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Na lição passada destacamos que 
homem, como raça humana, foi 
criado para glorificar a Deus. Neste 
domingo veremos que tanto Eva 
como Adão descumpriram o propósito 
para o qual foram criados. A 
desobediência foi o marco inicial para 
a queda da humanidade. 
 
Disfarçado de serpente, Satanás veio 
para tentar Eva. Relembre-se que 
Satanás foi um anjo que rebelou-se 
contra Deus e foi expulso do céu. 
Mesmo expulso do céu sua ação 
maléfica tem sido manifesta neste 
mundo. Contudo, ele possui 
limitações definidas. Embora tente 
afastar todas as pessoas de Deus, 
ele não terá a vitória final. Em 
Gênesis 3: 14,15 Deus promete que 
Satanás será esmagado pela 
descendência da mulher, isto é, o 
Messias, Jesus Cristo, nosso 
Salvador. 
 
Mas qual a razão de sermos tentados 
por Satanás? A tentação é um 
convite a vivermos segundo à 
vontade dele e desistir de viver de 
acordo com a vontade de Deus. 
Satanás tentou Eva e foi bem 
sucedido em fazê-la pecar. A partir de 
então, ele tem estado ocupado, 
induzindo as pessoas ao pecado. 
Lembre-se: até mesmo Jesus foi 
tentado (Mateus 4:1,11), porém Ele 
não pecou. 
 
Poderia Eva resistir a tentação? 
Claro! Tanto a primeira mulher, como 

nós hoje, devemos ter em mente que 
ser tentado não é pecado, agora, 
quando não resistimos à tentação já 
passamos a transgressores, isto é, 
cometemos pecado. 
 
Assim, prezado ouvinte, para 
resistirmos à tentação devemos orar, 
pedindo forças para resistir; correr 
algumas vezes; dizer não quando 
confrontados com o que sabemos ser 
errado. Em Tiago 1:12 encontramos o 
seguinte: “bem-aventurado o varão 
que sofre a tentação, porque, 
quando for provado receberá a 
coroa da vida, a qual o senhor tem 
prometido aos que o amam.” 
 
Repare que o plano de Satanás para 
o homem desviar-se do propósito de 
Deus segue a seguinte rota: 

1) Dúvida – fazendo com que o 
homem questionasse a 
Palavra de Deus e sua 
bondade; 

2) Desencorajamento – fazendo 
com que o homem olhasse 
para os seus problemas e não 
para Deus. 

3) Desvio – fazendo com que as 
coisas erradas parecessem 
atraentes a ponto de desejá-
los mais do que as coisas 
certas. 

4) Derrota – fazendo com que 
sentisse o homem ser um 
fracassado e não ter ânimo de 
sequer tentar. 

5) Demora – fazendo com que o 
homem adiasse algo de modo 
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que nunca conseguisse 
terminá-lo. 

Adão e Eva escolheram o curso 
de sua ação (desobediência), e 
então Deus escolheu o seu. O ato 
de pecar não ficaria sem punição.  
 
Lembre-se: Deus é perfeito. Deus 
é santo. O pecado de Adão e Eva 
colocou em ação a tendência do 
mundo em desobedecer a Deus. 
Esta é a razão porque pecamos 
hoje: cada ser humano nascido, 
com exceção de Jesus, herda a 
natureza pecaminosa de Adão 
(Rom. 5: 12-21). A punição de 
Adão e Eva reflete-se  na 
seriedade da visão de Deus 
quanto a qualquer tipo de pecado. 
 
A desobediência é pecado e 
quebra nosso relacionamento com 
Deus. Porém, felizmente, quando 
desobedecemos, Deus está 
pronto a nos perdoar e restaurar o 
nosso relacionamento com Ele. 
 
Não nos esqueçamos: Satanás é 
nosso inimigo. Ele fará todo o 
possível para induzir-nos a seguir 
sua trilha. A frase “tu lhe ferirás 
o calcanhar” refere-se às 
repetidas tentativas de Satanás 
em derrotar a Cristo durante sua 
vida na terra. Contudo, repare 
nesta frase “esta te ferirá a 
cabeça” prenuncia a derrota de 
Satanás ocorrida quando Cristo 
ressuscitou dos mortos. A mordida 
no calcanhar não é mortal, mas o 
esmagar a cabeça sim. Deus 
estava revelando o seu plano para 
derrotar Satanás e oferecer 
salvação ao mundo através do 
seu filho, Jesus Cristo. 

 


