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Não é objetivo deste estudo: 
1. Discutir ou analisar o Dilúvio 
2. Pensar sobre as Fontes das Profundezas 
3. Estudar sobre Pangéia e Placas Tectônicas 
4. Analisar a teoria da Deriva dos Continentes 
5. Calcular a Configuração da Arca 
6. Discorrer sobre os Nefilins, os Filhos de 

Deus e as Filhas dos Homens 
7. Refletir sobre o Arco-Íris 



www.universocriacionista.com.br 



Noé foi Fiel 



Trailer do Filme Noé 
Disponível apenas na 

gravação 
www.ibcu.org.br 



“Mas ponham 
à prova todas 

as coisas e 
fiquem com o 
que é bom.” 

1Ts.5:21 



Dificuldades 



Elias 

Josué 

Jó 

Davi 

José 

Noé? 



Noé não fala! 



“Ele não poupou o mundo antigo 
quando trouxe o dilúvio sobre aquele 

povo ímpio, mas preservou Noé, 
pregador da justiça, e mais sete 

pessoas.” 2 Pedro 2:5 

A Bíblia fala de Noé 



História 



Períodos do Antigo Testamento 



Períodos do Antigo Testamento 



Adão Sete Enos Cainã 

Maalaleel Jarede Enoque 

Matusalem Lameque 
Noé 

Gn.5:29 

130 - 930 105 - 912 90 - 905 70 - 910 

65 - 895 162 - 962 162 – 962* 

187 - 969 182 - 777 
500 - 950 



Adão Sete Enos Cainã 

Maalaleel Jarede Enoque 

Matusalem Lameque 
Noé 

Gn.5:29 

130 - 930 105 - 912 90 - 905 70 - 910 

65 - 895 162 - 962 162 – 962* 

187 - 969 182 - 777 
500 - 950 



Adão 

Caim Enoque Lameque 

Sete Enoque Lameque 

Gn.4:17 Gn.4:23-24 



Adão Caim Enoque 

Irade Meujael Metusael 

Lameque 

Jabal 

Jubal 

Tubalcaim 

Gn.4:19-22 

Naamá 



“Lameque tomou duas mulheres: uma 
chamava-se Ada e a outra, Zilá. Ada deu à luz 
Jabal, que foi o pai daqueles que moram em 

tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele 
era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam 
harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, 

Tubalcaim, que fabricava todo tipo de 
ferramentas de bronze e de ferro. Tubalcaim 

teve uma irmã chamada Naamá.” Gn.4:19-22 



Adão Sete Enos Cainã 

Maalaleel Jarede Enoque 

Matusalem Lameque 
Noé 

Gn.5:29 

Gn.4:25-26 



“Novamente Adão teve relações com sua 
mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem 

chamou Sete, dizendo: "Deus me concedeu um 
filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou". 
Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o 

nome de Enos. Nessa época começou-se a 
invocar o nome do Senhor. Gênesis 4:25-26 



Adão Sete Enos Cainã 

Maalaleel Jarede Enoque 

Matusalem Lameque 
Noé 

Gn.5:29 

Gn.5:24/Hb.11:5 



“Enoque andou com Deus; e já não foi 
encontrado, pois Deus o havia arrebatado.” 

Gênesis 5:24 

“Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que 
não experimentou a morte; "ele já não foi 

encontrado porque Deus o havia arrebatado", 
pois antes de ser arrebatado recebeu 

testemunho de que tinha agradado a Deus. 
Hebreus 11:5-6 



Adão Sete Enos Cainã 

Maalaleel Jarede Enoque 

Matusalem Lameque 
Noé 

Gn.5:29 
Gn.5:25-27 



“Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. 
Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 

782 anos e gerou outros filhos e filhas. 
Viveu ao todo 969 anos e morreu.”  

Gênesis 5:25-27 



Adão Sete Enos Cainã 

Maalaleel Jarede Enoque 

Matusalem Lameque 
Noé 

Gn.5:29 
Gn.5:28-31 



“Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. 
Deu-lhe o nome de Noé e disse: "Ele nos 

aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de 
nossas mãos, causados pela terra que o Senhor 
amaldiçoou". Depois que Noé nasceu, Lameque 

viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. 
Viveu ao todo 777 anos e morreu.” 

