Génesis Parte 1 : Capítulos 1 a 11
ESTE LIVRO explica como e porque Deus fez o mundo e tudo o

 Porque Deus fez o mundo
 As ‘palavras’ no ADM
 Casamento e famílias

 Como o pecado destrói a
vida

 Como Deus castiga o pecado
 O dilúvio de Noé explicado

que há nele. Ensina-nos os propósitos de Deus que são
importantes para nós hoje. Mostra como tudo foi feito de forma
perfeita no princípio mas como mais tarde ficou estragado pelo
pecado. Avisa que Deus castiga o pecado mas promete esperança
àqueles que Lhe obedecem. Também dá os detalhes sobre o
Dilúvio mundial no tempo de Noé.
‘MANNA PUBLICATIONS’ providencia comentários de ensino bíblico,
escritos por Fred Morris. Durante muitos anos o Fred, e a sua esposa
Lorna, viajavam por volta do mundo, ensinando e pregando. Quando
voltaram para casa escreveram estas notas para serem imprimidas e
vendidas onde quer que havia uma necessidade de ensino cristão e
fundamento básico.
ESTA edição está escrita numa forma de português que é fácil
para ler a nível mundial, e que acrescentará entendimento, além
de acelerar a tradução para outras línguas. Dá ensino básico para
todos os leitores, e também notas adicionais para estudantes e
professores da Bíblia e pastores.
ESTES LIVROS são para serem usados por si sozinho, ou para estudar
num grupo. Eles irão ensinar-lhe a verdade de Deus. Irão ajudá-lo a
conhecer o filho de Deus, Jesus Cristo. Irão ajudá-lo a falar sobre a sua fé
em Deus. Irão impedi-lo de ir para o caminho errado na vida. Irão ajudá-lo
a aproximar-se de Cristo. Providenciam comida para a vida.
Oramos que você tenha uma paz e um propósito novos na vida à
medida que confia em Deus, lê a Bíblia e usa estes comentários.
Pense no que Jesus disse e fez há 2000 anos atrás e para aquilo que
Ele o está a chamar para dizer e fazer hoje.

Manna Publications
COMENTÁRIOS FUNDEMENTALS

DE

ENSINO BIBICO

‘A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus’ (Marcos 4:11)
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Para o leitor ou líder
Estes comentários bíblicos de ensino explicam a verdade acerca da Palavra
de Deus duma forma que é fácil de ler e compreensível. Você pode usar
estes livros para estudar a Bíblia sozinho, ou com outros num grupo. Num
estudo em grupo, cada pessoa deve ter o seu próprio livro e uma Bíblia se
for possível.
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Agora leia isto: Quando ver isto, significa que você, ou o líder do seu
grupo, deve ler sempre a passagem bíblica primeiro, antes de ler as palavras
deste livro.
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Fale acerca disto: Quando ver isto, há perguntas que podem ser feitas
num estudo em grupo. Também ajudam o leitor a entender os versículos
bíblicos.
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Onde você ver caixas linhadas, a informação dentro delas é
principalmente para estudantes da Bíblia, professores e pregadores.

Reconhecimentos: Citações da Bíblia sãos feitas da versão João Ferreira
de Almeira Atualizada. Os desenhos têm diretos de autor (copyright) ©
Global Recordings Network (GRN). Usados com sua permissão.

da própria vida.
A próxima parte de Génesis conta-nos acerca de Abraão, o pai dos
Judeus e de todas as pessoas que têm a fé verdadeira em Deus. Hoje Deus
ainda chama pessoas de fé para o servirem.

/Fale acerca disto:
1. Porque é que Deus confundiu a língua no tempo de Babel (Babilónia)
(11:1-6)?
2. O que aconteceu, como resultado disso, que fazia parte do plano de Deus
(11:9)?
3. Abraão (Abrão) saiu da família de quem (11:10,27)?
4. O que é que você aprendeu através de estudar os primeiros onze capítulos de Génesis? Será que mudou a sua fé em Deus, o seu propósito na
vida e o seu entendimento daquilo que está errado na vida? Já experimentou a alegria e paz de conhecer Jesus como o seu Salvador e de ter
os seus pecados perdoados por Deus.
[Gen pt 1 2e Portuguese Rev 2017 & 2020]
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No tempo determinado, Deus enviou o
as pessoas dos seus pecados. Ele veio
para buscar os perdidos para os salvar
(Lucas 19:10).
Agora, através da fé em Jesus,
podemos voltar para Deus. Pecadores
salvos podem ir para o céu porque
Jesus foi castigado no nosso lugar. O
julgamento de Deus foi contra Ele para
que ficássemos livres. Jesus Cristo abriu
a porta do céu para todas as pessoas
(Apocalipse 22:17). Deus enviou Jesus
para tomar o nosso castigo. Deus ama o
mundo que Ele fez. Mas na altura de
Noé, Deus castigou as pessoas por
terem estragado aquilo que Ele tinha
feito. Ele disse que nunca mais faria
aquilo. No tempo de Jesus, Deus
castigou o Seu próprio Filho em vez de
castigar as pessoas pelos seus pecados.
‘Porque Deus amou o mundo de tal
maneira que deu o seu Filho unigénito,
para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna’ (João
3:16).
Peça que Jesus o salve dos seus
pecados. Então leia mais sobre o plano
de Deus para si mesmo na Bíblia. Você
pode ter paz e alegria na sua vida. Você
pode pertencer ao Reino de Deus- uma
‘nação’ de pessoas sem fronteiras.

Seu Filho, Jesus Cristo, para salvar

INTRODUÇÃO

PRINCIPIO
AC 4000
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Jesus Christo
Igreja Romana
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Igtreja Protestante

DC 2000

HOJE

FIM?

RESUMO
Este comentário bíblico sobre Génesis 1 – 11 tem-nos ensinado acerca
dos princípios de tudo. Também explica como o pecado estragou o mundo
maravilhoso de Deus e foi necessário que Ele destruísse tudo e que
começasse outra vez através da família de Noé. Podemos ver os resultados
do pecado à nossa volta hoje. Mas os nossos pecados podem ser perdoados
por Deus através de crermos em Jesus e o seguirmos. Ele é o nosso Senhor
e Salvador.
Já aprendemos coisas sobre a criação, pessoas, pecado, casamento,
sociedade, línguas, os planos de Deus, a Sua provisão para nós e o propósito
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Génesis parte 1, capítulos 1-11
Génesis é o primeiro de cinco livros importantes
no Velho Testamento. Foi escrito primeiro na
língua Hebraica há 3,500 anos atrás. Contém os
escritos sagrados de Deus. Diz-nos acerca de:
 ·Como e porquê Deus fez o mundo e tudo nele.
 Os propósitos de Deus e o propósito da vida.
 As razões para tanto o bem como a maldade
 A importância do casamento entre um homem
e uma mulher.
 A importância de ter filhos.
 Como o pecado nos separa de Deus.
 Como o pecado estraga o mundo.
 Como Deus castiga o pecado.
 Como Deus nos quer salvar do pecado.

A BÍBLIA E OS PRINCÍPIOS DA
VIDA

DEUS
Não mundo
Pincipio
História
Ontem
HOJE
Amanhã
Futuro
Fim

Novo Mundo
A Bíblia diz que Deus sempre estava lá. Ele é o
único Deus verdadeiro e vivo. Ele é chamado
‘Yahweh’ na língua Hebraica. É Yahweh quem fez
DEUS
o universo. Ele é o único Deus verdadeiro – não
há outros deuses que criaram vida. Ele estava lá
A Bíblia diz:
antes do princípio do mundo. Antes que Ele
Apocalipse
21:1,2 " . . . um
criasse os céus e a terra, Deus estava lá. Sempre
novo
céu
e
uma
nova terra . . ."
estará lá.
Deus não tem princípio nem fim. Chamamos a
vida de Deus a ‘vida eterna’. A vida eterna continua e continua, para sempre
e sempre. É eterna.
Todos nós tivemos um começo quando Deus nos deu vida. Estamos vivos
porque Deus ‘dá vida e a respiração a todas as pessoas. Ele também lhes dá
todas as outras coisas’ (Atos 17:25). A vida duma pessoa começa dentro do
ventre duma mãe. Então, nove meses depois, essa pessoa nasce. Estamos
vivos porque Deus nos dá a vida. Ninguém deve tirar aquela vida que ainda
não nasceu. Por vezes a vida é curta, às vezes é longa. A vida terminará um
dia, cedo ou mais tarde, mas Deus vive para sempre.
Deus está acima e por volta de nós. Ele está em todos os lugares em todo
o tempo. Ele nos ama mais do que os nossos pais nos amam. Ele está perto
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daqueles que falam com Ele. ‘Lança sobre Ele todas as tuas ansiedades,
porque Ele cuida de ti,’ diz a Bíblia (1 Pedro 5:7).
A Bíblia é a Palavra de Deus. A Bíblia diz-nos a verdade acerca de Deus.
Em Génesis, Deus diz-nos como Ele criou o nosso mundo e as pessoas. Deus
não nos diz tudo, mas Ele disse-nos tudo o que precisamos de saber. Aqui é
o que Paulo disse acerca de Deus em Actos 17:24-29:
‘O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da
terra, não habita em templos feitos por mãos de homens; Nem tampouco é
servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa; pois
ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas; E de
um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a
face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da
sua habitação; Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tacteando, o
pudessem achar; ainda que não está longe de cada um de nós; Porque nele
vivemos, e nos movemos, e existimos; como também alguns dos vossos
poetas disseram: “Pois somos também sua geração”. Sendo nós, pois,
geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante
ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos
homens.’

PODEMOS CONHECER A DEUS ATRAVÉS DE JESUS
Génesis é o primeiro livro da Bíblia. Conta-nos a verdade acerca da criação
de Deus – o que Ele fez e como o fez. O resto do
Velho Testamento conta-nos o que aconteceu antes
que Jesus viesse para viver na terra. É a história de
Deus a trabalhar no mundo. A mensagem mais
importante na Bíblia é que podemos ter a vida eterna
no céu com Deus se obedecemos e cremos que Jesus
Cristo é o Seu Filho e o nosso Salvador. Jesus tornou
possível para nós conhecermos a Deus!
Podemos ver a obra maravilhosa de Deus na natureza e no céu nocturno.
O grande número de plantas, animais e estrelas diz-nos que Deus tem
grande poder. Deus criou todas essas coisas, e não as podemos mudar. Não
podemos travar que o sol se levante, ou que a maré não encha.
Mas Deus é maior do que a Sua criação. Ele trabalha em, e pela Sua
criação. Ele é Rei sobre o céu e a terra. A Bíblia diz, ‘Ele é Senhor de tudo.’
Ele é o Deus Altíssimo. Deus é Senhor e Rei porque fez todo o mundo. Tudo
nele pertence a Ele. Porque Deus me fez a mim, também é o meu Senhor.
Sabemos da Bíblia que Deus também é uma pessoa. Deus pensa. Ele
planeia. Ele cria. Ele falou e a terra foi feita! Ele ama o mundo e as pessoas
que fez, e quer que nós O amemos.
4

adoravam o sol. Provavelmente Babel era uma torre. Outra torre levantavase para o céu em Ur dos caldeus no tempo de Abraão.

DEUS DESTRÓI AS COISAS INTELIGENTES DO
HOMEM
A resposta de Deus foi: ‘desçamos e confundamos ali a sua
língua...’ (Génesis 11:7). Deus desceu do céu e julgou o povo de Babel. Ele
espalhou as pessoas ‘…sobre a face de toda a terra; e cessaram de edificar a
cidade’ (11:8). (Repare os verbos ‘desçamos’ e ‘confundamos’ – a referência
à Trindade de Deus. Veja página 5)
Deus não destruiu aquelas pessoas em Babel, mas misturou (confundiu) o
falar delas. Um dia estivam a falar como um, trabalhando duramente. A obra
estava a avançar bem quando, de repente e sem aviso, um construtor não
conseguiu perceber o homem que trabalhava ao seu lado! E ele não
conseguia perceber o que os outros homens estavam a dizer. Portanto o
grande projecto de construção de Babel de repente parou. Hoje em dia
‘Babel’ significa ‘o barulho confuso de vozes’.
Isto é um aviso de que só Cristo pode trazer unidade no meio dos crentes
de todas as nações. Não nos devemos unir com religiões falsas e feitiçaria.
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Agora leia isto: Génesis 11:10-27

DEUS CHAMA PESSOAS DE FÉ
‘As gerações de Sem’ são a história da sua família. A linha da família de Sem
até Abraão (Abrão) tem 10 nomes (Génesis 11:10-27). A partir disso
podemos edificar um gráfico de tempo que mostra que a criação de Deus
pode ser menos de 10,000 anos e que o Dilúvio aconteceu menos de 5,000
anos atrás. (Hoje muitos cientistas acreditam que a terra é nova - e que não
tem milhões de anos como é ensinado em muitas escolas.)
Já aprendemos que durante aqueles primeiros anos de humanidade as
pessoas raramente se arrependiam dos seus pecados, mesmo que Deus lhes
instruísse.
Também sabemos que Deus não deixava que a humanidade continuasse
nos seus caminhos pecaminosos. Ele escolhia homens de fé e fazia acordos
(concertos) com eles. Eles prosseguiam com a sua promessa para o futuro e
eram as Suas testemunhas na terra.
Também sabemos que havia grandes períodos na história quando as
pessoas voltavam para Deus (4:26).
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Depois da morte de Ninrode as pessoas o adoravam como ‘Belus’ ou Bel
= o Senhor. Babel (Babilónia) foi a primeira das cidades de Ninrode. Ele
ajuntava as pessoas nas vilas e construía muros para as proteger. As vilas
cresceram e tornaram-se cidades que eram chamadas cidades-estado ou
reinos (10:10).
Naquela altura os homens usavam:
 O sistema de medida decimal utilizado hoje.
 A ciência de matemática.
 As ciências gémeas de astronomia e astrologia (o estudo das estrelas e seu
significado)
 Códigos de lei, como de ‘Hammurabbi’, que foram copiados, usando um
rolo de barro ou selo.
 O sistema cuneiforme da escrita. Eles fizeram marcas em forma de cunha
em barro molhado e depois cozinhavam as tabuletas de barro ao sol até
que endurecessem.

