Lição 3 para el 16 de abril de 2022

É difícil imaginar os sentimentos de Adão e Eva ao
descobrir que Caim, seu primogênito, havia matado
seu irmão Abel.
Gênesis 4 nos conta a história do primeiro assassinato,
e da espiral descendente da humanidade, afundado
cada vez mais no pecado.
Mas também podemos ver Deus presente,
preocupado com Seus filhos, e estendendo
Sua graça ao pecador.

“E o homem conheceu a Eva, sua mulher, e
concebeu e deu à luz a Caim. E disse «Adquiri um
homem, a YHVH»” (Gênesis 4:1, tradução literal)

Ao dar à luz seu primeiro filho, Eva tem em mente a promessa
divina de Gênesis 3:15. Caim era, para Eva, o cumprimento da
profecia, a semente que os libertaria do pecado.
Evidentemente, essa esperança ofuscou o
nascimento de Abel [em hebraico hébel], cujo
nome significa "vaidade". (ver Eclesiastes 12:8).
Enquanto cresciam, faziam escolhas diferentes. Caim
decidiu cultivar a terra, enquanto Abel decidiu cuidar
dos animais (Gênesis 4:2).
Aparentemente, Caim obedecia estritamente
ordens divinas (Gen. 2:15). Tudo parecia ir de
acordo com as expectativas…

“Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra
uma oferta ao Senhor.” (Gênesis 4:3)

Deus exigia oferendas de animais e
vegetais (Lev. 1:2; Ex. 23:19). Cada
um tinha seu significado (redenção e
gratidão).
Embora não saibamos o contexto da
oferenda dos irmãos, podemos intuir
qual foi a razão para que Deus não
aceitasse uma delas. (Gn. 4:4b-5).
Enquanto Caim considera sua oferenda como seu presente a Deus, Abel
entende seu sacrifício como um lembrete do dom de Deus para ele.
Caim quer ser aceito pelo que faz por Deus (salvação por obras). Abel quer
ser aceito pelo que Deus fez por ele (salvação pela fé).

Quando sua oferenda foi rejeitada, Caim ficou furioso
contra Deus e seu irmão. Parece lógico estar zangado
com Deus por ter rejeitado sua oferenda. Mas por que
ficar com raiva do seu irmão? 1 João 3:12.
Diante da raiva de Caim, Deus se aproxima dele com
afeto. Seu conselho visa evitar que cometa erros, e
incentivá-lo a fazer as escolhas certas..
Ele convida a fazer o bem, a coisa certa. Pode contar com a
aceitação divina, mas deve aceitar os termos de Deus, não os
seus.
Em segundo lugar, o encoraja a obter a vitória sobre o pecado.
Deus estará ao seu lado para ajudá-lo (1Co. 10:13).

Depois de ter matado seu irmão, Deus se aproximou de Caim com uma
pergunta semelhante à que ele perguntou a Adão: "Onde está Abel, seu
irmão?" (Gên. 4:9).
Mas desta vez não houve reconhecimento do pecado. Nem mesmo uma
tentativa de justificar isso. Simplesmente foge da pergunta, desafiando
abertamente Deus.
Em resposta, Deus colocou Caim sob a maldição da terra que havia bebido
o sangue de seu irmão (Gên. 4:11). Caim tinha escolhido viver longe de
Deus, e assim ele também foi condenado a uma vida errante. (v. 12).
Embora não haja arrependimento, Caim está
ciente de que viver longe de Deus leva à morte
(v. 14). Mas Deus, em sua misericórdia, ainda se
importa com os pecadores. (Gên. 4:15; Mt. 5:45).

“Porque sete vezes Caim será castigado;
mas Lameque setenta vezes sete.”
(Gênesis 4:24)

Os descendentes de Caim foram se degenerando
de geração em geração. Lameque, sétimo desde
Adão, é um exemplo claro disso:

CAIM

LAMEQUE

É monogâmico

É polígamo

Oculta seu pecado

Se jacta de seu
pecado

Pede misericórdia

Não quer
misericórdia

7 vezes vingado
por Deus

Crê merecer uma
vingança 70x7

“E a Sete também nasceu um filho; e chamou o seu nome Enos; então
se começou a invocar o nome do Senhor.” (Gênesis 4:26)
ADÃO
ADÃO
SETE
CAIM
ENOQUE
ENOS
CAINAN
IRADE
Sétimo desde
MAALALEEL
MEUJAEL
JARED
METUSAEL
Adão
ENOQUE
LAMEC
MATUSALEM
JABAL
LAMEQUE
JUBAL
NOÉ
TUBAL-CAIM

Eva expressou sua fé de que o libertador
prometido viria através de Sete (Gên. 4:25). A
semente messiânica seria transmitida na
linhagem Setita.
A partir de Enos, houve uma clara diferenciação
entre os descendentes de Sete [filhos e filhas de
Deus] e os de Caim [filhos e filhas dos homens]
(Gên. 6:1-2).

Enquanto a linhagem de Caim crescia cada vez mais longe de Deus, a de
Sete buscava aproximar-se mais dEle. Como Lameque, Enoque foi o sétimo
desde Adão. Mas que contraste entre a experiência desses dois "primos"!
Como filhos e filhas de Deus, vamos imitar Enoque e caminhar com Ele
todos os dias (Gên. 5:22).

“A única salvaguarda contra o mal é que através da
fé em sua justiça Cristo habita no coração. A
tentação tem poder sobre nós porque há egoísmo
em nossos corações. Mas quando contemplamos o
grande amor de Deus, vemos o egoísmo em seu
caráter horrível e repugnante, e desejamos que ele
seja expulso da alma. À medida que o Espírito
Santo glorifica Cristo, nossos corações se
abrandam e se submetem, a tentação perde seu
poder, e a graça de Cristo transforma o caráter."

E. G. W. (O maior discurso de Cristo, pg. 100) – Tradução livre

