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A QUEDA DO HOMEM
Gênesis 3.1-24
VERSÍCULO PARA DECORAR: “Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que
ruge procurando alguém para devorar; resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se
cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo.” 1 Pe 5.8,9
Nesta lição vamos saber como foi a queda de Adão, quer dizer, como ele veio a pecar e como isso afetou a
humanidade toda.
I – O QUE É A QUEDA?
ü Através da desobediência de Adão, o homem pecou.
ü Esse pecado é chamado de “pecado original”, ou seja, o primeiro pecado e o que deu origem a todos os
outros.
ü A sua raiz está na ordem de Deus a Adão, para não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Gn
2.17
ü No capítulo três, a serpente(o diabo, através da serpente) engana Eva, levando-a a comer do fruto.
ü Depois, ela o dá a Adão e ele come.
Quando consumam o ato, a maldição se faz sentir na vida deles.
Obs: A queda não é, como muitos afirmam, o fato de Adão e Eva terem tido relações sexuais. Deus os fez e
os casou, sem essa restrição.
II – CAUSA DA QUEDA.
ü Deus fez o homem reto, santo, justo, bom e perfeito.
ü Deu-lhe uma vontade livre – o “livre arbítrio”.
ü Foi usado a vontade que Adão e Eva comeram do fruto e escolheram a desobedecer a Deus, obedecendo a
Satanás.
Adão podia escolher servir a Deus e obedecer as suas ordens. Mas optou pelo pior.
A causa foi possível também por causa da tentação.
Eva foi tentada – “E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em tentação.” 1 Tm 2.14
A tentação envolve três elementos que João classifica como:
a) Concupiscência da carne: “Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer...” Gn 3.6 a
b) Concupiscência dos olhos: “...agradável aos olhos...” Gn 3.6 b
c) Soberba da vida: “...e árvore desejável para dar entendimento” Gn 3.6 c
A COBIÇA FOI EXCITADA E COM ELA O PECADO CONSUMADO.
III – RESULTADOS DA QUEDA.
1. Resultados naturais. Logo depois que comeram, tiveram os olhos abertos. Mas não para serem iguais a
Deus. Passaram a conhecer o bem e o mal – na próxima experiência.
• O primeiro resultado foi o medo. Medo de Deus – “Ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive
medo, e me escondi.” Gn 3.10
• Reconheceram que estavam nus.
• Esse sentimento veio pela falta de cobertura de justiça de Deus (antes, eles eram inocentes; e a justiça
de Deus é comparada à roupa de linho branco e fino – Ap 19.8)
Mas além disso, estas consequências se fizeram sentir:
A. Sobre a serpente – O animal (cobra) deveria ser maldita, rastejar sobre o ventre e comer pó. Haveria uma
inimizade natural entre a serpente e a raça humana. Gn 3.14,15
B. Sobre a mulher – A mulher recebeu as seguintes consequências:
• Sofrimento multiplicado na gravidez;
• Parto com dores;
• Submissão ao marido. Gn 3.16

C.

Sobre o homem – A terra foi amaldiçoada e ele deveria se cansar no seu trabalho (vs. 17,19). A terra
produziria espinhos e abrolhos (v. 18). Por fim ele iria morrer.
Claro que de Adão a morte passou a todos os homens (Rm 5.12).
“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.”
A MORTE ESTAVA PREVISTA PARA O CASO DE O HOMEM DESOBEDECER.
E ELE VEIO SOBRE ADÃO E SEUS DESCENDENTES.
2. Consequência de caráter espiritual. Gn 3.15
As consequência de caráter espiritual são:
A. Haveria inimizade, sempre, entre a descendência da serpente – o pecado – e o descendente da mulher –
Jesus;
B. Jesus seria ferido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça de serpente;
C. O pecado perverteu por completo a natureza humana: “de forma que a mente está cega, a vontade é
inimiga de Deus, o coração destituído do amor de Deus, a consciência e o espírito corrompidos” (Langston);
D. O homem morreu espiritualmente, ficando separado de Deus.
IV – UMA HERANÇA HUMANA
As consequências do pecado passaram a todos os homens.
1. O pecado entrou por um homem. Rm 5.12
2. Em Adão todos pecaram. Isto foi possível porque todos temos a mesma natureza.
3. O pecado e a morte passaram a todos os homens. O pecado atingiu a toda a raça humana. Rm 5.14
4. A queda trouxe o mal para todos. O pecado trouxe aos homens: Rm 5.16-19
A injustiça, O julgamento, A condenação e a Morte.
5. Todo o ser humano já nasce pecador. Todos os homens já nascem pecadores, porque pertencem à semente
de Adão. O fato de o homem praticar atos de pecado se explica, porque ele tem a natureza humana
pecaminosa.
V – CONCLUSÃO
Esta é a condição do homem sem Deus:
ü Perdido, Condenado, Morto. Quer dizer, separado de Deus.
ü A morte espiritual é a separação do homem e Deus.
ü Ele não pode agradar a Deus nestas circunstâncias.
GRAÇAS A DEUS, EM JESUS TEMOS A SALVAÇÃO.
APLICAÇÃO
1. Pense no pecado que você cometeu.
ü Talvez o tenha praticado sem pretender.
ü Outras vezes, sendo atraído para ele como se fosse uma coisa boa.
ü Medite sobre a forma como o inimigo o induziu a pecar.
2. Você fica culpando Adão pelo pecado e a condição atual da humanidade?
ü E se fosse você no lugar dele, como agiria?
Em vez disso, procure refúgio em Cristo!
3. Você sabia que as pessoas mais incultas, mais primitivas também, são culpadas e precisam de salvação
em Jesus?
Isto acontece porque são descendentes de Adão e precisam de alguém para lhes pregar o evangelho.

