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XXV. Os Três Filhos de Noé 

A. A embriaguez de Noé  
1. O repovoamento da terra por meios dos três filhos 

2. Noé trabalha com a terra e produz vinho  

3. Embriaguez e nudez   

4. Atitude de Cam  

5. Atitude dos outros irmãos  

6. Noé soube das atitudes dos filhos    

B. Oráculo de Noé    
1. Maldição sobre Canaã, filho de Cam  

2. Bênção para o Deus de Sem  

3. Bênção sobre Jafé 

C. Comparação entre o primeiro pecado e o pecado de Cam 
1. O olhar 

2. O limite 

3. O fruto 

4. Contaminar outros 

5. Adão caiu, os irmãos de Cam, não 



 
 

6. Inconsciência da nudez 

7. Olhos abertos depois  

8. Cobertura da nudez         

D. Sentença de Deus em Gênesis 3 comparada com o Oráculo de Noé 
1. Introdução a uma nova etapa na história do homem  

2. Ligação com uma descrição sobre a ordem nessa nova etapa  

3. Na sequência, a história da cidade do homem 

4. Finalmente, a linhagem da comunidade da fé    

E. Epilogo     

F. Bênção e maldição      
1. Bênção é o propósito de Deus para nós (sermos abençoados e abençoar os 

outros)  

2. É relacionado com sucesso para alcançar plenamente o propósito 
estabelecido por Deus  

3. Abençoar alguém é enriquecer a vida dessa pessoa sem qualquer 
repercussão negativa para quem abençoou. Não é satisfazer 
necessariamente os desejos dela, mas enriquecê-la do ponto de vista de 
Deus, a ponto de poder também abençoar quem a abençoou.    

G. Objetivos da história      
1. Mostrar a origem da condição do mundo no tempo de Moisés (descendência 

de Sem e descendência de Canaã)  

2. Mostrar a importância de honra familiar  

H. Bênção e Maldição no plano de Deus 
1. Jesus nos resgatou da maldição decorrente da lei 

2. A maldição inicial sobre toda a humanidade será removida somente na 
Segunda Vinda 

3. Não devemos amaldiçoar  

4. Existem situações em que maldições foram usadas pelos apóstolos     

 


