nas suas nações; e destes foram 
disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. 
10:32.  Destarte, o SENHOR os dispersou dali pela 
superfície da terra; e cessaram de edificar a cidade. 
Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali 
confundiu o SENHOR a linguagem de toda a terra e dali 
o SENHOR os dispersou por toda a superfície dela. 
11:8, 9.	  
  

  
O filho de Esaú a Elifaz teve uma concubina chamada 
Timna, que também lhe deu Amaleque. 36:12 A lista 
de reis em Edom não parece ser uma lista 
genealógica. Parece vários reis vieram e reinou que 
não eram filhos de um outro. 

Esaú tomou para si esposas  do meio das filhas de 
Canaã,  o filho de Cam, especificamente aquele 
descendente, que foi amaldiçoado, porque ele tinha 
olhado para a nudez de seu pai, não cobrindo ele 
como seus irmãos tinham feitos.9:20-27.	  

São estes os reis que reinaram na terra de Edom, 
antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel.36:31	  
 	  
Levou Esaú suas mulheres, e seus filhos, e suas 
filhas, e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho, 
e todo o seu gado, e toda propriedade, tudo que havia 
adquirido na terra de Canaã; e se foi para outra terra, 
apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens 
deles eram muitos para habitarem juntos; e a terra de 
suas peregrinações não os podia sustentar por causa 
do seu gado. Então, Esaú, que é Edom, habitou no 
monte Seír.  36:6-8	  
  

6. São estas as gerações de Sem (Esta é a conta de 11. Jacó viveu na terra onde seu pai tinha 
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Sem...). 11:10-26	  
 	  
 	  
Eber, antepassado dos Hebreus, está na lista. Eber 
significa "para além da região". (Este é o mesmo que 
dizer "estrangeiros"?)	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
 	  
  
 
 
 
	  
 	  
 	  
LONGEVIDADE: Uma lista de gerações, cujas vidas 
foram ficando mais e mais curtos.  
No dia de Pelegue, a terra foi dividida pelas línguas, o 
julgamento de Deus na torre de Babel. Pelegue significa 
divisão.  
   
SEPARAÇÃO: Os povos da terra foram separadas 

permanecido, a terra de Canaã.	  
São estas as gerações de Jacó (Esta é a conta de 
Jacó...). 37:1-50:26	  
José foi separado de seus irmãos. José foi chamado 
um escravo Hebreu pelo Egípcios, e os Hebreus foram 
uma abominação aos Egípcios. Eles não comem com 
eles. Parece estar ligado ao fato de que eles eram 
pastores de ovelhas. Será que rejeitaram ovinos na 
bacia do Nilo e da Delta devido aos seus hábitos 
alimentares? Hebraico significa "um de fora". (Isso é o 
mesmo que dizer "estrangeiro"?) José escondeu a sua 
identidade do seus irmãos e compreendia sua 
conversa falando na língua Egípcia através de um 
intérprete para seus irmãos.	  
 	  
LONGEVIDADE: Jacó disse a Faraó que seus anos 
eram poucos e difíceis e não igual aos anos de 
peregrinação dos seus pais. 47:8-10  
   
   
SEPARAÇÃO E UNIFICACAO: José foi separado de 
sua família, mas foi reunido a eles mais tarde. Através 
dos sete anos de fome Deus trouxe a família junto de 
novo. Na verdade Deus trouxe o "mundo" em conjunto, 
no Egito, para José. Os sete anos de fome também 
ameaçou de encurtar todas as suas vidas. Deus usou 
José um descendente de Sem através Abrão / Abraão 
para salvá-los.	  
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durante esse tempo.  
Esta lista inclui, no final Abrão, antepassado, de facto 
grande avô, de José.  
O Senhor trouxe a narrativa a um ponto em que ele vai 
começar algo especial através Abrão, portanto ele é 
apresentado nesta última seção antes de iniciar as 
últimas 5 secções de Gênesis. Abrão está nesta lista 
aqui, mas não precisava de ser como esta parte poderia 
ter terminado com Terah. A seção seguinte começa 
com Terah e menciona Abrão, o que é muito 
compreensível, mas porque mencioná-lo na seção 
antes?	  
  

 

  

  

	  
	  