/Fale acerca disto:
1. Depois do dilúvio quais foram as promessas que Deus fez (8:21-22; 9:817)?
2. O que Deus mandou que Noé e a sua família fizessem (9:1-7)?
3. O que foi que Noé disse aos seus três filhos (9:24-27)?
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Agora leia capítulo 11:1-9 de Génesis

AS PESSOAS ESQUECEM-SE DE DEUS
‘E era toda a terra de uma mesma língua…’
Deus mandou a Noé que ‘Frutificassem e multiplicassem-se e enchesse a
terra’ (9:1). Os povos que se moveram para a área de Babilónia ficaram
muito juntos para estarem seguros e para se ajudarem uns aos outros. Uma
língua ajudava-os a ficar juntos.
O relato de Babel diz-nos porque Deus fez um novo início na história.
Muito anos passaram e os pensamentos do Dilúvio rapidamente
despareceram-se das mentes das pessoas. Os homens não pensavam em
Deus (Romanos 1:21-25).
As pessoas descobriram uma nova forma para construir. Faziam tijolos de
barro e queimavam-nos (Génesis 11:2-3). Usavam betume (alcatrão) para
colocar os tijolos. Antes disso os homens viviam em tendas ou construíam
com pedras.
Aquilo que construíram é preservado nas grandes zigurates – torres que
apontavam para o sol. Eram como pirâmides, com escadas em todos os
lados que se dirigiam para o tope. No cume havia um lugar onde os homens
40
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DEUS: Pai, Filho e Espírito
(Trindade)
Os Cristãos crêem que Deus é três pessoas – Pai,
Filho (Jesus) e Espírito Santo – três em Uma. Às
vezes dizemos que este é Deus a Trindade Santa.
Isto significa que Jesus e o Espírito de Deus estavam
juntos com Deus Pai no princípio, antes que o
mundo fosse feito. É por isso que a Bíblia diz:

 FAÇAMOS o homem à NOSSA imagem (tal
como NÓS somos) (Génesis 1:26).
 Eis que o homem é como um de NÓS (Génesis
3:22).
 DESÇAMOS e CONFUNDAMOS ali a sua língua
(Génesis 11:7).
 A quem enviarei, e quem há-de ir por NÓS?
(Isaías 6:8)
É por isso que Jesus disse, ‘… NÓS DIZEMOS o
que SABEMOS, e TESTIFICAMOS o que VIMOS.’
João 3:11). Ele também disse que Ele vivia antes de
Abraão (8:58).
A Trindade é um mistério para muitas pessoas.
Ore por sabedoria para a compreender e fé para
crer nela. Então Deus mostrará a verdade sobre Ele
Próprio.

Há 1,900 anos atrás os
cristãos celtas na Europa
Ocidental desenharam um
símbolo que os ajudava a
compreender a Trindade.
Era chamado a Corda
Celta. Está em três partes,
mas cada parte junta-se
com as outras duas
partes; todas as três
partes são uma – Deus o
Pai, Deus o Filho (Jesus) e
Deus o Espírito Santo. A
Trindade Santa (Mateus
28:19). Pai, Filho e
Espírito (Trindade)

Na Bíblia, Deus fala connosco sobre Si Mesmo. Podemos conhecer a Ele
tal como podemos conhecer uma outra pessoa. Deus tem uma maneira
maravilhosa para nos mostrar como Ele é. Primeiro Ele mostrou-nos a Sua
grandeza nas coisas que criou. Então 4,000 anos mais tarde, Ele enviou o
Seu Filho, Jesus Cristo, para o mundo por 33 anos. Os Cristãos crêem que
Jesus está com Deus. Ele está no céu com o Seu Pai. Jesus disse aos líderes
Judaicos, ‘antes que Abraão existisse, EU SOU’ (João 8:58). Aqui Jesus usou
as palavras especiais que somente Deus usou – ‘EU SOU’ (Êxodo 3:14).
Jesus veio para viver na terra para mostrar Deus a nós. Ele é semelhante a
Deus porque Ele é o Filho de Deus.
Jesus sempre estava com Deus, o Pai no céu, mesmo antes que Ele
tivesse criado os céus e a terra. (Génesis 1:26; João 1:3; Colossenses 1:16;
Hebreus 1:2.)
A Bíblia diz que Jesus Cristo ‘segura’ todas as coisas. Isso significa que Ele
controla. Nada acontece sem Ele. Ele faz tudo duma forma que Lhe agrada.
E permite coisas acontecerem, que são parte do Seu plano, para trazer as
pessoas de volta para adorarem a Deus Seu Pai. Ele também enviou o Seu
5

Espírito Santo para o mundo para ensinar as pessoas a verdade a respeito a
Si Mesmo. O Espírito Santo ajuda-nos a conhecer Jesus como o nosso Senhor
e Salvador. Ele ajuda-nos a conhecer a Deus como o nosso Pai.

COMO É DEUS?
Portanto que tipo de pessoa é Deus? Deus é um espírito, mas também Deus
é uma pessoa. Deus ama e cuida. Ele não faz nenhuma coisa má, e não está
feliz com as coisas más que as pessoas fazem. Essas coisas más são

0 Deu criou o mundo através de amor
A Bíblia ensina-nos que Deus fez o mundo, e as criaturas e a humanidade pelo
Seu próprio prazer. Deus é amor (1 João 4:16) e Deus ama aquilo que criou
(Génesis 1: 10:25:31). Tudo era bom à Sua vista – especialmente a humanidade
(Efésios 2:4). Ele nos fez para que pudéssemos ter uma amizade especial com
Ele, para que pudesse providenciar para nós, e para que pudéssemos viver para
sempre com Ele. Também nos fez à Sua semelhança (à Sua imagem) para que
pudéssemos amar outros. Amor verdadeiro deve ser dado livremente e com
vontade. Deus fez homens e mulheres, meninos e meninas, para O amarem e
para o adorarem. Mas Ele não nos obriga a amá-lo. Ele nos fez para que
pudéssemos escolher a amá-lo ou a não o amar. Deus fez o homem livre para
caminhar no seu próprio caminho – com Deus e com amor por Deus – ou sem
Deus e sem amor por Deus. Quando Adão e Eva pecaram pela primeira vez, eles
escolheram caminhar no seu próprio caminho. E desde então, a maioria de
pessoas querem ir pelo seu próprio caminho sem Deus. Indo contra Deus é
pecado. Todos nós começamos a vida como pecadores (Romanos 3:10,23). A
Bíblia fala connosco acerca do pecado. Deus é Santo: Ele ama-nos mas tem que
julgar o pecado.
Mas a Bíblia também nos fala acerca do grande amor de Deus. Ela mostranos que somos maus, mas também mostra-nos como Deus ajuda os pecadores a
voltar para Ele, para o amar e caminhar no caminho Dele. A Bíblia explica-nos
como amar a Deus e como amar uns aos outros.
O caminho de volta para Deus. Deus mostrou o caminho de voltar para Ele
através de castigo, através de trabalho duro, através de sacrifícios de sangue,
através de sacrifícios de comida e dinheiro, através de exemplos de fé, através
de tipos de Cristo, através de promessas e através de leis. Ele mostrou a
necessidade dum caminho de voltar através de avisos e através de exílios,
através de separação e através de selecção. (Nós lemos sobre isso na parte da
Bíblia que é o Velho Testamento.) Mas nada disso funcionava bem, tal era a
grandeza do pecado de homem. Portanto, no fim, Deus mostrou o caminho de
volta, deixando o pecado através do sacrifício do sangue do Seu próprio Filho
Amado, Jesus Cristo. Através da fé em Jesus, todos os pecadores agora podem
ser perdoados por Deus e podem conhecer o Seu amor. Tal amor é um amor
justo. Lemos sobre isso na parte da Bíblia que é o Novo Testamento.)
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estivesse com Cam e também pecou contra Noé.) Ao mesmo tempo Noé
abençoou Sem (9:26). Jafé foi incluído na bênção de Sem com as palavras
seguintes: ‘Que Deus acrescente o território de
Jafé, e que Jafé se habite nas tendas de
Sem’ (9:27). A família de Sem eram pessoas
religiosas. Jafé seria abençoado enquanto se
juntava com Sem em confiança de Yahweh, o
único Deus verdadeiro e vivo. Eles levavam a sua
fé em Deus com eles à medida que se estendiam
os seus territórios por volta do mundo.
O sistema cuneiforme da
Deus mostrou a Noé aquilo que aconteceria
escrita
com os seus três filhos, e os povos e a nações
que sairiam deles. A história do mundo já mostrou
que essa profecia se tornou verdadeira. ‘Bendito seja o Senhor Deus de
Sem’ (9:26). Será que Noé sabia que Sem tinha mais fé do que os seus
irmãos? Ou que Sem teria a fé verdadeira em Deus?

NINRODE GOVERNOU SEM DEUS
Da família de Cam, Canaã e Ninrode recebem uma menção particular na
Bíblia. Ninrode construiu um império e cidades (10:8-12). A primeira e
grande cidade que Ninrode construiu era Babel = Babilónia. Mais tarde
Ninrode construiu Nínive.
Ninrode montou um governo que estava contra Deus, e ele iniciou uma
nova religião de idolatria. Ele era ‘um caçador poderoso’. Naquela época os
reis provavam a sua força e coragem ao caçarem leões. Gravuras rupestres
(arte esculpida em rochas) mostram imagens de reis a caçarem leões.

0

Zigurates –Torres

Estas ideias resultaram que homens espertos construíssem grandes torres.

a. Orgulho: o homem quer ser grande tal como Deus.
b. Desobediência: Deus disse que se espalhasse, mas em vez de
obedecer os homens se juntaram e usaram as suas capacidades para
construir grandes edifícios e cidades.
c. Egoísmo: eles queriam ‘fazer um nome para si próprios’.
d. Idolatria: uma desculpa para adorar ao sol, lua e
estrelas
em vez de Deus.
Hoje em dia os homens ainda gostam de
construir
edifícios altos/ Devemos perguntar
o
seguinte: será que isso é para glorificar a
Deus, será que é para glorificar aos
homens, ou será que é para adorar a outros
deuses?
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Antes de começar a construir a arca, Noé era um lavrador e pregador.
Depois do Dilúvio ele voltou para a agricultura e tomar conta dos animais.
Ele trabalhou na terra e plantou videiras. As uvas amadureceram e ele
realizou uma grande festa com a sua família, então ‘embebedou-se; e
descobriu-se no meio da sua tenda’ (9:21; Provérbios 23:30-32).
Satanás tinha encontrado uma maneira de ‘descobrir’ Noé. Ele era
pecador por nascimento, e isso mostrou-se nas suas acções, tal como
connosco.
Cam gozou com a nudez do seu pai. Jafé e Sem cobriram a vergonha do
pai deles (9:23). Deus avisa-nos a não gozarmos do pecado (Provérbios
14:9). O mandamento de Deus é ‘honrar os seus pais…’ (Êxodo 21:12).
Porque Cam não teve respeito pelo seu pai, Noé pronunciou uma
maldição sobre o filho de Cam: ‘Amaldiçoado seja Canaã!’ (Talvez Canaã

0

Os Inícios de Religiões Mundiais

Os povos do mundo descendem dos três filhos de Noé: Sem, Jafé e Cam
Através deles podemos ver como as religiões do mundo se formaram. As
profecias e maldições de Noé tornaram-se verdadeiras.
1. As famílias de Canaã (filho de Cam) eram más e incluíam os amorreus, heveus e jebuseus. Eles sacrificavam bebés e faziam muitas coisas más
que provocaram a ira de Deus, incluindo os pecados de Sodoma e Gomorra.
Deus enviou os filhos de Israel para viverem na terra deles e para destruírem
ou governarem sobre eles.
2. Os outros filhos de Cam foram para África e mais tarde formaram o
antigo povo no sul da Índia, Austrália e da América do Sul. Eles levaram a
crença no Deus criador, mas misturaram a adoração aos espíritos na religião
deles.
3. As famílias de Sem (Semitas) espalharam-se através da Ásia e
provavelmente da América do Norte. Levaram com eles a sua crença no
Deus o criador, mas mais tarde formaram novas religiões que ainda vemos
hoje. Só o povo semita que descendeu do primeiro casamento de Abraão se
mantinha fiel ao Deus verdadeiro e único. Eles eram os filhos de Israel, o
neto de Abraão.
4. As famílias de Jafé espalharam-se para a Europa e em épocas diferentes engrandeceram os seus impérios e territórios por volta do mundo. Isso
inclui os impérios dos Gregos, Romanos, e os povos escandinavos. Mais
tarde os Britânicos. Holandeses, Franceses, Espanhóis, Portugueses e Belgas
estenderam os seus impérios, pela época já se tinham tornado fiéis ao Deus
único e verdadeiro de Abraão pelos convertidos ao cristianismo do primeiro
século DC.
Fonte: Dave Hilsley, Papel de Estudo Tishrei Número 3
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chamadas PECADO. E nós as fazemos porque as nossas vidas são más. Ele
fica triste quando pessoas morrem antes de ouvirem e aprenderem a
verdade sobre Ele Mesmo. Ele fica triste quando bebés morrem antes de
nascerem ou logo depois de nascerem. Ele quer que as pessoas aprendam
acerca de Si Próprio.
Antes que o tempo tivesse começado, Deus tinha a criação do mundo nos
Seus pensamentos. Também Ele nos conhecia pelos nossos nomes, mesmo
antes que tivéssemos nascido. Ele mesmo sabe o número de cabelos que
você tem na sua cabeça. Deus é muito grande. Ele sabe tudo. Ele sabe o que
acontecerá amanhã e quem nascerá no próximo ano. As nossas mentes não
conseguem entender como Deus é tão grande e maravilhoso. Ele sabe tudo
no passado, presente e no futuro.
Há muito tempo atrás, um profeta de Deus escreveu, ‘Ó SENHOR, tu és o
meu Deus; Tu tens feito coisas maravilhas. Tu planeaste-as há muito tempo
atrás’ (Isaías 25:1). Nós todos somos parte da Sua criação maravilhosa. Mas
Deus fica triste quando o pecado estraga o mundo que Ele fez. Iremos ler
mais adiante que Deus permite que escolhamos entre o bem e a maldade.
Estamos livres para escolhermos. Podemos amar a Deus ou podemos amar a
maldade.