Gênesis 5:28-31 



Descanso, Alívio, Conforto 



Aos 182 anos, Lameque gerou um 
filho. Deu-lhe o nome de Noé e 
disse: "Ele nos aliviará do nosso 

trabalho e do sofrimento de nossas 
mãos, causados pela terra que o 

SENHOR amaldiçoou".  
Gn.5:29 



“E ao homem declarou: "Visto que 
você deu ouvidos à sua mulher e 

comeu do fruto da árvore da qual eu 
lhe ordenara que não comesse, 

maldita é a terra por sua causa; com 
sofrimento você se alimentará dela 
todos os dias da sua vida".” Gn.3:17 



“A natureza criada aguarda, com grande 
expectativa, que os filhos de Deus sejam 

revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, 
não pela sua própria escolha, mas por causa da 
vontade daquele que a sujeitou, na esperança 

de que a própria natureza criada será libertada 
da escravidão da decadência em que se 

encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de 
Deus.” Romanos 8:19-21.” 





Nascimento de Noé 
 
 

“Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 
anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao 

todo 777 anos e morreu. 
Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cam e 

Jafé.”  Gênesis 5:30-32 



Nascimento de Noé 
(Texto Apócrifo de Enoque - Etíope) - Judas  

“Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou 
acerca deles: "Vejam, o Senhor vem com 

milhares de milhares de seus santos, para julgar 
a todos e convencer a todos os ímpios a 

respeito de todos os atos de impiedade que eles 
cometeram impiamente e acerca de todas as 
palavras insolentes que os pecadores ímpios 

falaram contra ele". Judas.1:14 



Nascimento de Noé 
(Texto Apócrifo de Enoque) - Judas  

"Depois de um tempo, meu filho Matusalém 
tomou uma esposa para seu filho Lameque. Ela 
ficou grávida dele, e deu um filho, a carne do 

qual era tão branca quanto a neve, e vermelho 
como uma rosa; o cabelo de sua cabeça era 

branco como o algodão,e longo; e cujos olhos 
eram belos. " (Enoque.105:1-2) 



" E quando ele foi tirado da mão da parteira, 
Lameque seu pai ficou com medo dele; e 

correndo veio ao seu próprio pai Matusalém e 
disse: Eu gerei um filho, diferente dos outros 

filhos. Ele não é humano; mas, assemelhando-
se à geração dos anjos do céu, é de uma 

natureza diferente dos nossos, sendo 
completamente diferente de nós.” 

(Enoque.105:3) 



SORSBY A. Noah; an albino. Br Med J. 1958 Dec 27 

Albinismo de Noé = NOAH  
The National Organization for Albinism and 

Hypopigmentation  
http://www.albinism.org 

 
 

http://www.albinism.org/
http://www.albinism.org/
http://www.albinism.org/


Esposa de Noé 
Judaísmo (Midrash - Genesis Rabah) 

Noéma – Naamá – Na’amah 
“Cheia de Beleza” 

(Texto Apócrifo - Livro dos Jubileus) 
Enzara 

Irmã de Tubalcaim filho de Lameque 
Descendente de Caim. (Gn.4:22) 

 



“Zilá também deu à luz um 
filho, Tubalcaim, que fabricava 
todo tipo de ferramentas de 
bronze e de ferro. Tubalcaim 

teve uma irmã chamada 
Naamá.” Gn.4:22 

 



Sem 
• Hebreus 

• Caldeus 

• Assírios 

• Sírios 

• Elamitas 

Cam 
• Cananeus 

• Filisteus 

• Egípcios 

• Amorreus 

• Hititas 

 

   Jafé 
• Gregos 

• Citas 

• Medo-Persas 

• Trácios 

• Frígios 

Filhos de Noé 
Rocha Queimado Aumentado 



Contexto Social 



“O Senhor viu que a 
perversidade do homem tinha 

aumentado na terra e que toda 
a inclinação dos pensamentos 
do seu coração era sempre e 
somente para o mal.” Gn.6:5 



“Disse o Senhor: "Farei desaparecer 
da face da terra o homem que criei, 

os homens e também os animais 
grandes, os animais pequenos e as 

aves do céu. Arrependo-me de 
havê-los feito". Gn.6:7  



Então disse o Senhor: "Por causa da 
perversidade do homem, meu Espírito 
não contenderá com ele para sempre; 

e ele só viverá cento e vinte anos". 
Gênesis 6:3 



“A Noé, porém, o Senhor 
mostrou benevolência.”  

