Lição 2 para 9 de
abril de 2022

Pessoas perfeitas, em um ambiente perfeito,
desfrutando de felicidade perfeita. Como esse
mundo perfeito pode ser estragado?
Como o inimigo conseguiu contaminar o
pensamento de nossos primeiros pais? Por que
duvidaram de Deus e desejaram se tornar o que não
poderiam ser? Quais foram as consequências?
A Queda:
A estratégia da serpente.
A reação de Eva.

A reação de Deus.
As consequências:
Maldição e Promessa.
Morte e esperança.

“Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o
Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: "Foi isto mesmo que Deus
disse: ‘Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim’?” (Gênesis 3:1 NVI)

A cobra era um animal com reputação de astúcia (embora, é
claro, não falasse). Isaías fala de uma "serpente voadora", e
finalmente a identifica com Leviatã e o Dragão (Isa. 14:29;
27:1). Apocalipse identifica este Dragão, a "serpente antiga",
com Satanás (Ap. 20:2).
Apresentando-se a Eva, Satanás pede-lhe
que esclareça o significado da Palavra de
Deus. E Eva ficou encantada em poder
resolver as "dúvidas" da “serpente" (Gn.
3:2-3).
Isso deu origem a Satanás para introduzir
abertamente dúvidas sobre Deus na mente
de Eva. (Gn. 3:4-5).

DEUS

SATANÁS

Comam de toda árvore
(Gn. 2:16)

Não comereis de toda
árvore? (Gn. 3:1)

Não comam da árvore do
bem e do mal (Gn. 2:17a)

Deus não quer que sejais
como Ele (Gn. 3:5)

Se comeres, morrereis
É certo que não morrereis.
(Gn. 2:17b)
(Gn. 3:4)
Satanás propôs a Eva alcançar o que ele mesmo não
tinha: imortalidade e divindade (1Tim. 6:15-16;
Is. 14:14). E para Eva parecia possível e desejável. Ela cria
na imortalidade e começou a se comportar como Deus.
DEUS

EVA

“Viu Deus que era bom”
(Gn. 1:10)

"viu a mulher que […] era
bom (Gn. 3:6)

"Onde você está?" "Quem te ensinou que você estava nu?”
“Você comeu da árvore que eu ordenei para você não comer?”
"O que você fez?" (Gn. 3:9, 11, 13).
Respostas: tentativa de esconder o pecado; autojustificativa;
Culpando os outros... soa familiar?
Adão e Eva se sentem enganados.
Creram em falsas esperanças. Seu
pecado os separa de Deus.
Como em um juízo, Deus busca a
verdade através de perguntas (das
quais Ele já sabia as respostas).
Qual é a intenção de Deus? Resgatar. Tentando fazer o
homem reconhecer seu pecado para que ele possa
oferecer perdão e restauração.

Através da serpente, Satanás é amaldiçoado por Deus por ser
responsável pela existência do mal. (Gênesis 3:14).
Esta maldição é seguida por uma promessa na forma de uma profecia de três partes:
A serpente e a mulher
Haverá inimizade contínua entre Satanás e a Igreja de Deus
(Ap. 12:17).
Os descendentes da serpente e os da mulher
Haverá inimizade contínua entre crentes e descrentes, entre
os filhos de Deus e os filhos dos homens. (Gn. 6:2).
A semente e a serpente
Satanás "mordeu" Jesus pregando-o em uma cruz, mas Jesus
acabará por destruir Satanás (Rom. 16:20; Heb. 2:14).

“E à mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, e
a tua conceição; com dor darás à luz filhos” (Gênesis 3:16)

Ter filhos e criá-los poderia ter sido prazeroso, mas o pecado
tornou doloroso. A semente prometida viria apenas com
trabalho e sofrimento.
Como cabeça do matrimônio, Adão foi responsabilizado pelas
consequências de seu pecado. A terra foi amaldiçoada por causa dele
(Gen. 3:17), e a ele foi anunciado que retornaria à terra de onde foi
tomado.(Gn. 3:19).
Diante da garantia da morte, Adão agarrou-se à
esperança prometida. Ele mudou o nome de sua esposa,
Isha (Gen. 2:23), para Eva (Gen. 3:20), mãe da semente
que os libertaria da maldição da morte.
Obrigado a Deus que, com seu imenso sacrifício, nos
oferece, em vez de morte eterna, vida eterna.

“A primeira indicação que o homem teve de sua
redenção foi ouvida na sentença pronunciada
contra Satanás no jardim. [...] Adão e Eva estava
como criminosos antes o juiz justo, e aguardavam a
sentença que merecia sua transgressão; mas antes
de ouvirem sobre a vida de trabalho e angústia que
seria seu destino, ou o decreto que determinava
que eles voltariam ao pó, ouviram palavras que não
podiam deixar de incutir esperança neles. Embora
eles fossem sofrer com o poder de seu grande
inimigo, eles poderiam esperar uma vitória final.”
E. G. W. (Patriarcas e profetas, pg. 46)