/Fala acerca disto:
1. Será que você está pronto para ler o livro de Génesis com uma ‘mente
aberta’?
2. Será que você está disposto a dar tempo para entender as origens e o
propósito da vida, como é dado em Génesis?
3. Será que você pode ignorar quaisquer ensinos falsos que já ouviu
daqueles que não conhecem nem amam a Deus?
Ore que o Espírito Santo fale consigo enquanto estuda os escritos sagrados
de Deus.
Há muito para aprender acerca de Deus e acerca da vida através de
ler a Bíblia. Portanto vamos começar…

2

Agora leia este capítulo 1 de Génesis

A OBRA DA CRIAÇÃO DE DEUS
Génesis fica no princípio da Bíblia. Conta-nos acerca do princípio de tudo e
da própria vida. Conta-nos acerca das origens e do propósito da vida. Em
Génesis lemos ‘No princípio criou Deus os céus e a terra’ (Génesis 1:1). O
universo era vazio e escuro. Então o Espírito Santo de Deus moveu-se sobre
ele (v.2). Não pessoas! Não manhã! Não tarde! Não nascer do sol! Não pôr-
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do-sol! Não dias, semanas e meses! No princípio o mundo não tinha forma.
(v.2) Era vazio e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas.
Então Deus colocou a terra num lugar e as águas do mar noutro. Ele
ordenou tempo. Deus fez dias e semanas, com tardes e manhãs. Deus criou
as árvores e os animais, então criou Adão, o primeiro homem na terra.
A palavra Hebraica ‘criar’ é uma palavra muito especial. Ela pertence
somente a Deus e à Sua obra. Só o Deus Vivo podia criar os céus e a terra
do nada. Os homens somente podem fazer coisas daquilo que Deus já criou.
Este verbo ‘criar’ é usado três vezes na primeira parte de Génesis. No
versículo 1, Deus criou os céus e a terra: isto significa ‘tudo’. No versículo 21,
Deus criou os animais. Versículo 27, Deus criou o homem.

OS SEIS DIAS DA CRIAÇÃO
Deus disse que tudo o que Ele fez era bom. Vemos isto no mundo à nossa
volta. Deus nos deu os Seus escritos sagrados que nos contam como Ele
criou a terra e todas as coisas nela. Isto está escrito em Génesis capítulo 1
para que você o possa ler por si mesmo.
Devemos dar graças a Deus pela Bíblia que nos diz aquilo que aconteceu
‘no princípio’. Se não tivéssemos a Bíblia não sabíamos donde tinha vindo

0 A Criação do Mundo
No princípio havia trevas, águas e o Espírito de Deus
O relato da Bíblia concorda com aquilo que os cientistas dizem que aconteceu a
seguir:

a. Primeiramente houve luz (calor)
b. A água ‘em baixo’ e a água ‘em cima’ com o ar e o céu no meio.
c. Depois mares, terra e vegetação verde.
d. Depois sol, lua e estrelas
e. Os peixes e as aves.
f. Depois animais e outras criaturas viventes, e homem e mulher.
Antes do Dilúvio de Noé a Terra era diferente do que é agora (Génesis 7):
 água era guardada no céu em cima da terra (Génesis 1:7).
 nenhuma chuva caia na terra (Génesis 2.6) – a névoa dava água.
 as pessoas viviam por mais tempo (Génesis 5:5-32) – nenhuns temporais
maus.
 havia pessoas gigantes (Génesis 6:4) e criaturas gigantes.
 não havia arco-íris porque não havia chuva ou tempestades até depois do
Dilúvio (Génesis 9:13).
 Não havia calor ou frio, deserto e gelo.
8

0

Os Concertos
de Deus

© GRN

 Um aviso: o castigo para homicídio (9:5-7);
 Um relacionamento novo com Ele e a promessa
do sinal do arco-íris (9:8.17);
 Uma prova nova (9:18-23);
 Uma profecia final para a humanidade (9:24-29).

No Velho Testamento os
concertos de Deus são
chamados concertos de
obediência. (Promessas
de Deus para abençoar
pessoas se eram
obedientes a Ele.)
No Novo Testamento o
concerto novo de Deus é
chamado o concerto de
graça. (Deus promete
salvar pessoas que crêem
em Cristo.)

OS TRÊS FILHOS DE NOÉ
Os três filhos de Noé tinham grandes famílias. Logo se espalharam pelo
mundo (9:19). Nessa altura surgiu uma nova tentação para Noé. O que
aconteceu mudou todas as sociedades.

0

As mudanças no mundo depois do Dilúvio

O mundo antigo antes do Dilúvio ficou destruído por Deus (1 Pedro 3:6). O
mundo tinha mudado para sempre por causa do pecado do homem e o castigo
de Deus com o Dilúvio. Agora havia:
 camadas profundas de lama endurecida que continha corpos (fósseis) de
criaturas que tinham morrido no Dilúvio; também camadas enterradas de
carvão e óleo;
 não havia mais camadas de água acima para proteger a terra, causando assim
áreas de muito calor e muito frio; noites com mais frio;
 muitas áreas de terra que se tornaram inadequadas para se viver, tais como
desertos e terras desperdiçadas congeladas;
 mudanças diárias meteorológicas – chuva e tempestades, seguidas por sol
com arco-íris (Génesis 9:14);
 mudanças anuais meteorológicas – tempos fixos para colheitas (Génesis 8:22);
 acumulações e avanços rápidos de neve e gelo;
 condições mais duras para se viver que significavam que pessoas e criaturas
não viviam por tanto tempo;
 Falta de comida para que muitas espécies de animais morressem e
desaparecessem.
(Fonte: H. Morris, O Registo Génesis, Baker Books)
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NOÉ EDIFICOU UM ALTAR PARA O SENHOR
Então Noé edificou um altar para o Senhor e sacrificou alguns dos animais
‘puros’ como holocaustos (8:20). Deus aceitou o sacrifício de Noé. Deus tinha
dito ao homens como andarem pela fé e O adorarem. A palavra ‘altar’
significa ‘um lugar de sacrifício’. O sangue de animais inocentes tinha um
significado especial para Deus.
Deus perdoou a família de Noé e santificou-os por causa do sacrifício de
Noé. O cheiro suave do holocausto agradou a Deus, tal como a vida santa de
Noé Lhe agradou.
Todos os sacrifícios dos animais apontavam para a morte de Jesus pelos
pecados do homem (1 Pedro 1 19-20; Hebreus 9:22). Em lugar da morte do
pecador, Deus aceitou o sangue inocente dum animal. O sangue era uma
‘cobertura’ ou expiação pelos pecados das pessoas. ‘Expiação’ significa ‘fazer
paz com Deus’ (Número 28:22).
Esse sacrifício – o sangue que foi derramado – era um quadro da morte
de Jesus Cristo na cruz por si e por mim (Romanos 5:11). ‘Mas Deus prova o
seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
pecadores (Romanos 5:8). Jesus era inocente: nós somos culpados do
pecado.
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Agora leia estes capítulos 9 e 10 de Génesis

UM NOVO COMEÇO E A PROMESSA DE DEUS
Noé era a cabeça dum mundo novo, tal como Adão era a cabeça da primeira
criação. Foi um novo início. Deus fez um acordo ou concerto novo com a
terra (Génesis 9:8-17) e deu a Noé um sinal. O sinal foi o arco-íris. Quando
chovia Noé o via. O arco-íris parecia-se com uma ponte da terra para o céu,
e fazia com que Noé se lembrasse da promessa de Deus: ‘Nunca mais as
águas se tornassem num dilúvio para destruir toda a vida’ (9:15). (Antes do
Dilúvio não havia arco-íris porque não havia chuva.)
O concerto de Deus com Noé foi uma promessa que Ele fez para toda a
Sua criação.
Depois de mais de 1,600 anos sem uma lei escrita, Deus começou um
novo relacionamento com Noé e a sua família. A bondade de Deus está nas
palavras que um poeta possa usar: ‘Enquanto a terra durar, sementeira e
ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca cessarão’ (8:22).
Depois do Dilúvio, Deus deu a Noé:
 Um concerto novo com a terra (8:20-22);
 Novas regras para viver e controlar a terra (9:1-4);
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0 Evolução ou Criação?
A Bíblia diz que o primeiro homem e mulher eram uma criação especial de Deus.
Eram tal como o seu Criador e eram muito diferentes dos animais e as outras
criaturas na Terra.
Hoje em dia muitos crêem que as pessoas vieram dos macacos, mas isto não
é a verdade segundo à Bíblia, ou segundo aos ossos antigos (fósseis) que
encontramos no chão. Charles Darwin pensava que através de selecção natural
(a sobrevivência das criaturas mais fortes) um tipo de criatura podia melhorar ou
evolver-se para outro tipo durante um período de tempo.
Isto chama-se a teoria de evolução. Porém, nenhuns dos laços entre os tipos
de espécies foram localizados ou provados. Os ‘laços que faltam’ de Darwin
ainda faltam! Cristãos crêem que cães sempre eram cães, que macacos sempre
eram macacos, e que homens sempre eram homens. Nunca foram ajuntados.
Todas as variedades de cães ainda são cães. Variedades de macacos são
macacos. Variedades de pessoas são pessoas. Deus certificou-se que nenhuma
criatura mudasse para outro tipo – as suas sementes e ovos sempre são do
mesmo tipo, mas com muitas variedades diferentes.
Darwin não sabia nada disso há 150 anos atrás, mas hoje os cientistas já
provaram que o ADN em cada criatura não permite uma mudança dum tipo de
criatura para outro tipo. O código de ADN tem palavras embutidas de cada tipo e
produz somente o seu tipo de semente (veja Génesis 1:12).
Se você acredita na evolução de
Darwin, então não tem propósito na
vida, nenhuma razão para viver, e
nenhuma esperança depois da morte.
Se você crer na criação de Deus,
então tem um propósito especial na
vida, uma razão para viver, e a esperança da vida depois da morte.
Fila de ‘macacos’ desenhado para tentar explicar a evolução.
Isto foi desenhado por Richard Leakey para mostrar as ideias erradas de
Charles Darwin. A série de ‘homens-macacos’ inclinados nunca existiu, mas
muitas vezes é apresentado nos livros escolares. Nos anos mais recentes o Dr.
Leakey já admitiu que os fósseis provam que macacos sempre eram macacos e
que homens sempre eram homens. (Fonte: Victor Pearce e Henry Morris.)

esta terra maravilhosa. Ou porque vivemos aqui. Na Bíblia, Deus fala-nos
acerca das origens e o propósito da vida.
Os homens têm escrito muitas coisas acerca de como acham que a terra
foi feita, mas somente são ideias. Ninguém pode provar que as suas ideias
estão certas. Deus não nos diz tudo acerca de como criou os céus e a terra,
mas Ele diz-nos tudo o que precisamos de saber. Está na Bíblia.
9

A criação aconteceu porque Deus a queria. Ele falou as palavras para fazê
-la, e disse que era bom. Ele amou aquilo que tinha feito.

AS PALAVRAS DE DEUS DE CRIAÇÃO
Deus falou à criação. As Suas palavras são poderosas e verdadeiras. As Suas
palavras criam vida. A Bíblia diz-nos, claramente, as coisas que aconteceram
há muito tempo atrás. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Quando a
lemos Ele nos irá ajudar a compreendermos aquilo que diz.
Deus disse, ‘Haja luz’ e houve luz (1:3). Não poderia haver vida na terra
sem luz e calor, e Deus quis criar vida. Ele separou a luz das través. Ele
chamou a luz ‘dia’, e às trevas chamou ‘noite’. A luz também providencia
calor. Quando apareceu a luz, Deus disse que era ‘boa’. Tudo o que Deus faz
é bom. Então Deus ajuntou as águas e fez a terra (v.9). Algumas águas
estavam nos mares e outras estavam acima nos céus (v.6-7). Nessa época
não chovia. Nenhuma água caia do céu. Uma névoa mantinha a terra
molhada e cobria a terra (2:5,6).

