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Nesta lição estudaremos o 
nascimento de Caim e Abel, o 
primeiro homicídio na humanidade e 
estaremos analisando os 
descendentes de Adão e finalmente o 
dilúvio, em face da corrupção geral 
do gênero humano. 
 
Em Gênesis 4:1 é dito que conheceu 
Adão a Eva, sua mulher. A palavra 
“conhecer” é muito empregada na 
Bíblia para significar vida íntima 
conjugal. Eva ao ter seu filho louvou 
de coração ao Senhor pela criança. 
Ela procurava andar em retidão com 
Deus, agradecida por seu amor, 
perdão e socorro. 
 
Assim, inicialmente, Adão e Eva 
tiveram dois filhos – Caim e Abel. 
Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi 
lavrador da terra. Diz o texto sagrado 
que o Senhor se agradou da oferta de 
Abel, sendo certo que para a oferta 
de Caim o Senhor não atentou. 
Interessante porque a Bíblia não 
explica porque Deus não aceitou o 
sacrifício  de Caim. Entretanto, 
podemos asseverar que o Senhor 
aceitou a oferta de Abel porque este 
compareceu diante dele com fé 
genuína e consagração, conforme 
Hebreus 11:4: “pela fé Abel 
ofereceu a Deus maior sacrifício do 
que Caim, pelo qual alcançou 
testemunho dos seus dons, e por 
ela, depois de morto, ainda fala.” 
 
Lembre-se que Deus tem prazer em 
nossas ofertas e ações de graça tão-
somente quando nos esforçamos 

para viver uma vida reta, de 
conformidade com a sua vontade. 
Provérbios 21:27 nos diz: “o 
sacrifício dos ímpios é 
abominação; quanto mais 
oferecendo-o com intenção 
maligna.” 
Após a rejeição do seu sacrifício 
Caim matou seu irmão Abel. Ele era 
possuído por um ciúme doentio.  
 
Podemos afirmar que este fato está 
em consonância com a 
desobediência de Adão e Eva, no 
jardim do Éden. Esta desobediência 
desencadeou o pecado que 
rapidamente desenhou-se em 
violento assassinato. 
 
O pecado está de tocaia junta à 
porta; seu desejo é possuir-te, mas tu 
deves dominá-lo. Deus retrata o 
pecado como uma força tentadora 
que, de modo semelhante a uma fera 
ou um demônio, está pronto para 
atacar e devorar. Por outro lado, 
Deus concede aos seres humanos a 
capacidade de vencer e de resistir ao 
pecado, quando nos submetemos à 
sua Palavra, capacitados por sua 
graça. É do ser humano a opção de 
ceder ao pecado ou  de vencê-lo. 
 
Caim não se humilhou com tristeza e 
arrependimento diante de Deus, pois 
afastou-se do Senhor e procurou 
viver sem sua ajuda. 
 
No capítulo 5 de Gênesis há de forma 
pormenorizada a descendência de 
Adão. As genealogias forneciam um 
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esforço que ajudava a recordar as 
histórias, sendo passadas de pais 
para filhos. Mas importante que 
preservar a tradição familiar, as 
genealogias estão incluídas na Bíblia 
para confirmar a promessa de que o 
Messias, Jesus Cristo, nasceria da 
linhagem de Abraão. 
 
As genealogias nos mostram também 
que as pessoas são importantes para 
Deus como indivíduos, e não apenas 
como raças ou nações. Deus trata, 
por essa razão, as pessoas pelo 
nome, mencionando seu tempo de 
vida e descendentes. Quando você 
estiver em meio a uma multidão, 
lembre-se que o olhar de Deus e seu 
amor estão voltados para cada 
indivíduo e também para você. 
 
Finalizando nosso estudo entramos 
no capítulo 6 do livro de Gênesis. 
Atente para o versículo 5 quando diz 
que a maldade do homem se 
multiplicava. A multiplicação do 
pecado nos tempos de Noé ocorreu 
de duas maneiras principais: 
concupiscência carnal (v.2) e 
violência (vv. 11,12). 
 
A degeneração humana não mudou; 
o mal continua irrompendo 
desenfreado, através da depravação 
e da violência. Hoje em dia, a 
imoralidade, a incredulidade, a 
pornografia e a violência dominam a 
sociedade inteira. 
Em face desta situação verificamos 
no v.6 que o Senhor arrependeu-se 

de ter feito o homem, isto é, sua 
atitude de misericórdia e de 
longanimidade passou a atitude de 
juízo. 
 
A existência de Deus, o seu caráter e 
seus eternos propósitos traçados, 
permanecem imutáveis, porém, Ele 
pode alterar seu tratamento para com 
o homem, dependendo da conduta 
deste. 
 
A revelação de Deus sentindo pesar 
e tristeza, deixa claro que Ele, em 
relação à sua criação, age 
pessoalmente, como no recesso de 
uma família. Ele tem um amor imenso 
pelos seres humanos e solicitude 
divina ante a penosa situação da raça 
humana. Entretanto, no meio de tanta 
iniqüidade, Deus encontrou Noé, um 
homem que ainda buscava 
comunhão com o criador e que era 
varão justo. 
 
Quando o texto bíblico diz que Noé 
era “reto em suas gerações” 
podemos verificar nessa assertiva 
que ele se mantinha distanciado da 
iniqüidade moral da sociedade ao seu 
redor. Assim Noé achou graça aos 
olhos de Deus. 
 
A salvação no Novo Testamento é 
obtida da mesma maneira, qual seja, 
mediante a graça e misericórdia de 
Deus, recebidas pela fé, cuja eficácia 
conduz o crente a um esforço sincero 
para andar com Deus e permanecer 
separado da geração ímpia. 

  


