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O HOMEM ORIGINAL
Gênesis 2.4-17
Versículo para decorar: O primeiro homem, formado da terra, é terreno; o segundo homem é do céu. Como foi o
primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos; e como é o homem celestial, tais
também os celestiais.” 1 Co 15.47,48
É a partir do homem em seu estado primeiro, que podemos melhor prosseguir e descobrir lições práticas para a
nossa vida.
I – A EXPRESSÃO “HOMEM ORIGINAL”
1º) Não se trata de uma expressão contida na Bíblia.
ü Esta expressão não é encontrada no texto Bíblico. Nós a usaremos com um fim didático, para ensinar a
respeito do homem em sua origem.
2º) Identifica o homem no estado em que foi criado.
ü Quer dizer, o homem em seu estado primeiro, tal como saiu das mãos do Criador.
3º) O homem antes de pecar.
ü Esta expressão indica o homem sem pecado.
ü É Adão antes de cometer o pecado da desobediência a Deus.
ü É o homem perfeito, assim como o Senhor o criou.
4º) O homem em seu estado de inocência.
ü Não havia pecado e nem culpa, e por isso o estado do homem era de completa inocência.
5º) O homem criado segundo os propósitos de Deus.
ü Esse homem, criado em inocência e santidade, atendia perfeitamente aos propósitos de Deus; um ser com o
qual pudesse ter comunhão.
II – CRIAÇÃO OU EVOLUÇÃO
Há elementos na Bíblia que devem ser tratados como verdades indiscutíveis. Exemplo: A existência de Deus.
ü No caso da criação do homem é a mesma coisa.
ü A Bíblia declara a criação do homem há milhares de anos, enquanto a teoria da evolução surgiu
relativamente a pouco tempo.
ü A teoria da evolução é uma falácia, pode-se provar de muitas maneiras.
A BÍBLIA DECLARA MAIS DE UMA VEZ A CRIAÇÃO DO HOMEM POR DEUS.
O homem provém de Deus e foi criado por Ele.
III – COMO O HOMEM FOI CRIADO
ü O homem foi criado por Deus.
ü Os outros seres foram criados por uma ordem de Deus; “Haja”.
MAS O HOMEM RECEBEU UM TRATAMENTO COMPLETAMENTE DIFERENTE:
1. O homem foi formado de duas partes.
Quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, não estava querendo expor uma doutrina da constituição do homem. Ele
diz apenas:
a) Deus formou o corpo do homem do pó da terra.
b) Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida.
c) O homem passou a ser alma vivente.
MAS DAÍ VEMOS QUE O HOMEM FOI FORMADO DE DUAS PARTES DISTINTAS:
ü Uma material - o CORPO.
ü Outra espiritual – ALMA VIVENTE.
2. O corpo foi formado do pó da terra.
“Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o
homem passou a ser alma vivente.” Gn 2.7
a) O homem possui em seu corpo elementos constitutivos do solo(terra), tais como: fósforo, ferro, oxigênio,
carvão, sódio, potássio, iodo, cálcio e muitos outros.
b) O alimento do homem vem da terra. Seja através de plantas ou animais.
c) Quando o homem morre, seu corpo volta ao pó.

3. O espírito (a parte espiritual) veio de Deus.
“e lhe soprou o fôlego de vida...” Gn 2.7b
“ e o pó volte a terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu.” Ec 12.7
4. O homem passou a ser alma vivente.
ü Assim, o homem se tornou um ser vivo.
ü O objetivo de Moisés ao escrever o Gênesis não era provar a constituição do homem.
ü Ele não falou dessa constituição
5. O homem se constitui de três partes: espírito – alma – corpo.
“O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e
irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.” 1 Ts 5.23
IV – A CONDIÇÃO DO HOMEM ORIGINAL
1. Foi criado reto, perfeito. “Eis o que tão somente achei: que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em
muitas astúcias.” Ec 7.29
2. Sem pecado. “Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a
morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.” Rm 5.12
Se ele entrou, houve uma época em que estava fora. E quando foi essa época?
ü Foi no tempo de Adão, antes de pecar.
ü O pecado entrou através dele.
“mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás; porque, no dia em que dela comeres,
certamente morrerás.” Gn 2.17
3. Em inocência. “Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam.” Gn 2.25
4. Com grande capacidade:
ü FÍSICA – “Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.” Gn 2.15
ü INTELECTUAL – Adão deu o nome a todos aos animais. Gn 2.20
ü ERA FORTE – Mesmo depois de ter pecado, ainda viveu, ao todo, 930 anos. Gn 5.5
5. Havia perfeita comunhão com o Criador:
ü Deus lhe falava (Gn 1.28)
ü Deus lhe deu ordens expressas (Gn 2.16,17)
ü O Senhor o visitava (Gn 3.8)
6. Não havia morte.
ü Adão e Eva desconheciam a morte.
ü Não tinham medo nem pavor, nem expectativa de morte.
ü A vida era uma promessa constante.
ü Também não havia doença nem dor.
ü Sua morada era o Éden – “lugar de delícias”.
SÓ HAVIA PAZ, HARMONIA, ALEGRIA.
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V – CONCLUSÃO
ESSA ERA A SITUAÇÃO DO HOMEM QUANDO DEUS O CRIOU.
Um estado invejável.
Mas era necessário provar a sua fidelidade a Deus.
Por isso, no jardim do Éden, Deus colocou uma árvore – a árvore da ciência do bem e do mal.
E disse ao homem e à sua mulher para não comerem do seu fruto. Gn 2.17
ERA O TESTE DE FIDELIDADE MAS, O HOMEM PASSOU NESTE TESTE? VEJA NA PRÓXIMA LIÇÃO.
APLICAÇÃO
Você sabia que a posição do crente em Cristo é muito mais privilegiada do que a de Adão?
Adão era criatura. Mas o salvo é filho de Deus. Pense nesta sua posição em Cristo.
Medite na glória que o homem tem de ser criado por Deus em vez de ser descendente do macaco. Não é
muito melhor?
Você tem o espírito que o faz consciente de si mesmo (1 Co 2.11).
Mas o seu espírito precisa estar sujeito ao Espírito Santo de Deus. Faça esta oração:
“Meu Deus, submeto-me à direção do teu Espírito, para ser guiado por Ele a fazer a tua vontade. Em nome
de Jesus, Amém.”