AVES, PEIXES E ANIMAIS
Então Deus disse, ‘Deixe que as águas sejam cheias de todas as coisas
viventes e que as aves voem sobre a expansão dos céus’ (1:20). Isto
aconteceu muito rápido. Deus falou e havia peixes no mar e coisas mais
pequenas que podiam comer. Deus não estava satisfeito ao fazer apenas um
ou dois tipos. Ele fez centenas de tipos diferentes de peixes e aves.
Deus cobriu a terra com muitos tipos de ervas e plantas. Então Deus criou
os animais e insectos para comerem as plantas. Deus criou muitos tipos de
animais – tanto machos como fêmeas – incluindo porcos, galinhas, cavalos,
macacos e camelos. Também há muitíssimos insectos e criaturas que
gatinhavam no chão.
Cada tipo tem bebés que têm um desenho integrado para produzir o
mesmo tipo de peixe, ave, insecto ou animal. Deus certificou-se que cada
tipo produzisse o mesmo tipo todos os anos, ano após ano. Para cada tipo
Ele usou um novo conjunto de ‘palavras’ ADN do Seu livro da vida.
Finalmente toda a criação de Deus estava no seu lugar. A terra, mares,
árvores, frutos, as plantas, insectos, aves, peixes e animais. Então Deus criou
as primeiras pessoas.

PORQUE DEUS FEZ A HUMANIDADE
No quinto dia, Deus acabou de fazer todas essas coisas maravilhosas, mas
‘não havia homem para lavrar a terra’ (2:5). Deus fez o homem para cuidar
da criação de Deus (1:28). Zeladores cuidam das propriedades de outras
10

3. Quem fez com que o remanescente dos animais e pessoas entrasse na
arca de Noé (7:7-9, 13-16)? Quem os fechou dentro?

2

Agora leia este capítulo 8 de Génesis

OITO PESSOAS FORAM SALVAS
Agora as águas das partes fundas dos oceanos e das ‘janelas’ dos céus
ficaram fechadas (8:2). O nível da água abaixou-se (8:3). Ao fim de 150 dias
a arca repousou sobre os montes de Ararate, na Arménia, no leste de
Turquia. Depois de 40 dias Noé abriu a janela em cima da arca. Ele mandou
uma equipa de busca, primeiro um corvo, depois uma pomba. Porque é que
Noé esperou por 40 dias? Porque ele ‘andava’ com Deus. Ele andava junto
com Deus (Amós 3:3). Noé perguntou a Deus o que devia fazer. Não estava
com pressa. Ficou à espera pela resposta de Deus e Deus deu-lha.
A pomba voltou para Noé com a folha duma oliveira no seu bico. Noé
esperou por mais sete dias (Génesis 8:12), e enviou a pomba outra vez.
Nessa vez ela não voltou. Então Noé removeu ‘a cobertura’ (talvez fosse
parte do telhado) e viu que a terra estava a secar. Talvez tivéssemos saltado
fora da arca, mas Noé esperou. Então Deus disse, ‘Sai da arca… Traz todos
os tipos de criaturas viventes que estão contigo…’ (8:15-17).

0 O concerto de Deus com o homem
Os concertos de Deus com o homem fazem uma parte muito importante da
mensagem da Bíblia. ‘Contigo estabelecerei a minha aliança’ (concerto) (Génesis
6:18) é o primeiro. Todos os concertos mostram a graça amorosa e misericórdia
pelo homem pecaminoso.
Um concerto é mais do que uma promessa ou acordo. Tem que ser guardado
por Deus, nunca quebrado! Nós diríamos que era ‘legalmente vinculante’ –
garantido para sempre – não pode ser cancelado ou mudado.
Nos tempos da Bíblia, um concerto era tomado duma forma tão séria que
frequentemente um animal era morto como um sacrifício, e um sinal era dado
para mostrar que Deus guardaria a Sua promessa. A promessa do concerto,
dada a Noé (6:18), foi cumprida depois do Dilúvio (8:21 a 9:17). Animais eram
mortos como um sacrifício (8:20) e Deus deu o sinal do arco-íris (9:13-17).
Depois de 5,000 anos o arco-íris ainda significa a mesma coisa – que não
haverá mais dilúvios de água para castigar o mundo pecaminoso. Havia muitos
outros concertos feitos por Deus que apontam para o Seu plano final de salvação
para toda a humanidade. O concerto final de Deus com o homem foi feito
quando Jesus morreu na cruz para salvar o mundo do castigo que merece.
O primeiro concerto de Deus com homem foi feito quando Ele salvou do
castigo a família de Noé.
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Porque Deus mandou um grande dilúvio

Durante as primeiras 10 ou mais gerações de Adão até Noé, homens
desenvolviam novas tecnologias com habilidades em bronze e objectos de ferro
(Génesis 4:22), comércio, agricultura e construção (Lucas 17:28), e música
(Génesis 4:21). Mas não davam glória a Deus; faziam muitas coisas
pecaminosas.
 Tornaram-se obcecados como prazer, sexo, comer e beber (Génesis 6:2; Lucas
17:2).
 Pensavam e planeavam coisas más em todo tempo (Génesis 6:5).
 Falavam palavras duras contra Deus, queixavam-se, encontravam culpas,
gloriavam-se de si mesmos e falavam bem de outros para se aproveitarem
deles, seguindo os seus próprios desejos malignos (Judas 14,15).
 Violência era comum (Génesis 6:11,13).
 A sociedade era corrupta (Génesis 6:12).
 Não aproveitaram do tempo extra que Deus lhes deu, enquanto a arca estava a
ser construída, para se arrependerem e voltarem para Deus (Mateus 24:38;
Hebreus 11:7; 2 Pedro 2:5).
Deus permitiu muitos anos para que as pessoas mudassem as suas maneiras
mas não mudaram (Génesis 6:5). Deus era paciente (1 Pedro 3:20). Somente
Noé e a sua família ficaram fiéis a Deus. ‘Noé andava com Deus’ (Génesis 6:9).
Muitos cristãos acreditam que os tempos em que vivemos são muito
semelhantes com os dias de Noé. É por isso que muitos cristãos acreditam que o
Senhor Jesus Cristo voltará em breve. Devemos ficar preparados para a Sua
vinda. Devemos avisar as pessoas que fiquem prontas para se arrependerem.

A Bíblia diz que água veio de
cima da terra e de lugares fundos
em baixo (Génesis 7:11,12). A
Nov
maior quantidade de água está no
o
Equ
Antigo Equador
ado
equador. Quando a terra de rer
pente se moveu no seu eixo então
o equador se moveu e a água
funda inundou a terra como um
grande tsunami. Há muitos anos
O desenho em cima mostra como a atrás ‘evidência magnética mostra
água funda do mar, no equador,
que a terra começou a rodar 18
moveu-se quando o eixo da terra se
graus fora da sua posição do pólo’.
mudou. A mudança súbita provocou
(Fonte: Victor Pearce Evidência para
cheias através do mundo e levou
a Verdade.) Isto também explica
muitos dias para se normalizar. Deixou porque agora temos Verões e Invercamadas fundas de vegetação e
nos, como declarado por Deus
fósseis enterrados em lama e areia.
(Génesis 8:22).
O Eixo do
Antigo Pólo

Nível do Mar
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O Eixo do
Novo Pólo

0 Deus criou toda a vida
Deus estava contente com os céus e a terra que tinha criado. Eram como Ele
tinha pensado e os tinha planeado. Ele ‘viu que a Sua criação era boa’.
Portanto Ele disse, Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore
frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a
terra’. Sim, Deus criou as primeiras plantas já com a sua semente dentro
delas. Ele colocou vida em todas as pequenas sementes. É só Deus que criar
vida. Cada semente tem o seu próprio desenho para fazer mais da mesma
planta. Dessa forma, Deus certificou-se que cada planta produzisse o mesmo
tipo todos os anos, ano após ano, sem se mudar. (O homem tenta mudar
aquilo que Deus já fez, com químicos, por ‘selecção’, por ‘propagar
cruzamento’ e por ‘mudanças nas células de gene’).
Mesmo sementes que pessoas deixam em lugares secos durante centenas de
anos crescem no mesmo tipo de planta. Os cientistas nos dizem que todas as
sementes contêm as suas próprias ‘palavras de vida’. Chama-se ‘ADN’. Dessa
maneira Deus deu as Suas ‘palavras de vida’ a todas as plantas e criaturas. Cada
um é diferente – cada tipo tem as suas próprias palavras de ADN. As palavras de
ADN que Deus
pronunciou
controlam
aquilo que
cresce – nada é
permitido que cresça para outro tipo. Deus pronunciou as palavras de criação e
cada planta e criatura foi feita. E tudo era bom e perfeito.
A vida é preciosa porque Deus a deu. Toda a vida vem Dele. Ele criou certos
tipos de vida nas árvores e nas plantas, outros tipos de vida nos peixes, e ainda
outros tipos de vida nos animais.
Deus criou ‘tudo conforme a sua espécie’. Portanto as sementes sempre
produzem novas plantas que são como as plantas pais. Deus disse que deve ser
assim. Dessa maneira, cada tipo faz o seu próprio tipo. Isso faz parte da ordem e
controle de Deus através de ADN.
Animais e pessoas têm que ter ar para respirarem. Portanto Deus criou
primeiro as plantas para ajudarem a produzir o ar que precisamos. Devemos
cuidar das plantas e árvores. Elas dão-nos a nossa comida e o oxigénio no ar.
Deus criou o sol para dar as horas de luz. Ele permitiu escuridão, mas só por
uma parte do tempo. As noites frias fazem névoa e orvalho que regam as
plantas enquanto estão a produzir o fornecimento de ar para as criaturas
respirarem.
O sol dá luz e calor para a terra. As plantas usam esta luz e calor para
crescerem. O sol mantem o calor da terra para que não fiquemos com frio e
morramos. Deus também fez as estações, a primavera, verão, outono e inverno.
Ele fez e nomeou as estrelas e colocou-as nos seus lugares. Sempre ficam nos
caminhos que Deus lhes deu. Isso é mais uma outra parte da ordem que Deus
pôs na Sua criação.
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pessoas. Devemos obedecer a Deus e cuidar do Seu mundo que foi criado
por Ele.
Génesis 1 diz-nos porque Deus criou a humanidade:
 Ser semelhante a Deus (26,27).
 Governar sobre a criação de Deus (v.26).
 Para ter filhos e povoar a terra e controlá-la (v.28).
 Para viver comendo as coisas boas que crescem na terra (v.29)
 Para nos dar o Seu amor e para O adorarmos.

/Fale acerca disto:
1. O que Deus criou para o Seu prazer?
2. O que Deus criou para o nosso prazer?

2

Agora leia este capítulo 2 de Génesis

COMO DEUS CRIOU A HUMANIDADE
Génesis 2 conta-nos como Deus fez o homem. ‘O Senhor Deus formou o
homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o
homem tornou-se uma pessoa vivente’ (2:7).
Deus usou os elementos básicos da terra quando criou vida (2:7,19).
Embora as pessoas (e outras criaturas) não se assemelhem com pó, solo e
rochas, actualmente somos feitos dos mesmos elementos de nitrogénio,
oxigénio, carbono, hidrogénio, cálcio etc.. Somos feitos da mesma matéria
que Deus usou no princípio.
A Adão também lhe foi dado um espírito vivo - eterno tal como o Espírito
de Deus. Adão tinha uma mente e podia pensar em coisas. Podia conhecer a
Deus e ser o seu amigo. Deus podia ter comunhão com Adão.
Os animais não podem falar com Deus ou conhecer a Deus como o
homem pode. Deus queria uma pessoa para amar, alguém como Ele Mesmo,
portanto fez Adão ‘à Sua imagem’. Ele deu-lhe uma ‘alma vivente’ ou
‘personalidade’.
Deus fez Adão como uma pessoa já crescida. Adão podia falar com Deus
e podia escutar aquilo que Ele dizia. Ele não fazia barulho como porcos ou
macacos. Ele falava as palavras numa língua apropriada, e percebia aquilo
que Deus lhe dizia. Ele sabia o que era certo, e podia escolher a fazer aquilo
que era certo. Os animais não têm um espírito vivente como o homem tem.
O homem não é como qualquer outra coisa que Deus criou. Não é como um
animal, ou peixe, ou ave, ou árvore. O homem pode pensar tal como Deus.
Pode saber o que é certo e escolher fazê-lo. Nós dizemos que o homem é um
‘ser moral’.
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Então Deus fechou Noé dentro. Porque é que isso foi necessário? Para ter
a certeza que eles estavam seguros, e para manter os outros fora. Até
àquele momento a porta da arca ficou aberta. A palavra de Deus para todas
as pessoas hoje é que qualquer pessoa, que quer entrar, pode entrar
(Apocalipse 22:12-17).
Deus deu à humanidade mais sete dias finais para aceitar a Sua oferta
(Génesis 7:4). Será que mais alguém se arrependeria e entraria na arca para
ser salvo? Não, nenhuma pessoa veio para se juntar a Noé e a família dele.
Os sete dias passaram, tal como todos os outros dias, e os homens e
mulheres ‘comiam, bebiam e casavam…’ (Lucas 17:26-27).

