
6. Criação e Queda 

1º Trimestre, 2013 – Origens 

 
Textos Bíblicos: Gên. 3:1–15; Mat. 4:3–10; Col. 2:20–23; João 3:17; Apo. 14:6-7. 
 
Citações 

• Se o relato dado em Gênesis é realmente verdadeiro, não deveríamos, no final 
das contas, agradecer a essa serpente? Ela foi o primeiro mestre, o primeiro 
advogado do aprendizado, o primeiro inimigo da ignorância, o primeiro a 
sussurar no ouvido humano a sagrada palavra liberdade. Robert Ingersoll 

• Homens reclinam-se em repouso, falando sobre a queda do homem, e nunca 
fazem um esforço para se levantar. Henry David Thoreau 

• O pecado original é a única solução racional para o inegável fato da profunda, 
universal e desde cedo manifestada pecaminosidade do homem, em todas as 
épocas, de todas as classes e em todos os lugares do mundo. Charles Hodge 

• Pecado original, portanto, parece ser uma depravação e corrupção hereditária de 
nossa natureza, permeando todas as partes da alma, tornando-nos detestáveis à 
ira de Deus. John Calvin 

• Acho que aprendi exatamente como ocorreu a queda do homem no Jardim do 
Éden. Adão e Eva estavam no Jardim do Éden e, certo dia, Adão disse: 
“Caramba, Eva, aqui estamos nós, em unidade com a natureza, em unidade com 
Deus, nunca envelheceremos, nunca morreremos, e todos nossos sonhos se 
realizarão no momento que o tivermos.” E Eva disse: “É.... isso simplesmente 
não basta, não é?” Bill Hicks 

 

Perguntas 
A questão realmente era colher e comer o tipo errado de fruta? De que modo isso 
poderia causar tamanho desastre? Por que não possuir o conhecimento do bem e do 
mal? Quanta liberdade Deus concedeu a Satanás, Adão e Eva? Por que foram eles 
banidos do Éden? O que realmente havia de errado com a oferta de Caim? Como pode 
uma assassinato ocorrer tão rapidamente? E o que dizer da bigamia? 
 
Sumário Bíblico 
 
É instrutivo ler Gênesis 3:1-5 muito cuidadosamente. Frequentemente achamos que 
sabemos o que esse texto diz, até no que diz respeito à “maçã”! Mas dê uma nova 
olhada ao que exatamente acontece e ao que é dito. Observe, já no princípio, a 
questionadora distorção de Deus feita pela serpente. Observe também o 
“acréscimo”feito por Eva ao comando de Deus. Então, vem a maior mentira de todas: 
que (a) eles certamente não morreriam e que (b) eles se tornariam como Deus – 
insinuando que Deus estava sendo egoísta. 
 
Além disso, há outros aspectos sobre os quais não fazemos comentários com frequência. 
Como Eva notando que o fruto era agradável aos olhos e bom como alimento. Como ela 
sabia pelo olhar que ele era bom como alimento? Ela também notou que ele era 
“desejável para obter sabedoria”! Como seria possível saber isso – exceto talvez se a 
serpente lhe tivesse dito. 
 
O papel coadjuvante de Adão, como “comedor”, é também digno de nota, já que ele 
nem sequer tem uma fala! Por que não? Então, há a afirmação de que seus olhos foram 



abertos. Então, estava a serpente falando a verdade? É interessante que há tanta 
dubiedade e meias verdades no que a serpente diz. É como se ela estivesse tentando 
manter uma posição defensável. Por que?  
 
No final das contas, surgem as recriminações, a acusação que perdura desde então. 
Adão culpa Eva, e também Deus, pois diz “a mulher que me destes”. Eva culpa a 
serpente (também parte da criação de Deus!) e o fato de ter sido enganada. Ela não teve 
justas condições de escolha... 
 
Mateus 4:3-10 detalha a tentação de Jesus no deserto. Aqui vemos Jesus enfrentando 
basicamente o mesmo tipo de tentação a ser egoísta, mas agora especificamente 
configurada para um ser divino (que realmente poderia transformar pedras em pães caso 
quisesse!) 
 
Colossenses 2:20-23 explica que regras baseadas em tabus não funcionam. Podemos 
aparentar piedade, mas tal observância de regras religiosas não transformam o coração... 
 
João 3:17 nos diz que “Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo 
mas para, por meio dEle, salvá-lo”. A mensagem do terceiro anjo (Apoc. 14:6-7) nos 
assegura que Deus dará fim a isso e, ao lermos adiante no Apocalipse, que os resultados 
da Queda serão revertidos estaremos no lar para sempre com nosso amorável Senhor. 
 
Comentários 
 
O convite, feito pela serpente, para experimentar o fruto, parece bem inocente. Ela 
chega a falar a verdade: vocês conhecerão o bem e o mal! Sua mentira de fato é contra a 
verdade de Deus: “certamente não morrereis”. Para aqueles que veem Deus punindo o 
pecado com penas impostas, o fato de que Adão e Eva não morreram imediatamente 
contradiz tal compreensão. O fruto não era tóxico, eles não caíram mortos naquele exato 
momento. Nem Deus lhes apareceu portando uma espada de carrasco, exigindo seu 
sangue. Não. A pena era intrínseca ao ato, à sua decisão de escolher o caminho do 
Demônio (o caminho de seu próprio interesse – egoísmo), rejeitando o de Deus; confiar 
no Enganador ao invés de em seu Pai Celestial. Eles também sabiam das consequências 
antes de Deus chegar. Eles entendiam sua situação mas deixaram-se levar pela ideia que 
o Demônio apresentou de Deus como sendo uma divindade hostil e vingativa. Por que 
outra razão teriam eles fugido e se escondido quando perceberam que Deus se 
aproximava? 
 
