
 

 

Lição 05 – A grande catástrofe 
humana 

A lei da liberdade 

Os primeiros dias que Adão e Eva passaram no Éden foram muito felizes. O 

próprio Deus vinha periodicamente1 conversar com eles. As visitas ao Éden 

incluíam também outros convidados celestes: querubins poderosos vez após 

outra vinham dialogar com o primeiro casal sobre o Universo, os planos de 

Deus e sobre Seu amor e bondade infinitos.  

Nossos ancestrais foram criados puros e inocentes, mas com inteligência plena, 

dotados de volição2. Deus os fez com plena liberdade de Lhe prestarem ou não 

obediência. 

Uma ordem 

O Senhor havia dado uma ordem muito clara: “Coma livremente de qualquer 

árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, 

porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá” (Gênesis 2:16,17 – 

NVI). Era um teste de obediência. Quando Satanás foi expulso do céu, decidiu 

recrutar3 seguidores onde quer que lhe fosse dada entrada.  

“De todos os animais que Deus criou, o mais astuto era a serpente. A serpente 

aproximou-se e então perguntou à mulher: - Será verdade?! Nenhuma fruta do 

jardim?! Deus disse que vocês não podem comer nem uma só fruta?! - Claro que 

podemos! respondeu a mulher. Só a fruta da árvore que está no meio do jardim é 

que não podemos comer. Deus disse que não podemos comer fruta daquela 

árvore, e que não podemos nem pôr as mãos nela porque se não, morreremos. – É 

mentira!, contestou a serpente. – Vocês não morrem não! Deus sabe muito bem 

que se vocês comerem essa fruta, no mesmo instante vocês ficarão como Ele, pois 

os seus olhos se abrirão. Vocês vão ficar sabendo distinguir entre o bem e o mal! 

A mulher acreditou nisso. Então achou que a fruta era boa para comer. Agora a 

árvore parecia tão bonita! E parecia boa até para dar sabedoria! Pensando assim, 

ela apanhou uma fruta e comeu. Deu ao marido, e ele comeu também” (Gênesis 

3:1-6 –BV). 

Consequências do pecado 

O único “conhecimento” que nossos ancestrais adquiriram foi o do pecado, e 

consequentemente, a culpa. Porém, a sequela4 mais grave é a morte. “Porque o 

salário do pecado é a morte” (Romanos 6:23 – ARC). 

                                              
1
 Periodicamente: que retorna ou reaparece em intervalos regulares. 

2
 Volição: poder de escolher ou determinar; arbítrio, vontade. 

3
 Recrutar: reunir, convocar pessoas para determinado fim. 

4
 Sequela: efeito de uma causa; consequência, resultado. 



 

 

Não foi afetado só o gênero humano. Com a entrada do mal tudo passou a se 

desorganizar. A predação5 surgiu entre os animais como opção de controle de 

espécies. A própria Terra entrou num ciclo lento de desintegração e morte. Na 

Física, há uma lei que demonstra a existência de uma terrível consequência do 

pecado, a entropia, que é a medida da desordem progressiva em um sistema. É 

comprovado que o Universo visível tende a se locomover do organizado para o 

desorganizado, e revela-se então um Universo entrópico, numa constante 

viagem da ordem para o caos6.  

Como o primeiro casal não teve filhos antes da entrada do pecado, a sentença 

sobre Adão se tornou a nossa sentença, pois somos filhos e filhas dele, por isso 

todos morremos e herdamos geneticamente as graves consequências do seu 

ato de desobediência. 

Recapitulando 

(a) Ainda que nossos ancestrais fossem criados puros e felizes, desfrutando 

da perfeição, eles também foram dotados de capacidade volitiva, ou seja, 

a capacidade de determinar ou escolher. Tinham o poder de decidir seu 

presente, podendo, com isso, afetar positiva ou negativamente o seu 

futuro. 

(b) Sua capacidade de escolha, seu livre-arbítrio, foi usado negativamente 

quando escolheram desobedecer a única ordem proibitiva que Deus 

havia lhes dado: não comer da árvore da ciência do bem e do mal (ver 

Gênesis 3:6). 

(c) A busca de nossos primeiros pais por conhecimento — a base da 

tentação articulada por Satanás, fizeram-lhes conhecer algo sobre o qual 

Deus havia tentado protegê-los: a culpa, o pecado, o medo, e o 

afastamento voluntário do Pai (ver Gênesis 3:8-10). 

(d) As principais consequências terríveis de seu erro foram (1) a morte, (2) a 

herança genética corrompida transmitida aos descendentes, (3) a 

adaptação do universo terrestre à chegada da morte: os animais 

passaram também a ter vida finita, e houve a necessidade de várias 

alterações estruturais da natureza para se adequar à nova triste realidade. 

Os animais passaram a se destruir uns aos outros (predatismo), e 

herdaram o sofrimento por causa do pecado de Adão (ver Eclesiastes 

3:18-21). 

(e) O pecado inaugurou o sistema entrópico. A entropia é a medida da 

desordem em um sistema. O Universo visível é entrópico, ou seja, está 

continuamente a caminhar do organizado para o desorganizado, do 

equilíbrio para o caos. Entregue a si mesmo, o Universo provavelmente 

chegaria a um fim num futuro distante. 

                                              
5
 Predação: ato de matar outros seres vivos e se alimentar de sua carne. 

6
 Caos: confusão, desordem, bagunça. 



 

 

Teste da lição 05 
Complete os espaços em branco com uma das opções de palavras que estão 

entre parêntesis: 

a) Os primeiros dias que Adão e Eva passaram no Éden foram 

_______________________(muito felizes / muito preocupantes). 

b) Além do Senhor Deus, outros convidados também visitavam o primeiro casal: 

____________________________(anjos satânicos / querubins poderosos). 

c) A única proibição que Deus deu ao casal foi: 

___________________________________(não comam da árvore do conhecimento do 

bem e do mal / não comam da maçã) 

d) A consequência mais grave de sua desobediência foi 

______________________________(a morte / a expulsão do jardim do Éden). 

e) A entropia é uma lei da física que mede ___________________________________(o 

grau de desorganização da matéria / o grau de temperatura da matéria). 

 