O DILÚVIO COBRIU A TERRA
Então Deus fechou a porta da arca. No dia, quando Noé foi fechado na arca,
começou a chover. Isso foi a primeira vez em que tinha chovido no mundo.
Também as águas das partes fundas do mundo subiram e inundaram a terra.
Em breve o mundo estava completamente coberto de água e a arca flutuou
na água.
Todos os topos das montanhas estavam tapados com água, e todas as
criaturas viventes morreram menos os peixes. Reparamos a força das
palavras seguintes:
a. ‘Todas as coisas viventes…’ (7:21).
b. ‘Tudo em terra seca que tinha o fôlego da vida e que se movia sobre a
terra…’ (7:22).
c. ‘Todas as coisas viventes na face da terra…’ (7:23).
d. ‘Somente ficou Noé, e aqueles que estavam com ele na arca’ (7:23).
Noé não sabia onde estava. A sua vida estava nas mãos de Deus. Isto é
um grande exemplo de fé dum homem. Quando nos confiamos a Deus, Ele
toma conta de nós (1 Pedro 5:7). Durante mais de 100 anos, Noé obedecia a
Deus ao construir a arca, ao estar pronto para o dia do Dilúvio. Ele guardava
a fé em Deus.
Agora, durante 150 dias, Noé esperava que Deus ‘se lembrasse’ dele. ‘A
arca flutuou sobre a superfície das águas’ (Génesis 7:18). Noé não tentou
guiar a arca. Na vontade de Deus, um Cristão fica elevado acima da maldade
enquanto o nosso Pai celestial cuida de nós. Podemos confiar Nele para
controlar as nossas vidas.

/Fale acerca disto:
1. Porque é que Deus se arrependeu de ter criado as pessoas (6:6,13)?
2. O que impediu que Deus destruísse todas as pessoas e animais (6:8)? O
que é um remanescente?
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Esta arca tinha medidas
ideais – quase 150m × 30 m ×
20 m – porque Deus as deu.
Em 1609 um holandês, Peter
Jansen, construiu um navio que
era um terço do tamanho. Era
muito estável na água e
carregou mais de um terço da
carga do que um navio normal
do mesmo comprimento.
Depois em 6:17, Deus
reafirma claramente o Seu
© GRN
plano para destruir ‘toda a
vida’. Então Ele introduz a
palavra ‘concerto’ (aliança) pela primeira vez (6:18). Essa não é uma
promessa tal como as promessas que tinha feito a Adão e Eva. O concerto de
Deus com Noé, e os concertos mais tarde, são mais importantes do que
promessas – e tonam-se cada vez mais importantes à medida que o tempo
passa. Todos fazem parte do Seu plano de salvação pelo homem
pecaminoso. O primeiro concerto de Deus, mencionado em Génesis 6:18, foi
cumprido em Génesis 8:21 a 9:17.
À medida que o dia se aproximava,
As Quatro Arcas de Deus
em que Deus mandaria o Dilúvio
1. Génesis 6:14 – Uma arca de mapara a terra, Ele chamou a Noé,
deira de Gofer para manter seguro ‘Entra na arca, tu e toda a tua
um remanescente do dilúvio de
família’ (Génesis 7:1).
Deus.
A chamada de Deus é mansa, tal
2. Êxodo 2:3 - Uma arca de juncos
como o pai que chama os seus filhos
para guardar Moisés que mais tarde
para entrarem em casa para se
tornou-se líder e salvador de Israel.
refugiarem da tempestade que se
3. Deuteronómio 10:1 – uma arca de
aproxima. ‘Entrem! Entrem!’ chama
madeira de acácia para manter
Deus, mas a maioria das pessoas
seguros os Dez Mandamentos.
não escutam. Só Noé e a sua
Cada arca foi usada para dar ao povo de
esposa, e os seus três filhos e as
Deus um novo princípio. Fazem parte
três esposas deles, entraram na
dos concertos de Deus com a
arca.
humanidade. A quarta arca foi
Depois os animais e as aves
apresentada a João por Jesus num
chegaram a Noé. Ele não teve que ir
sonho:
à procura deles, Deus os enviou.
4. Apocalipse 11:19 - uma arca de
Noé também levou uns animais
madeira chamada a arca do
extras para sacrificar a Deus e para
concerto de Deus no templo no
comida.
céu.

2

32

Então Deus disse a Adão para dar nomes aos animais. Os animais
chegaram a Adão e ele deu nomes a todos eles (2:19).
Mais tarde em Génesis 2, a Bíblia diz-nos como Deus fez a mulher.

UM LUGAR ESPECIAL PARA ADÃO
Deus é amoroso e muito sábio. Quando Deus fez Adão, colocou-o num
jardim especial (2:8). Deus fez esse jardim em Éden. O seu lugar exacto é
dado na Bíblia (2:10-14). Deus colocou todas as coisas boas no jardim para
Adão desfrutar. Tudo o que Adão precisava, crescia lá.
Deus disse a Adão para viver no jardim e para cuidar dele. Ele disse a
Adão como cuidar das plantas e dos animais. O Seu plano era que o homem
governasse sobre a criação. E que sempre houvesse suficiente para comer.
Também havia uma ‘árvore da vida’ que é a mesma árvore que crescerá no
Novo Mundo no fim desta era (Génesis 2:9, Apocalipse 22:2). Também havia
a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Porque Deus disse que ‘governasse sobre a criação,’ o homem gosta de
ser líder. E precisa de trabalho! Um homem não está feliz se não tem
trabalho! Deus disse a Adão o que devia fazer e as coisas que não devia
fazer. Ele disse-lhe como governar duma forma justa e com cuidado. Tudo o
que Deus nos diz para fazermos é bom para nós. Deus é amor e Deus é justo
e certo.
Adão tomou conta do jardim de Deus e Deus falava com ele sobre tudo.
Adão estava muito ocupado, dando nomes a todos os animais enquanto se
sentava com Deus (2:19). Mas nenhum dos animais era igual a Adão.

UMA AMIGA PARA ADÃO
Depois de todos os animais terem passado, Deus olhou para Adão. Ele
estava sentado, sozinho. Deus disse, ‘Não está bom que o homem esteja
sozinho. Eu farei uma ajudante que é apta para ele’ (2:18).
Deus sabia que Adão precisava de alguém do seu próprio tipo, uma
pessoa que seria a sua amiga. Portanto Ele criou Eva. Ela era como Adão.
Enquanto Adão dormiu, Deus tomou uma costela do seu lado e fez uma
pessoa feminina (2:21).
À Sua imagem… macho e fêmea, Deus criou-os’ (1:27). Eva, também, foi
feita ‘à imagem de Deus’ ou na semelhança de Deus.
Quando Adão acordou, Deus trouxe Eva para ele. Imediatamente viu que
ela era tal como ele. Ela não era como os animais. Era uma amiga especial
para ele. Então Adão também lhe deu um nome. Chamou a mulher ‘Eva’ e
ela compartilhava em tudo o que ele fazia. Eva era a esposa de Adão.
Repare que:
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1. Realmente Adão e Eva eram as únicas duas pessoas que entraram no
mundo sem nascer. Foram a criação especial de Deus.
2. Adão e Eva eram as únicas pessoas que entraram no mundo livres de
pecado, senão Jesus que, às vezes, é chamado ‘o Segundo Adão’.

O DIA DE DESCANSO
No sexto dia Deus parou de criar (2:2). Deus não criou mais qualquer coisa
depois de criar Eva. Deus chamou o dia seguinte ‘um dia santo’ ou ‘Sábado’.
Isso seria um tempo de descanso e adoração para Adão e Eva. É por isso
que muitas religiões no mundo guardam um Sábado de descanso e adoração
todas as semanas.
O dia sétimo era um tempo de prazer e descanso para Deus. Repare que
o ‘dia’ sétimo não tem fim como os outros seis dias. Deus ainda está a
desfrutar a Sua criação. Assim também devemos nós! A melhor maneira de
guardar o descanso do sétimo dia é por adorar a Deus, e então ter prazer na
Sua criação em todo tempo.
Deus colocou o Seu próprio Espírito em Adão e Eva. Deu-lhes vida que
continuaria para sempre. Toda a vida vem de Deus, portanto o homem deve
obedecer-Lhe e adorar só a Ele (Êxodo 20:3). Porém, nós sabemos que o
pecado deixa de fora o Espírito de Deus e impede-nos de ter a vida eterna.

/Fale acerca disto:
1. O que Deus disse acerca do sétimo dia da semana (2:2)?
2. O que você sabe acerca das duas árvores especiais no jardim do Éden
(2:9,16)?
3. O que Génesis 2:24 nos ensina acerca do plano de Deus para o
casamento e famílias?

2

Agora leia este capítulo 3 de Génesis

Deus criou os céus e a terra e tudo neles. ‘Deus viu tudo o que tinha feito, e
era muito bom’ (Génesis 1:31). Ele criou Adão e Eva, o primeiro homem e
mulher, e levou-os para um jardim bonito em Éden. Ele colocou todos os
tipos de árvores frutíferas e árvores produtoras no jardim. Adão e Eva
tinham tudo o que precisavam.
O jardim era um lugar seguro. Deus disse a Adão para trabalhar no jardim
e cuidar dele, e para cuidar de Eva. Deus era Rei, e Adão e Eva faziam o que
Deus lhes dizia para fazerem.
Ele não os deixou para encontrarem o seu próprio caminho. Ele sempre
estava lá para os guiar e ajudar.
Todos os dias, Deus andava e falava com Adão e Eva. Ele queria que O
conhecessem e O amassem como um amigo muito querido.
14
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Agora leia estes capítulos 6 e 7 em Génesis

DE MAL PARA PIOR
Os primeiros seis versículos de capítulo 6 descrevem como as coisas más
ficaram devido ao desejo do homem (concupiscência/apetite) para o pecado.
Embora não entendamos todos os acontecimentos descritos nestes
versículos, sabemos que Deus ficou muito triste:
Deus vê tudo (v.5). Deus nunca está tão longe que não pode ver os
nossos pecados.
Deus sofre quando pecamos (v.6). Ele tem sentimentos
Deus julga o pecado e toma acção (v.7). Ele decidiu destruir todas as
coisas viventes. ‘Arrependo-me de ter feito o homem.’ Os nossos pecados
merecem castigo – mesmo a morte.
Deus decide começar de novo, usando Noé e a sua família (v.18). Deus
sempre está a preparar a nossa salvação. Graça maravilhosa!

NOÉ, UM HOMEM DE FÉ
‘Então arrependeu-se o SENHOR de haver feito o homem sobre a terra e
pesou-lhe em seu coração’ (Génesis 6:6). Deus amava a Sua criação, mas a
terra estava cheia de maldade.
Porém, Deus estava contente com Noé (6:8). Noé confiava em Deus num
mundo que estava cheio de ódio e homicídio. Era casado mas não sabemos o
nome da esposa dele. Tinha três filhos casados - Sem, Cam e Jafé. Ele
amava e obedecia a Deus (6:9,22).
Noé era um homem de grande fé e coragem. Ele disse a todos que Deus
julgaria a terra por causa da sua maldade. Ele avisou os homens de que
Deus enviaria um dilúvio. Ele não ficou desanimado quando os seus vizinhos
gozaram com ele porque a sua fé estava só em Deus (Hebreus 11:7).
Através da Sua graça e misericórdia Deus salvou Noé e a sua família –
oito pessoas. Deus salvou esse pequeno número de pessoas do castigo e de
morte. Chamamos a este número pequeno um ‘remanescente’.

DEUS PLANEIA DESTRUIR O MUNDO
Deus disse a Noé, ‘Vou acabar com todas as pessoas… portanto faz para ti
uma arca de madeira de gofer (pinho ou cipreste) … Aqui é como a
farás...’ (6:13-16).
Deus desenhou a arca. A palavra ‘arca’ é muito antiga. Também é usada
em Êxodo 2:3 e Deuteronómio 10:1.
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‘É mais do que consigo aguentar…’ disse Caim. Ele era orgulhoso demais
para dizer que tinha pecado e que deveria ser castigado.
Caim foi para outro país onde ninguém o conhecia. Ele e os seus filhos
construíram uma cidade lá. Caim chamou a cidade com o nome do seu filho
Enoque.
Caim fez um novo começo. Os homens na família de Caim aprenderam
ciência, arte e engenharia (4:21-22). Espalharam-se mais depressa do que os
filhos de Sete (o terceiro filho de Adão), que eram pessoas piedosas. A tribo
de Caim não dava importância às leis de Deus e os homens tomavam mais
do que uma esposa. Na lei de Deus um homem só deve ter uma esposa
(2:24), mas Lameque casou-se com duas mulheres (4:19).
A família de Caim era esperta mas eles não amavam a Deus. Eles
amavam as coisas deste mundo que Deu tinha feito mas não amavam a
Deus, o criador das coisas (Romanos 1:18-25).
Porém, havia alturas quando as pessoas queriam voltar para o Senhor
Deus (4:26). Devemos orar que isto aconteça hoje, antes que seja tarde
demais – enquanto há tempo antes que Jesus volte.