E para Deus, que trágica experiência! Seus filhos amados fogem para se esconder de sua 
presença, não querendo estar com ele, de fato tremendo de medo debaixo de algum 
arbusto. Sãs ações revelam muito do que aconteceu nessa ruptura no relacionamento 
divino-humano. Semelhantemente, a maldição é descritiva de como seriam as 
consequências: pois isso é o que ocorre quando qualquer ser é afastado da fonte de vida. 
Morte é a anormal consequência natural do pecado – a negação da confiança e a 
rejeição da verdade. 
 
O banimento do jardim também é uma exigência da situação e não um ato de retribuição 
da parte de Deus. Foi para prevenir uma eternidade de pecado que Deus lhes proíbe 
acesso (o que também mostra que eles não eram inerentemente imortais, e deveria fazer 
pensar aqueles que acreditam em alma imortal). 



 
O fato de que um assassinato tenha ocorrido tão rapidamente depois da Queda é 
verdadeiramente chocante. A verdadeira natureza do pecado é retratada em todo seu 
horror quando Caim ataca seu irmão Abel. A infecção do pecado rapidamente produz 
seus resultados inevitáveis ao Caim permitir que seu ressentimento supure, culpando a 
Deus por não aceitar seu sacrifício vegetariano, culpando seus pais pela situação em que 
se encontram, e culpando seu irmão por ser “melhor”e “mais amado por Deus”do que 
ele, num caso clássico de rivalidade entre irmãos. 
 
O nascimento de Sete sugere que Adão e Eva, ambos, esperavam que o salvador logo 
viesse. Que a promessa demorasse tanto para ser cumprida, que o grande conflito 
demorasse tanto para ser demonstrado, estava fora de sua compreensão. Porém, é 
necessário que o pecado tome seu curso e que Deus seja vindicado como bom, 
verdadeiro e justo. É necessário que o drama se desenrole  no seu próprio tempo e seja 
dado ao Acusador tempo suficiente para revelar seu verdadeiro caráter. Caí a noite de 
pecado, iluminada apenas pela esperança da eventual salvação restauradora de Deus. 
 
A tragédia da Queda tem gerado muitas ideias quanto ao quê ocorreu de errado. Para 
alguns, Deus foi muito exigente ou mesmo malévolo, criando Adão e Eva já sabendo 
que eles cairiam. Alguns teólogos medievais criam que a queda da graça houvesse sido 
algo positivo, a felix culpa ou “pecado feliz”, porque então permitiu que Deus 
demonstrasse o quanto ele nos ama e revelasse sua graça, o que não teria sido possível 
se não tivéssemos pecado. Outros tem questionado a justiça de Deus ao criar seres 
passíveis de pecar e então puni-los por essa falha. Alguns acreditam que a Queda ensina 
a doutrina o pecado original, o que faz com que cada ser humano seja responsável pelos 
pecados de nossos primeiros pais, uma punição infligida por Deus a todas as gerações – 
o que dificilmente faz dele um Deus de justiça. Outros também descartam o conceito de 
Queda como sendo um “conto de fadas” produzido apenas para explicar o mundo, tendo 
hoje nenhuma relevância. 
 
É interessante que o Diabo queira tanto confundir a humanidade quanto à Queda e suas 
consequências. Cada representação de Deus mencionada previamente mostra Deus sob 
uma luz desagradável. Ou ele não existe, não se importa, não age com justiça, não 
demonstra compaixão, ou não nos ama de verdade. 
 
Todos esses conceitos são falsos. Tão somente entendendo a penalidade do pecado 
como sendo consequência inerente da ruptura de relacionamento com Deus poderemos 
perceber como Deus restaura e repara o dano que foi feito. Tão somente reconhecendo 
que Deus não é como o Diabo o tem pintado que nós chegaremos a desejar vir a ele para 
perdão e cura. E tão somente aceitando sua constante presença restauradora da vida 
seremos renovados e preparados para a vida porvir.  
 
 
Comentários de Ellen White 
 
Se a tivesse cessado de decair quando Adão foi expulso do Éden, estaríamos agora 
numa condição física, mental e moral muito mais elevada... Isso se o homem tivesse 
parado de cair com Adão. Mas tem havido uma sucessão de quedas. Os homens não tem 
aprendido com a experiência de Adão. Eles tem indulgido o apetite e a paixão em direta 



violação da lei de Deus e, ao mesmo tempo, continuam a lamentar a transgressão de 
Adão, a qual trouxe o pecado ao mundo. 
 
Dos dias de Adão aos nossos tem havido uma sucessão de quedas, cada uma maior que 
a anterior, em todo tipo de crime. Deus não criou uma raça de seres tão destituída de 
saúde, beleza e poder moral como a que agora existe no mundo. Doenças de todos os 
tipos tem assustadoramente aumentado sobre a raça. Isso não tem ocorrido pela 
providência especial de Deus, mas contrariamente à Sua vontade. Ocorreu em razão da 
desconsideração do homem para com os próprios meios que Deus ordenou para protegê-
lo dos terríveis males existentes. {1BC 1082-3} 
 
Satanás apresenta a lei de amor de Deus como sendo uma lei de egoísmo. Ele declara 
que é impossível para nós obedecer seus preceitos. A queda de nossos primeiros pais, 
com todas as aflições que dela resultaram, ele atribui responsabilidade ao Criador, 
levando os homens a olhar para Deus como o autor do pecado, sofrimento e morte. 
Jesus veio para desmascarar esse engano. Como um de nós, Ele veio para dar exemplo 
de obediência. Para isso ele tomou sobre Si nossa natureza, e passou por nossas 
experiências. “Em todas as coisas aprouve-lhe ser como seus irmãos” (Hebreus 2:17). 
{LHU 83} 
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