Gn.6:8 



“Esta é a história da família de 
Noé: Noé era homem justo, 
íntegro entre o povo da sua 

época; ele andava com Deus.” 
Gn.6:9 



“Filho do homem, se uma nação pecar contra 
mim por infidelidade, estenderei contra ela o 
meu braço para cortar o seu sustento, enviar 
fome sobre ela e exterminar seus homens e 

seus animais. Mesmo que estes três homens — 
Noé, Daniel e Jó — estivessem nela, por sua 
retidão eles só poderiam livrar a si mesmos, 

palavra do Soberano Senhor.” Ezequiel 14:13-14 



“Juro pela minha vida, palavra do 
Soberano Senhor, mesmo que Noé, 

Daniel e Jó estivessem nela, eles não 
poderiam livrar seus filhos e suas 
filhas. Por sua justiça só poderiam 
livrar a si mesmos.” Ezequiel 14:20 



“Noé fez tudo exatamente como 
Deus lhe tinha ordenado.” 

Gênesis 6:22 e 7:5 



Então o Senhor disse a Noé: “Entre 
na arca, você e toda a sua família, 
porque você é o único justo que 
encontrei nesta geração”. Gn.7:1 

Ao final de 120 anos de 
trabalho a arca ficou pronta.  



“que há muito tempo desobederam, 
quando Deus esperava pacientemente 
nos dias de Noé, enquanto a arca era 

construída. Nela apenas algumas 
pessoas, a saber, oito, foram salvas por 

meio da água,” 1 Pedro 3:20 



Mês Dia Eventos No.Dias 

2 10 Noé entra na arca. Deus fecha a porta. Noé espera. 7 

2 17 Todas as fontes das profundezas jorraram, a chuva caiu. A arca flutua. 40 

3 27 Para a chuva. Tudo inundado e as aguas continuam subindo 110 

7 17 A arca toca o topo das montanhas. Águas param de subir. Equilíbrio. 40 

8 27 As águas baixam cinco metros. Noé espera. 34 

10 1 A arca está em terra seca. Noé espera. 40 

11 11 Noé solta um corvo. Noé espera. 7 

11 18 Noé solta uma pomba. Ela volta com uma folha de oliveira. Noé espera. 7 

11 25 Noé solta uma pomba e ela não volta. Noé espera. 22 

12 17 A água baixa. Noé espera. 14 

1 1 Noé vê a terra seca. Noé espera. 56 

2 27 Deus diz a Noé que todos deixem a arca. Período total na arca. 377 



Fidelidade 



“Ele mostrou a você, ó homem, o 
que é bom e o que o Senhor 

exige: Pratique a justiça, ame a 
fidelidade e ande humildemente 
com o seu Deus.” Miquéias.6:8 



Fidelidade 

Temor Amor 

Obediência Serviço 

“Samuel” 
Luiz Riscado 



“E agora, ó Israel, que é que o Senhor seu 
Deus pede de você, senão que tema o 

Senhor, o seu Deus, que ande em todos os 
seus caminhos, que o ame e que sirva ao 

Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e 
de toda a sua alma, e que obedeça aos 

mandamentos e aos decretos do Senhor, que 
hoje lhe dou para o seu próprio bem? 

Dt.10:12-13 



Fidelidade 

Temor Amor 

Obediência Serviço 
Fé 

“Ora, a fé é a certeza daquilo que 
esperamos e a prova das coisas 

que não vemos.” Hb.11:1 



“Pela fé Noé, quando avisado a 
respeito de coisas que ainda não se 

viam, movido por santo temor, 
construiu uma arca para salvar sua 

família. Por meio da fé ele condenou o 
mundo e tornou-se herdeiro da justiça 

que é segundo a fé.” Hb.11:7 



O Recomeço 



“O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si 
mesmo: "Nunca mais amaldiçoarei a terra por 

causa do homem, pois o seu coração é 
inteiramente inclinado para o mal desde a 

infância. E nunca mais destruirei todos os seres 
vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a 
terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e 

inverno, dia e noite jamais cessarão".  
Gênesis 8:21-22 



“Para mim isso é como os dias de Noé, 
quando jurei que as águas de Noé 

nunca mais tornariam a cobrir a terra. 
De modo que agora jurei não ficar 

irado contra você, nem tornar a 
repreendê-la.” Isaías 54:9 



Fidelidade de Noé 
Noé se manteve único de sua geração. (7:1) 
Deus espera pelo nosso arrependimento.(6:3) 
Deus fala pouco individualmente e muito 
coletivamente. 
Deus não compactua com o pecado.(6:7) 
A fidelidade promove salvação.(7:16b, 23) 



Filme sobre 
integridade - apenas 

na gravação 
www.ibcu.org.br 



 



“De tudo, ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 

Dele se encante mais meu pensamento” 
 

“Soneto de Fidelidade”  
Vinicius de Moraes  



“De tudo, ao meu Senhor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 

Dele se encante mais meu pensamento” 
 

“Soneto de Fidelidade”  
Vinicius de Moraes  
(Paráfrase de Noé) 