DEUS MANDOU HOMENS PARA FALAREM POR ELE
Deus mandou homens de fé no meio do povo que falavam por Ele, mas
durante a maior parte do tempo ninguém queria ouvir acerca do Deus TodoPoderoso, ou de se arrepender dos seus pecados (Romanos 3:10-12).
Encontramos:
 Nenhum arrependimento pelo que sabemos de Adão e Eva;
 Nenhum arrependimento nos dias de Enos, filho de Sete, quando homens
de fé ‘clamavam no nome do Senhor’ (4:26);
 Nenhum arrependimento nos dias quando Enoque avisava do ‘julgamento
que chegaria’ (Génesis 5:21-24; Judas 14,15);
 Nenhum nos dias de Lameque (Génesis 5:29);
 Nenhum nos dias quando Noé se preparou para a vinda do dilúvio (1 Pedro
3:20; 2 Pedro 2:5).
Os homens tornaram-se mais violentos e lutavam uns contra os outros.
Ninguém estava seguro. Não havia leis ou tribunais, portanto Lameque não
foi castigado pelo homicídio dum homem.
E a graça e paciência de Deus esperava (1 Pedro 3:20).
O cântico de Lameque é um cântico de vitória no uso da espada (Génesis
4:23-24). A história Cainite começa com homicídio e acaba com o louvor de
homicídio. A vida humana não era sagrada, como Deus tinha mandado que
devesse ser (Génesis 9:5-6).

/Fale acerca disto:
1. Qual foi a escolha que Deus deu a Caim (4:4-7) e porquê?
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DEUS DEU UM MANDAMENTO A ADÃO
Deus disse a Adão: ‘De toda a árvore do jardim comerás livremente, Mas da
árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás; porque no dia
em que dela comeres, certamente morrerás’ (Génesis 2:17-17).
Deus era Rei e esse foi o Seu mandamento. Adão podia entender o
mandamento; sabia que as palavras de Deus eram verdadeiras.
Deus amava Adão e somente queria o melhor para ele. Ele sabia o que
era bom para o homem. Queria proteger Adão e Eva do perigo. Queria
proteger Adão de conhecer o mal. Se Adão tivesse obedecido a Deus tinha
sido fácil para trabalhar no jardim. Mas Deus criou Adão livre para escolher.
Adão podia escolher obedecer a Deus ou escolher não obedecer. Não
obedecer a Deus é muito mau; é pecado. E pecado tem que ser castigado.

SATANÁS FOI EXPULSO DO CÉU

0

O Nosso Criador Maravilhoso

Génesis 1 dá-nos um quadro maravilhoso do nosso Deus:







O nosso Deus é o único Deus.
O nosso Deus é o único criador.
A criação do nosso Deus é perfeita e boa.
A criação mostra a sabedoria e o propósito de Deus.
A criação mostra a natureza, beleza e bondade de Deus - A Sua glória.
Mas a história da vida é que homens e mulheres desobedecem a Deus e
escolhem o mal em vez do bem. Génesis 1-11 conta-nos acerca da bondade de
Deus e do pecado da humanidade e o resto da Bíblia conta-nos acerca da
resposta de Deus em relação ao pecado: O Seu plano de salvação para a
humanidade.
Para nos prevenir de pecar, Deus já providenciou:
 A Bíblia como o Seu guia (para fazer aquilo que é certo e compreender as
Suas leis santas para vivermos).
 A Sua promessa do concerto como uma garantia do Seu julgamento justo.
 O Seu Espírito Santo como o Seu aguilhão (tal como a ponta dum pau
para nos encorajar a obedecer e trabalhar bem).
 A nossa consciência como o Seu guarda (para não fazer o mal).
 O Seu Filho, Jesus, como o nosso portal para o céu (não há outro caminho
ou pessoa que nos leva mais perto de Deus).
O primeiro Adão trouxe pecado para o mundo. O ‘Segundo Adão’ (Jesus)
trouxe salvação para o mundo. O Seu nome em Hebreu, Yesua, significa
‘salvação’.
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Satanás quis estragar a criação de Deus. Ele entrou no jardim à procura de
Adão e Eva. Ele usou a serpente no jardim para falar com Eva. A serpente
poderia ter sido muito bonita. Mas era mais capaz de enganar os outros do
que qualquer outro animal que Deus tinha feito (Génesis 3:1).
Satanás (o diabo chefe) tinha sido um anjo bonito, mas era orgulhoso e
queria ser maior do que Deus. Por isso Deus expulsou Satanás para fora do
céu (Lucas 10:18). Jesus estava com o Seu Pai, Deus, no princípio (João
17:5). Jesus viu Satanás a cair do céu (Lucas 10:18).
Eva ouviu a voz de Satanás a falar com ela. Ele disse coisas a respeito de
Deus que não eram verdadeiras. Satanás queria que Eva escolhesse o
caminho errado, assim podia ter poder sobre o homem e a sua esposa.
Satanás queria ser ‘rei’ sobre a criação de Deus.
Deus não pode mentir (Hebreus 6:8). Tudo o que Deus diz é verdadeiro.
Todas as mentiras vêm de Satanás. A Bíblia diz, ‘O espírito mau, o diabo... é
mentiroso, e todas as mentiras vêm dele’ (João 8:44).
‘Será que Deus realmente disse que não deves comer de qualquer árvore
no jardim?’ perguntou Satanás a Eva. Satanás mudou as palavras de Deus
para dar a entender que Deus era injusto. Será que Deus se preocupava com
Eva e o marido dela?
Eva disse a Satanás que Deus tinha dito: ‘Não comam do fruto da árvore
que está no meio do jardim, nem toquem nele; de contrário vocês
morrerão’ (Génesis 3:3.
Será que Eva cria naquilo que Deus lhe tinha dito? Será que acreditou
naquilo que Satanás lhe tinha dito? Ela teve que escolher entre o
mandamento de Deus e a mentira de Satanás. Ela teve que fazer uma
escolha. Nós, também, temos que escolher aquilo que é certo!
Alguns anjos espíritos seguiram Satanás. Todos os anjos espíritos, que
não obedeciam a Deus, ficaram expulsos do céu. Há muitos desses espíritos
malignos, com Satanás como o líder deles. Na Bíblia são chamados diabos ou
demónios. Satanás usa os espíritos demónios para tentar ganhar poder sobre
homens e mulheres. Ele é o nosso grande inimigo.

porta à tua espera por te agarrar. Mas sobre ele deves dominar (4:7). Caim
sabia o que agradava a Deus. Sabia que o sacrifício dum animal era aceitável
para Deus. Mas em vez disso ficou zangado e não pedia que o seu irmão lhe
desse um dos seus cordeiros para oferecer a Deus.
Lá fora no campo, Caim matou o seu irmão porque não conseguiu
controlar a sua ira. A ira é como um fogo. Arde no fundo dos corações dos
homens.
O sangue de Abel ‘clamou por Deus’ da terra onde tinha sido derramado.
Deus falou mais uma vez com Caim. Ó a misericórdia e graça de Deus! A
voz suave Dele continua a chegar a nós pecadores, mais uma vez e mais
uma vez. Ó a graça de Deus, que Ele não se vai embora, deixando-nos para
sofrer no nosso pecado!
‘Onde está o teu irmão?’ perguntou Deus a Abel.
Mais uma vez Caim teve que fazer uma escolha. Podia confessar o seu
pecado, pedindo perdão. Mas ele escolheu evitar a pergunta de Deus, e
mentiu para tapar aquilo que tinha feito. Que loucura! Deus sabe tudo sobre
nós, e sabia tudo sobre Caim! Deus vê o fundo dos nossos corações e vidas
(Hebreus 4:12).

SATANÁS, O PAI DA MENTIRA
Portanto imitou Adão e escolheu fazer o mal. Satanás mesmo colocou
homicídio no seu coração e ele assassinou o seu irmão. Jesus disse que
aqueles que seguem Satanás são ‘filhos do diabo’ (João 8:44). Satanás é o
‘pai de mentira’.
Deus deu a Caim tempo para se arrepender e confessar o seu pecado. Do
princípio até ao fim, a Bíblia chama os homens para se arrependerem e
confessarem o seu pecado perante Deus (Actos 17:30). E Deus fica à nossa
espera por fazermos isto. Mas Ele não fica à espera para sempre.
Quando Deus falou outra vez com Caim, foi em julgamento. Se não
obedecermos à voz de Deus, quando Ele nos chamar para nos
arrependermos e confiarmos Nele, o que teremos? Somente o Seu
julgamento! (Hebreus 10:30-31).

A ESCOLHA ENTRE O BEM E O MAL
No jardim do Éden havia muitas árvores boas para o alimento da vida. Mas
havia duas árvores especiais; a Árvore da Vida que oferecia vida eterna, e a
Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal que oferecia morte (Génesis
2:9,17; 3:22).
Quando Adão e Eva escolheram comer da árvore errada, ganharam
conhecimento – conhecimento tanto do bem como do mal. Mas ao
desobedecerem a Deus perderam a vida eterna. (Na visão de João na Cidade
16

DEUS CASTIGA PECADORES QUE NÃO SE
ARREPENDEM
Caim foi julgado pelo seu pecado contra Deus, que dá a vida, e por ter
matado Abel, o seu irmão, que foi feito ‘à imagem de Deus’ (Génesis 9:6).
Deus disse a Caim, ‘Tu nunca irá encontrar um lugar que poderás chamar
casa. O teu pai e a tua não te quererão, e a terra será mais dura do que
antes para trabalhares…’
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E outra vez: ‘Não seja como Caim que pertencia ao maligno (Satanás)’ (1
João 3:12).

DEUS DÁ MAIS UMA OPORTUNIDADE A CAIM
Deus instruiu Caim, ‘Faz aquilo que é certo (viver pela fé em Deus) e sê
aceite…’ Deus disse, ‘Se não fizeres aquilo que é certo, o pecado está na

Evo

Adão
Abel

Filha

Caim

Filha

Sete

oFaF

Enoque

oFaF

Enosh

oFaF

Cainã

Irade

Outros
Filhos a
Filha

oFaF

Maalalel

Meujael

oFaF

oFaF

oFaF

oFaF

Jerede
Matusalém

oFaF

Enoque
Lameque
oFaF

Jabal

Jubal

oFaF

Matusalém

Tubalcaim
Lameque

oFaF

oFaF

oFaF

Noé
Sem

Cam

Jafé

DILÚVIO MUNDIAL
As pessoas principais na familia de Adão e eva
durante os primeiros 1,600 anos (Génesis 4 e 5)
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Santa de Deus (Apocalipse 22:2) a árvore da vida estará lá, mas não a
árvore de conhecimento do bem e do mal. Não haverá maldade ou tentação
para fazer o mal no próximo mundo.) A melhor recompensa do homem
agora tinha sido perdida por causa do pecado. Deus sabia que não seria uma
coisa boa para o homem conhecer a maldade e viver para sempre. Deus
queria que o homem lhe obedecesse, que escolhesse adorá-Lo e ter
comunhão com Ele.
A Bíblia fala connosco acerca do pecado do homem contra Deus, e os
planos de Deus para a humanidade escolher o caminho certo para voltar a
adorá-Lo – livremente e sem esforço.
A Bíblia fala connosco acerca do amor de Deus pela humanidade, do Seu
ódio pelo mal e pelo pecado da humanidade. É o relato da maior história de
amor jamais contada – do amor de Deus por nós apesar da destruição,
pobreza e o terror causado pelos nossos pecados. A Bíblia diz-nos como Ele
trabalhava nas vidas de pessoas como Adão, Abel, Enoque, Noé, Abraão,
Isaque, Jacó, José, Judá, Moisés, David e os grandes profetas e juízes de
Israel. Para estas pessoas Ele deu um ‘caminho de volta para Deus dos
caminhos escuros do pecado’.

0 Como o sangue inocente cobre o pecado
A lei de Deus diz, ‘A pessoa que peca deve morrer’. Adão e Eva fizeram mal.
Como é que Deus poderia ser justo e ainda deixaria que vivessem? Deus tinha
um plano. Deixaria que alguma coisa morresse em lugar deles. Portanto Deus
pegou num animal e matou-o. Então fez roupa para Adão e Eva da pele do
animal (Génesis 3:21).
Desta forma, Deus usou o sangue do animal que foi morto para ‘cobrir’ o
pecado de Adão e Eva. (Tinham tentado ‘cobrir’ os seus corpos ao fazerem roupa
de folhas). Deus diz que não podemos cobrir o nosso pecado e vergonha através
de qualquer coisa que nós próprios fazemos. Não podemos corrigir os nossos
pecados. Temos que pedir que Deus nos perdoe e depois agradecer-Lhe.
Deus deu perdão a Adão e Eva através dos sacrifícios repetidos de sangue
inocente. Antes do Seu Filho, Jesus, ter morrido por nós, Deus usava o sangue
de animais inocentes como um quadro de como Ele usaria o sangue de Jesus
para perdoar pecados. Jesus era inocente – Ele nunca pecou. Por isso, pelo Seu
sangue, também nós podemos ser perdoados. Somente Deus pode salvar-nos
dos nossos pecados através do sangue do Seu Filho. Isto é por causa da graça,
misericórdia e amor de Deus. Depois de Jesus ter morrido, jamais era necessário
qualquer outro sacrifício de sangue inocente.
Jesus tornou-se o sacrifício perfeito por todas as pessoas e por todos os
tempos. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então pode ter os seus
pecados perdoados através do sangue de Jesus Cristo. Leia mais sobre isto na
sua Bíblia (o Evangelho de Marcos) e nos comentários de ‘Manna Publications’.
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Então finalmente, através de Jesus, o Seu Filho único, Ele providenciou um
caminho para toda a humanidade ser salva do pecado e de receber a vida
eterna. Os Cristãos crêem que Jesus é o único caminho de ‘volta para
Deus’ (João 14:6). Isto é possível se verdadeiramente crermos que o sacrifício
de Jesus foi para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Se cremos
em Jesus, podemos conhecer o perdão de Deus, o Seu amor, a Sua providência
e a Sua vida eterna! É só através do amor de Deus – a Sua graça, a Sua
misericórdia, a Sua provisão – é que podemos ser salvos, se cremos.

