Lição 06 – A reconquista do homem
Mais consequências desagradáveis
A vida da primeira família humana se tornou muito sofrida e dura depois do
trauma da desobediência. “Para a mulher Deus disse: Vou aumentar o seu
sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você
terá desejo de estar com o seu marido, e ele a dominará. E para Adão Deus disse o
seguinte: — Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o
proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de
trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento
suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do
campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza
algum alimento; isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado.
Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez” (Gênesis 3:16-19 – NTLH).

Necessidade urgente!
O homem precisava desesperadamente de um Redentor1. O papel desse
Substituto seria o de obedecer perfeitamente aos pontos em que Adão foi
deficiente e ao mesmo tempo receber o duro castigo, a penalidade da Lei que
exigia não só a morte física de Adão, mas a morte eterna do desobediente, a
segunda morte. “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O
vencedor ficará livre da segunda morte” (Apocalipse 2:11 – VC).

Promessa maravilhosa
Foi garantida a promessa desse Redentor. Em Cristo, Deus estava Se
reconciliando com o mundo pecador. O próprio Criador tornou-Se Homem para
condenar de uma vez por todas o pecado com Sua santa humanidade. “Tenham
em vocês os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo: Ele tinha a condição
divina, mas não Se apegou à Sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-Se
a Si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-Se semelhante aos
homens. Assim, apresentando-Se como simples homem, humilhou-Se a Si mesmo,
tornando-Se obediente até a morte, e morte de cruz!” (Filipenses 2:5-8 – VC).
“De agora em diante, você (serpente) e a mulher serão inimigas, uma da outra.
Também a sua descendência será inimiga do Descendente da mulher. Ele ferirá
você na cabeça, ao passo que você ferirá o calcanhar dEle” (Gênesis 3:15 –BV).
Para que os filhos de Adão e ele próprio não se esquecessem dessa promessa
maravilhosa dada no Éden, Deus preparou um sistema eficaz de memorização,
um ritual2 contínuo e diário, o sistema sacrifical. Quando o homem pecasse,
deveria tirar a vida de um cordeiro inocente para limpar sua própria culpa. A
1

Redentor: Aquele que resgata, redime, liberta. Termo usado frequentemente em referência ao
Senhor Jesus Cristo.
2
Ritual: conjunto de atos e práticas próprias de uma cerimônia religiosa.

morte do animal não tinha em si mesma nenhum poder salvador, mas seria uma
constante lembrança da promessa divina. O sangue de animais não pode
absolver alguém de sua culpa, “pois o sangue de touros e de bodes não pode, de
modo nenhum, tirar os pecados de ninguém” (Hebreus 10:4 – NTLH).
Assim como o cordeiro inocente morria, o Salvador, sem culpa alguma, recebeu
todos os pecados passados, presentes e futuros da humanidade inteira. Por causa
disso Cristo é chamado de “Cordeiro de Deus”. “No dia seguinte João viu Jesus
aproximando-Se e disse: - Vejam! É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo” (João 1:29 – NVI). Ele providenciou salvação para todos os seres
humanos que quiserem aproveitar esse suporte maravilhoso para escapar da
destruição eterna.

Recapitulando
(a) A vida humana depois da expulsão do Éden ficou muito dura. O
sofrimento, que era algo desconhecido, tornou-se pior, a princípio, por
inaugurar uma realidade nova, sombria, dolorosa, com a qual nossos
primeiros pais não sabiam lidar (ver as palavras do rei Ezequias em 2 Reis
19:3, pois descrevem bem a sensação universal de angústia).
(b) A maior necessidade do desamparado casal era de um Redentor, alguém
que sofresse a culpa que estava sobre eles, e em troca, lhes desse a
felicidade que Ele merecia, por ser Alguém sem pecado. Só uma Pessoa
poderia Se encaixar nesse perfil: o próprio Criador do gênero humano: o
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo (ver Gênesis 3:15).
(c) Para que essa promessa de Deus não fosse esquecida, o primeiro casal
recebeu ordens de abater3 um cordeiro, derramando seu sangue quando
percebesse que tinha cometido pecado contra Deus. A morte do inocente
animal sempre deveria lembrá-los de que Deus providenciaria Alguém
inocente para morrer em seu lugar, no futuro (ver Hebreus 10:14-17).

Teste lição 06
Assinale a alternativa falsa:
(a) A vida da primeira família humana se tornou bastante difícil depois da
entrada do pecado ( )
(b) A maior necessidade do homem após o pecado era achar um jeito de
continuar a viver dentro do jardim do Éden, para não ser expulso ( )
(c) O próprio Criador tornou-Se homem para condenar de uma vez por todas
o pecado na carne. ( )
(d) A morte do cordeiro simbolizava a morte do Inocente Filho de Deus em
prol da humanidade pecadora ( )
“Vejam! É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo”. O autor dessa frase
foi o profeta João Batista ( )
3

Abater: neste caso, tirar a vida de; matar.

