




TEXTO PRINCIPAL
• “Porque Deus sabe que, 
no dia em que dele 
comerdes, se abrirão os
vossos olhos, e sereis
como Deus, sabendo o 
bem e o mal.” (Gn 3.5)



• Adão e Eva foram tentados no Jardim do Edem e ainda
que orientados por Deus, decidiram romper os limites
estabelecidos pelo Criador.

• Os resultados advindos dessa decisão foram nefastos
para o homem e para a natureza, e perduraram até os
nossos dias.

• Eles tiveram a oportunidade de serem fieis a Deus e 
assim serem abençoados

• Nós também somos tentados a desobedecer a Deus, e o 
que faremos para sermos abençoados?

INTRODUÇÃO



I- UMA ORIENTAÇÃO DADA PELO 
PRÓPRIO CRIADOR

1- A criação. 

A Palavra de Deus nos mostra que antes do 
Eterno criar o primeiro casal, o mundo tinha 
forma e os animais já existiam (Gn 1.14-23)

Deus preparou um local para o primeiro casal 
morar, ali eles desfrutavam da presença de Deus



• Deus criou o homem e viu que 
estava só, então de sua costela
criou Eva

• Esta verdade bíblica nos mostra
que há uma forte ligação afetiva e 
emocional entre o homem e a 
mulher.

• Essa ligação afetiva foi
planejado por Deus para o casal, 
por isso Satanás sempre vai tentar
destruir o matrimonio



2- Criados sem pecado.



✓ O primeiro casal foi formado 
sem pecado, no estado de 
inocência. 

✓ Deus preparou o melhor 
para humanidade. 

✓ O senhor deseja que 
tenhamos provisão, 
proteção e a presença dele.



3- Uma única
restrição. 



A única restrição que Deus determinou ao casal foi não comer 

do fruto que procedia da árvore que ele chamou de ‘árvore da 

ciência do bem e do mal’ (Gn 2.16-17). 

Deus não criou robôs programados para obedecerem 

incondicionalmente a qualquer ordem

Adão e Eva tinham autonomia para obedecerem a Deus ou 

rebelar-se contra Ele.(Livre Arbítrio)

Qual foi o fruto 
que Eva e Adão 

comeram?

A quem Deus 
ordenou que não 
comesse do fruto 
da árvore da vida?



II- SERÁS 
COMO DEUS



• Assim como Eva foi tentada, jovens cristãos
também são tentados a duvidarem do que 
Deus disse (Escrituras Sagradas) 

“É assim que Deus disse: não comereis 
de toda árvore do Jardim?” .



Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei 
semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:14

“Porque Deus sabe que no dia em 
que dele comerdes se abrirão os 
vossos olhos, e sereis como Deus, 
sabendo o bem e o mal” (Gn 3.5).

➢ Assim como ocorreu com a queda de Lúcifer, Satanás tentou Eva 

➢ Ambos tinham a ambição de serem como Deus

➢ A tentação permanece, homens e mulheres querem ser como Deus



2- “Se abriram 
os vossos olhos”



Eva desejou ser como Deus para obter um saber extraordinário 
sem esforço algum

Adão e Eva desobedeceram não porque quiseram sabedoria, mas, 
desejaram a mesma sabedoria de Deus

Salomão buscou sabedoria para governar Israel

A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para 
que prudentemente discirna entre o bem e o mal; porque quem poderia 
julgar a este teu tão grande povo?

E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de 
que Salomão pedisse isso. 1 Reis 3:9,10

Não é pecado buscar conhecimento e sabedoria, pecado 
é desejar ser como Deus – Prov. 4:7, 3:5 e Tg 1:5



3- “Sereis 
como Deus”



• Satanás, ao tentar Eva, diz que ela e o marido seria como Deus, 
mas em que aspecto? 

• Na glória que Deus manifestava, ou no seu poder criador? 

• Em nenhum dos atributos de Deus

• Satanás ofereceu a eles uma promessa falsa, ”saber a diferença
entre o bem e o mal”. 

• Eles receberam justamente o que Deus disse receberiam, caso
fossem desobedientes: a morte. 
• Assim Satanás iniciou seu projeto para destruir a obra-prima de 
Deus.

Será que foi a busca pelo conhecimento que 
derrubou o primeiro casal?



III - O CUSTO DA 
DESOBEDIÊNCIA



• 1. O afastamento de Deus.

E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela 

viração do dia; e esconderam-se Adão e sua mulher da presença 

do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Gênesis 3:8,9

E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás?

Após desobedecerem o casal se escondeu da presença de Deus

Deus chamou por Adão, porque era ele o responsável pelo jardim e 

por sua esposa

" O Criador perguntou: “Onde estás”? Deus sabia onde estavam, 

porem ao chama-lo dava-lhes a oportunidade de reconhecerem o erro



2. Problemas entre o casal.



❑ Adão, questionado por Deus por sua desobediência, 

aponta para sua esposa como a fonte que o induziu 

ao erro (Gn 3.12).

❑ Por sua vez. Eva, questionada também por Deus, 

aponta para a serpente como a raiz da sua 

desobediência.

❑ Tanto Eva quanto Adão não entenderam que eram 

responsáveis por suas atitudes e culpados por 

escolher e colher os resultados de suas ações.



Adão e Eva se 
esqueceram dos 
momentos com Deus, das 
riquezas do jardim, do 
convívio e das conversas 
ao fim do dia. 

Ao dar ouvidos a Satanás, 
eles se posicionaram em 
contrariedade ao que 
conheciam do próprio 
Deus, mesmo que de 
forma inconsciente.



• 3. A morte como
consequência.



O que o Inimigo não disse, foi o preço que o casal 
pagaria pela desobediência: a morte.

✓ Satanás perverteu com poucas palavras a orientação de Deus para 

Adão e Eva

✓ Somos inclinados a questionar o que Deus disse e procurar ultrapassar 

seus limites sem medir as consequências dos atos

✓ Obedecer a Deus é uma escolha nossa, e é sempre a melhor decisão. 

✓ Adão e Eva escolheram ouvir a voz do Inimigo, desobedeceram a Deus 

e as consequências dessa decisão trouxeram maldição tanto para eles 

quanto para a natureza.



REFLEXÃO



O primeiro casal foi criado 

com ou sem pecado?

O primeiro casal foi 
criado sem pecado



Pelo texto sagrado, o homem 

foi criado no Jardim?

Não. Ele foi criado e 
colocado no Jardim do Éden.



Foi a busca pelo conhecimento 

que derrubou o primeiro casal?

Não. O que os derrubou foi a 
desobediência a Deus.



O que fizeram Adão e Eva ao serem 

questionados de sua desobediência?

Tentaram colocar em outra 
pessoa a culpa pelo seu erro.



Cite duas consequências que atingiram Adão 

e Eva por terem desobedecido a Deus.

Afastaram-se de Deus e 
se sujeitaram à morte.