O PRIMEIRO PECADO
Satanás viu que Eva não tinha a certeza. A fé dela em Deus não era forte.
Portanto Satanás logo tomou controle. Ele disse a Eva, ‘Podem ter a certeza que
não morrerão! Porque Deus sabe que, no dia em que comerem daquela árvore,
os vossos olhos abrir-se-ão, e vocês saberão coisas que nunca tinham sabido
antes... ambos do bem e do mal’ (Génesis 3:5). Satanás mentiu a Eva. Ele é o
‘pai das mentiras.’ Eva estendeu a sua mão e pegou em algum do fruto e
comeu-o. Foi o fruto que Deus lhes tinha dito para não comerem. Então ela deu
o fruto a Adão e ele comeu.
Naquele dia, no jardim bonito do Éden, uma coisa muito má aconteceu.
Adão e Eva desobedeceram aos mandamentos de Deus. Deus criou-os livres
para escolherem, mas veio Satanás e tentou-os. Quando foram tentados, Adão
e Eva fizeram a escolha errada. Escutaram a Satanás e obedeceram-lhe em vez
de a Deus.
Fizeram mal e o seu pecado virou os seus corações para longe de Deus. O
pecado separou-os do Criador que lhes deu a vida.
O que aconteceu? Será que caíram mortos? Não, os seus corpos não
morreram naquele instante, mas a morte chegou aos seus espíritos. Ficaram
perdidos de Deus. As coisas erradas que fazemos, e dizemos, e pensamos,
separam-nos de Deus. O pecado fica entre nós e Deus. O pecado separa-nos
uns dos outros.
‘As coisas erradas que você faz, separam-no de Deus. Por causa disso Ele
virou a Sua cara de si e Ele jamais o escuta.’ É isso que Isaías, o profeta de
Deus, disse anos mais tarde (Isaías 59:2).

ADÃO E EVA SABIAM QUE TINHAM FEITO MAL
Quando Deus fez o mundo e tudo nele, era ‘muito bom’ (Génesis 1:10, 21, 31).
Não havia nada de mal: não havia dores, sofrimento, doença, pobreza, fome,
lutas, pecado, e morte. Mas as coisas NÃO são ‘muito boas’ no mundo hoje em
dia.
E nada jamais parecia bom para Adão e Eva. Tinham medo do seu DeusCriador. Já não eram inocentes, e tinham vergonha porque estavam nus. O que
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corações. Quando se afastam da voz de Deus e andam no seu próprio
caminho, Deus fica triste. Pode ser que Ele deixa que tenham problemas
para que O ouçam, mas não força que as pessoas O ouçam.

CAIM SABIA O QUE ERA CERTO E ERRADO, MAS
FALHOU
Caim pensava que podia obedecer a Deus à sua própria maneira, mas Deus
disse-lhe, ‘Se fizeres aquilo que é certo, ficarás aceite’ (4:7).
Em tudo o que fazemos, há uma maneira certa e errada. Como é que
podemos saber o que está certo? Deus diz-nos na Sua palavra, e a Sua
palavra é VERDADEIRA. Você pode confiar na palavra de Deus! Ele deu-nos
uma consciência. Também deu aos crentes o Seu Espírito Santo para nos
guiar.
Mas Caim rejeitou a maneira certa em como Deus faz as coisas. Então
zangou-se. A sua vida ficou estragada pelo pecado. Ficou um servo de
pecado.
Deus ficou à espera que Caim se arrependesse. Se Caim se tivesse
arrependido então Deus tinha recebido a sua adoração verdadeira. Caim
sabia que Deus não estava contente com a sua oferta. Mas não queria
oferecer aquilo que Abel tinha oferecido. Não queria pedir ao seu irmão que
lhe desse um cordeiro para oferecer a Deus. Era orgulhoso demais para
pedir. Ele sabia o que estava certo para agradar a Deus, mas falhou em fazêlo. Estava zangado com Deus.
E também estava zangado com o seu irmão! Isso não estava certo. A
culpa não foi de Abel. A culpa foi de Caim.
‘Por que estás zangado?’ Deus perguntou a Caim, ‘Faz aquilo que está
certo, e serás aceite.’ A Bíblia disse:
‘Pela fé Abel ofereceu a Deus maior
Mártires
sacrifício do que Caim’ (Hebreus 11:4).
Abel foi a primeira pessoa para
ser morto por servir a Deus.
Dizemos que ele era um mártir. A
Bíblia fala sobre muitos, muitos
mártires que morreram pela sua fé
em Deus.
Prezado leitor, por favor continue a compartilhar as Boas Novas
de Jesus Cristo com os seus amigos
e familiares, mesmo que isto cause
muito sofrimento para si. Lembrese de Apocalipse 3:11 e Mateus
© GRN
24:42.
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Sua maldição sobre Satanás e sobre toda a maldade. Sempre haverá guerras
entre homens que seguem Satanás e aqueles que têm fé em Deus (Génesis
3:15).
Quando Adão pecou e não obedeceu a Deus, a sua mente a coração
viraram-se contra Deus. O pecado mudou toda a natureza de Adão.
Infelizmente ele passou a sua natureza pecaminosa para os seus filhos e eles
passaram-na para os filhos deles (Romanos 5:12). Todos nós temos a
natureza pecaminosa de Adão! Todos nós temos pecado através do nosso
pai Adão e a nossa natureza egoísta domina-nos. Sem o Espírito de Deus nas
nossas vidas o pecado é o nosso mestre! Porque o pecado é o nosso mestre
fazemos coisas erradas. A Palavra de Deus diz, ‘Todos pecaram…’ (Romanos
3:23). Os nossos pensamentos nos fazem lembrar do pecado mas o nosso
desejo tem que ser para Deus. É por isso que devemos compreender o
grande plano da salvação de Deus. Deus aceitou o sacrifício de Jesus pelos
nossos pecados. Não há outro caminho para voltarmos para Deus e vivermos
à Sua semelhança.

CAIM E ABEL TENTAM ENCONTRAR O CAMINHO DE
DEUS
Quando Caim e Abel eram pequenos, trabalhavam nos campos com os seus
pais. Aprendiam a usar a terra para cultivar e cuidar dos animais. À medida
que cresceram Caim escolheu cultivar comida. Para partir a terra era trabalho
duro, e havia ervas que cresciam no meio dos seus vegetais.
Abel escolheu trabalhar com ovelhas. Todas as manhãs levava-as para
encontrar pastos. À tardinha trazia-as para um lugar seguro. Um dia Caim e
Abel decidiram apresentar uma oferta a Deus. Era para mostrar que Lhe
queriam adorar e para Lhe apresentarem a dádiva deles de ‘agradecimento’.
Naquela manhã Abel saiu para o campo para encontrar o melhor cordeiro
que oferecesse a Deus (4:4).
Caim cortou alguns vegetais maduros e levou-os para o altar da família.
Caim era autoconfiante. Queria adorar a Deus à sua própria maneira.
A Bíblia diz-nos que, ‘… atentou o SENHOR para Abel e para a sua
oferta’ (4:4). Para Deus o sacrifício de Abel foi agradável. Mas Deus não
aceitou o sacrifício de Caim e Caim argumentou com Deus sobre isso.
Portanto Deus falou para Caim e deu-lhe uma oportunidade para mudar a
sua mente. Deus chamou Caim para se arrepender e fazer aquilo que era
agradável a Deus.
Deus sempre se aproxima de nós em graça e misericórdia, mesmo
quando estamos errados. O Seu amor e favor são sempre por nós.
Quando Deus nos fala temos duas escolhas. Podemos crer Nele e Lhe
obedecer, ou não! Todos nós temos que escolher. Pessoas ouvem e
obedecem à Palavra de Deus, ou ouvem a ‘voz do pecador’ nos seus próprios
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agradar a Deus. Eles
acreditaram na mentira de
Satanás em vez da verdade
de Deus. Adão e Eva sabiam
que tinham feito mal. Sabiam
que tinham pecado contra
Deus, e sentiam-se mal no
seu interior. Sabiam que
estavam nus e quiseram
cobrir-se a si mesmos e
esconderam-se de Deus (3:78). Eram escravos do pecado.
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tinha acontecido? Tinham escutado a Satanás e obedeceram-lhe. Agora
Satanás era o mestre deles, e o pecado os agarrava. O pecado tinha
estragado o mundo perfeito de Deus. Mesmo assim, foi o Próprio Deus que
deixou que Satanás tentasse Adão e Eva. Deus quer que as pessoas
escolham, com sabedoria, entre o bem e o mal. Adão e Eva escolheram para
agradar a si mesmos em vez de Deus deu-nos uma maneira de saber
quando fazemos coisas erradas. Nós não nos sentimos bem acerca de nós
mesmos. Alguma coisa dentro, que é chamada a nossa consciência, diz-nos,
‘Você fez mal.’ Deus deu-nos uma consciência que nos ajuda a saber o bem
do mal.

/Fala acerca disto:
1.
2.
3.
4.
5.

Porque é que Deus fez ambos homens e mulheres?
Porque é que Deus nos fez ‘à Sua imagem’?
Porque é que Deus deixou que Satanás tentasse Adão e Eva?
O que é que Deus nos deu para nos ajudar a fazer aquilo que é certo?
Será que Deus fez qualquer coisa que não era boa?

ELES TENTARAM ESCONDER A SUA VERGONHA
Adão e Eva encontraram umas folhas grandes e as coseram juntas para
fazerem aventais (saias). Tentaram esconder a sua vergonha ao taparem a
sua nudez com aventais. Eles vestiram-se com os aventais e esconderam-se
na floresta. Sabiam que Deus vinha para falar com eles. Ele sempre vinha ao
jardim à tardinha quando estava fresco (3:8).
Será que Ele viria? Será que Ele tinha deixado de os amar? Não! Não
deixou de os amar, mas ficou muito triste. Quando desobedecemos às leis de
Deus isso magoa a Deus, magoa-nos a nós, e magoa a outros.
À tardinha, Deus chegou ao jardim para falar com os Seus amigos. Adão
e Eva estavam escondidos porque sabiam que tinham feito mal. Foi uma
loucura para eles pensarem que se podiam esconder de Deus! A Bíblia diz,
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‘Ninguém se pode esconder de Deus. Os Seus olhos vêem tudo o que
fazemos. Temos que dar uma resposta a Deus pelas coisas erradas que
temos feito’ (Hebreus 4:13).
Só existe um caminho para as pessoas, que perderam Deus, para
voltarem para Ele. Têm que se arrepender dos seus pecados e do mal que
têm feito. Devem pedir perdão a Deus pelas coisas erradas que têm feito.
Devem arrepender-se. Devem afastar-se das coisas más que fazem e
voltarem para Deus.
Deus quis que Adão e Eva ‘aceitassem’ o seu pecado e que se
entristecessem por terem desobedecido às Suas ordens. Deus quis que Adão
confessasse o seu pecado, portanto Deus chegou, chamando Adão, ‘Onde
estás tu?’ (Génesis 3:9).

O EFEITO DE FAZER MAL
Adão tinha medo. Não quis que Deus o encontrasse. Jamais queria ter
comunhão com Deus. O pecado destrói o nosso relacionamento com Deus.
Você pode perguntar, ‘Como é que Deus pôde criar um mundo com tanto
pecado, doença e sofrimento que existe nele hoje?’ A resposta é que Deus
criou um mundo perfeito. Deus disse que tudo o que tinha criado era ‘muito
bom’. Mas as pessoas têm feito mal, e o pecado já se tornou mestre delas.
São pecadores e o pecado impede que as pessoas obedeçam a Deus. Traz
zanga e guerra e destrói o nosso relacionamento com Deus.
As nossas maneiras más já transformaram o mundo num lugar triste e
perturbado. A Bíblia disse, ‘Todas as pessoas têm feito mal e todas as
pessoas estão longe de serem boas como Deus’ (Romanos 3:23). Isso
aconteceu porque um homem (Adão) fez uma coisa má. É por isso que os
Cristãos crêem que nascemos com pecado nas nossas vidas – não somos
perfeitos!
Deus não se esqueceu de Adão e Eva, ou do mundo bonito que criou. Ele
chama que todas as pessoas deixem os seus pecados e voltem para Ele.
Muitas pessoas não querem buscar a Deus, mas Deus nos chama. Deus quer
que sejamos amigos outra vez.
‘Onde estás tu, Adão?’ chamou Deus. Claro que Deus sabia onde estava
Adão. Sabia que Adão e Eva estavam escondidos. Deus quis que Adão se
aproximasse Dele e dissesse que tinha feito mal. Ele quis perdoar a Adão e
Eva por aquilo que tinham feito e serem amigos outra vez.
Você acha que Adão e Eva estavam arrependidos? Não! Culparam-se um
ao outro. Eva disse que a culpa era da serpente e Adão culpou Deus por lhe
ter dado a sua esposa (Génesis 3:12).
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ADÃO E EVA TÊM FILHOS
Adão e Eva eram marido e esposa. Naquela altura Deus nos deu uma lei
matrimonial que nunca irá mudar. A lei matrimonial diz, ‘Um homem deixará
o seu pai e sua mãe, e juntar-se-á à sua esposa, e os dois tornar-se-ão uma
carne’ (2:24).
Deus fez leis naturais. Ele colocou as estrelas para seguirem um caminho.
Não se desviam por todo lado no céu. Movem-se numa ordem perfeita. O
universo está cheio com a ordem de Deus. A ordem da criação segue as leis
naturais. Quando eu caio duma árvore, caio para baixo e magoo-me – Não
caio para cima! Esta é uma das leis naturais de Deus. Nós chamamos esta a
lei da gravidade. Todas as leis de Deus são para o nosso bem – mesmo que
nos magoam. E a lei matrimonial de Deus é muito importante. É para o
nosso bem.
O homem não está completo sem uma mulher. Uma mulher não está
completa sem um homem. Precisam um do outro. O casamento entre um
homem e uma mulher é normal porque é necessário. Este é o plano de Deus.
Esta é a lei de Deus. Esta é a provisão de Deus (2:24).
Algumas igrejas dizem que os padres não devem casar, mas é errado
proibir o casamento (Génesis 2:18; 1 Timóteo 4:3). Porém podemos escolher
para não casarmos.
Deus disse a Adão e Eva para tomarem conta da terra (3:23). Eles tinham
trabalho para fazer. Não o podiam fazer sozinhos; precisavam de filhos para
os ajudar. E tinham que ensinar aos seus filhos acerca de Deus. Deus quer
ordem nas nossas famílias. ‘Adão conheceu a sua esposa. Ela concebeu e
teve Caim’ (4:1).
Deus fez Adão e Eva à Sua própria semelhança (5:1). Mas os filhos de
Adão e Eva nasceram como humanos pecadores. Tal como eles os nossos
corações estão ‘inclinados para aquilo que é mau’. A outra única pessoa que
nasceu à semelhança de Deus foi o Seu próprio Filho, Jesus. Jesus nasceu
pela virgem Maria através do Espírito de Deus. Ele nasceu como um ser
humano, mas sem pecado desde o nascimento, e nem cedeu à tentação.
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A VIDA FORA DO JARDIM DE ÉDEN

Mais tarde Adão e Eva tiveram outro filho que chamaram Abel (4:2).
Tenho a certeza que Adão falava com os seus dois filhos acerca do jardim
em Éden e das coisas que aconteceram lá, como Deus o expulsou, junto com
a mãe deles, porque não tinham obedecido ao Seu mandamento. Agora
estavam separados da vida especial de Deus no jardim fértil. Éden estava no
passado e nunca mais poderiam voltar (Génesis 3:23).
Deus mandou anjos poderosos, com espadas de fogo, para fechar o
caminho (3:24). Era um quadro do julgamento de Deus sobre o pecado, e a
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Jesus Cristo, o Filho de Deus, era perfeito. Ele não tinha pecado. Jesus
Cristo era o único que era suficientemente bom para morrer por nós. Ele
tomou o castigo de Deus no nosso lugar. Jesus Cristo era o único que podia
morrer por todos os pecadores em todo o mundo. Jesus, que nunca pecou,
morreu por ser o sacrifício perfeito por homens e mulheres pecaminosos.
‘Éramos fracos e não nos podíamos ajudar a nós mesmos (Romanos 5:68). Então Cristo veio, no tempo certo, e entregou a Sua vida por todos os
pecadores.’ Ele deu a Sua própria vida em lugar da sua vida e da minha.
Quando nós pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados, Ele nos
perdoará porque Jesus morreu no nosso lugar. Ele tirará o nosso pecado
para que a nossa amizade possa ser renovada de novo. Então podemos falar
com Ele, tal como Adão e Eva faziam no princípio, no jardim. Deus quer que
façamos isso. Ele está à espera para ser o nosso amigo. Ele quer levar-nos
para o céu para vivermos com Ele quando
morrermos. Se cremos que Jesus morreu por nós
então também devemos crer que Jesus
ressuscitou da morte por nós. A morte Dele salvanos do castigo de pecado. A Sua ressurreição dános esperança por uma vida nova – neste mundo
e no céu. Podemos começar de novo. Podemos
nascer de novo (João 3:3,7,14-16). Este é o
grande plano de salvação de Deus. O Seu plano
era que homens e mulheres pudessem ‘crer no
Senhor Jesus Cristo e serem salvos’ (Actos
16:31). ‘Por estas boas novas vocês são salvos’ (1 Coríntios 15:2).
Se você confiar em Jesus como o seu Salvador, então quando morrer irá
para o céu. Pecadores salvos vão para o céu porque Jesus levou o castigo
deles. Agora o portão do céu está aberto para todos que crêem em Jesus.
Deixe que Jesus o salve dos seus pecados. Peça que Deus lhe perdoe.
Então continue a ler mais sobre o plano de Deus para si na Bíblia. Quando
você estiver bem com Deus encontrará alegria e paz. O Deus Todo Poderoso,
Yahweh, que criou o mundo, o irá ajudar e será seu amigo.

/Fale acerca disto:
1.
2.
3.
4.
5.

Porque dizemos que as pessoas pecadoras estão separadas de Deus?
Porque dizemos que as pessoas são pecadoras desde o nascimento?
Como é que o homem pecador pode voltar para Deus?
Como é que um Deus santo pode perdoar a um homem pecador?
Qual é a lei do matrimónio de Deus (Génesis 2:24)?
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Agora leia estes capítulos 4 e 5 em Génesis
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FECHADOS FORA DO JARDIM DE ÉDEN
A Bíblia diz que não podemos culpar os outros pelas coisas más que fazemos.
Não podemos culpar as nossas mães, ou dizermos que crescemos numa parte
pobre do país, ou que tínhamos amigos maus quando éramos novos. Deus diz,
‘…Todas as pessoas terão que dar contas…’ (Mateus 12:36). Pagarão por todo
o mal.
Porque Deus é verdadeiro e justo, Ele tem que castigar o pecado. Portanto
Deus pôs Adão e Eva fora do jardim e fechou o caminho para voltarem. Um
anjo poderoso guardou o caminho de volta com uma espada de fogo (Génesis
3:24).
Deus disse a Adão e Eva algumas coisas tristes que iriam acontecer por
causa do seu pecado.
Deus disse a Eva, ‘Tu, irás parir crianças com dor…’ A Adão, Deus disse, ‘A
terra é amaldiçoada por causa de ti. Através de trabalho duro comerás dela
todos os dias da tua vida’ (Génesis 3:17). Este foi o pior dia na história do
mundo. Dor e trabalho duro se tornariam parte da vida normal.

0 A Verdade de Deus em

 Os corpos das pessoas morreriam e
não viveriam para sempre
As seguintes são as verdades
(v.19,22).
importantes que Génesis 3 nos ensina:
 Deus permite que as peles dos
 O primeiro pecado foi de
animais sejam usadas para roupa
desobedecer a Deus (v.6).
(v.21).
 A natureza pecaminosa de Adão e
Hoje, pessoas que não querem crer
Eva passou para os seus filhos e
em Deus querem mudar ou desacordar
para todas as pessoas no mundo
com estas coisas.
(Romanos 3:23).
Repare que há tipos de castigo
 Satanás estaria em Guerra com
dados ou permitidos por Deus:
todas as pessoas) v.15).
 dor no parto (v.16).
 Mulheres sofreriam dor no parto
 espinhos que crescem com comida
(v.16).
(v.18).
 Mulheres submeter-se-iam aos seus

trabalho duro para sobreviver
maridos (v.16).
(v.17).
 Homens trabalhariam duramente a
Também há uma promessa de
fim de viver (v.17).
Deus:
 A terra seria amaldiçoada com
 Um filho de mulher ‘ferirá a cabeça
espinhos (v.18).
de Satanás’ (v.15) – esta é a
 A terra providenciaria comida para
primeira vez que Deus fala acerca
viver se trabalhamos duramente
da vinda do Salvador (Jesus Cristo).
(v.18).

Génesis 3
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A partir daquele dia, Adão tinha que trabalhar duramente, e cavar a terra
dura para ter suficiente para comer. E sempre que Eva dava à luz um bebé,
ela sentia dores. Tudo isto fazia parte da maldição que chegou a homens e
mulheres por causa dos seus pecados. O pecado sempre causa problemas. O
pecado sempre causa dor e sofrimento para nós.
Anjos poderosos guardavam o caminho de volta ao jardim, e uma espada
de fogo virava-se de um lado ao outro. O jardim era um quadro do céu e a
espada era um quadro do julgamento de Deus sobre o pecado. O pecado
tem que ser cortado antes que qualquer pecador possa entrar no céu.

O PLANO DE DEUS PARA NOS IMPEDIR DE FAZER MAL
Se Deus tivesse julgado Adão e Eva pelo seu pecado, tinham morrido
imediatamente, e nós não tínhamos estado aqui agora! Deus é um Deus
santo e não permite pecado. Mas Deus encontrou outras maneiras para
ajudar as pessoas a ficarem fieis a Ele e para evitar o castigo. A Bíblia contanos acerca de pessoas boas que obedeceram a Deus. Pessoas como Noé,
Abraão, Isaac, Jacó, sobre as quais iremos ler mais tarde. A Bíblia nos fala
sobre o plano da salvação de Deus para aquelas pessoas que Ele chama para
Lhe obedecerem.

0 Sexo, Casamento e Divórcio
Deus fez apenas uma lei sobre o casamento. ‘Portanto deixará o homem o seu
pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma
carne’ (Génesis 2:24). Esta é uma lei maravilhosa. Se as pessoas guardarem a lei
de Deus sobre o casamento, isso irá tratar de muitos problemas. Deus sabia que
o homem precisava duma esposa. E Ele sabia que crianças precisavam dum pai e
duma mãe. A sua lei abençoa um homem e mulher e protege a família.
Portanto é o plano de Deus para um homem e uma mulher casarem. É o
plano de Deus para terem filhos quando são casados. Ele fez com que seja um
prazer ‘fazer amor’ (ter relações sexuais) para que crianças pudessem nascer. Se
o sexo não fosse um prazer não haveria crianças e a criação de Deus morreria.
Mas se procurarmos prazer no sexo sem casamento, então é contra o plano
de Deus. E se tivermos filhos sem sermos casados, isto pode causar problemas e
tristeza para as crianças. Se tivermos sexo por outras maneiras, então isto não
faz parte do plano de Deus. Se um homem tiver mais duma mulher, isto também
provoca ciúmes e tristeza. Se um homem trocar a sua esposa por outra, há
zanga e tristeza. Jesus sabia que era o plano de Deus para um homem ser fiel a
uma esposa, para não ter mais ninguém e, se for possível, para ficar com essa
única mulher durante uma vida inteira. Desta maneira, os filhos podem nascer e
crescer numa lar amoroso, e não ficarem tristes por pais que não são fiéis um ao

continua na página seguinte
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outro. Jesus disse que isto era o plano de Deus desde o princípio (Mateus 19:8).
Divórcio foi a ideia do homem.
Muitas vezes as pessoas que são casadas não têm filhos. Lembre-se que se
não há filhos num casamento, o casamento ainda é completo. Não há nenhuma
menção de ter filhos em Génesis 2. Portanto é errado para terminar um
casamento porque não tem filhos. E é errado que as pessoas digam que casais
casados devem ter filhos. O casamento é completo mesmo quando não haja
filhos. Para um homem e a sua esposa buscarem prazer juntos em relações
sexuais sem ter filhos é bom. O sexo é um dom de Deus.
A adopção de crianças que não têm filhos pode ser uma coisa boa.
Portanto o casamento entre um homem e uma mulher é a lei de Deus. Mas o
divórcio é a lei do homem. A lei de Deus não pode ser quebrada sem alguém
ficar magoado. Isto é a verdade sobre o divórcio e é a verdade sobre ter
relações sexuais fora de casamento.
Os homens não devem obrigar que as suas esposas façam amor com eles.
Devem-se amar um ao outro do coração e fazer amor como está na Bíblia (leia
Cântico dos Cânticos, às vezes chamado Cantares de Salomão) pensando apenas
em um ao outro.
Desobedecer às leis de Deus sobre o sexo e casamento pode resultar numa
morte prematura, e não em vida, devido ao vírus HIV/SIDA. Jesus avisou-nos a
não deixar que a imoralidade sexual estrague as boas obras da graça de Deus
(Apocalipse 2:22).

A Bíblia também conta-nos acerca das pessoas más que causaram muitos
transtornos no mundo. É por isso que Deus prometeu mandar um Salvador.
Ele mandou muitas pessoas boas para apontar o caminho de volta do
pecado. E um dia, no tempo escolhido por Deus, enviou o Seu Filho, Jesus.
Jesus veio para retirar tudo o que estava mal no coração de homem. Ele veio
‘para buscar e salvar os perdidos’ (Lucas 19:19). Porque Deus disse, ‘… todos
pecaram…’ (Romanos 3:23). ‘Deus estava em Jesus, o Seu Filho. Ele estava
a trabalhar para reconciliar consigo todo o mundo’ (2 Coríntios 5:19).
Todo o mundo estava perdido em pecado e separado de Deus, Quando
Adão pecou, passou a sua natureza pecaminosa para os seus filhos. E eles
passaram a mesma natureza pecaminosa para os filhos deles. Portanto a
Bíblia disse, ‘…não há quem faça o bem, não há sequer um’ (Salmo 14:3).
Nós somos pecadores.
Porque somos pecadores, tal como Adão, escondemo-nos de Deus.
Tentamos cobrir os nossos pecados. Culpamos os outros. Porquê? Porque
temos a natureza errada de Adão dentro de nós. Temos as suas maneiras
pecaminosas. Não obedecemos a Deus e os nossos corações viram-se contra
Ele. Não somos perfeitos.
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