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Comentário lição 02

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

UMA ORIENTAÇÃO DADA PELO PRÓPRIO CRIADOR

Desde o marco inicial da história, a raça humana tem estado vinculada a Deus, mediante a fé
na sua palavra e obediência à mesma, como a verdade absoluta. A vida por meio da fé e
obediência foi o princípio regedor da comunhão que Adão tinha com Deus no Éden. Adão
foi advertido de que morreria se transgredisse a vontade de Deus e comesse da árvore da
ciência do bem e do mal (Gn 2.17). Este risco de morte tinha de ser aceito pela fé, tendo por
base aquilo que Deus dissera, posto que Adão ainda não tinha presenciado a morte humana .1

Adão e Eva, que foram criados sem pecado, tinham a responsabilidade de serem os regentes e
administradores do jardim do Éden, e assim viver em comunhão com o Pai por toda a
eternidade, graças a vida eterna concedida pelo consumo do fruto da árvore da vida. Eles
receberam de Deus apenas uma orientação especí�ca: “[…] mas da árvore da ciência do bem e
do mal, dela não comereis; porque, no dia em que dela comeres certamente morrerás” (Gn
2.17).

O mandamento de Deus a Adão foi um teste moral. Esse mandamento signi�cou para Adão
uma escolha consciente e deliberada de crer e obedecer, ou de descrer e desobedecer à vontade
do seu Criador. Enquanto Adão cresse na palavra de Deus e a obedecesse, viveria para sempre
e em maravilhosa comunhão com Deus. Se pecasse e desobedecesse, colheria a ruína moral e a
ceifa da morte .1
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O que Deus estava requerendo do casal era a �delidade as suas palavras mesmo que as
consequências ainda não fossem conhecidas de maneira visível, pois ainda não haviam
presenciado a morte de nenhum ser humano e de nenhum animal. A morte para eles era
apenas um conceito recebido pelas palavras do Criador, portanto, o ato de não consumir o
fruto daquela árvore envolvia fé.

A partir daí surge o questionamento: por que Deus plantaria uma árvore no jardim e então
proibiria Adão de comer o seu fruto? Deus queria a obediência de Adão, mas deu-lhe a
liberdade de escolher. Sem escolha, o homem teria sido como um prisioneiro, e sua obediência
não teria sido sincera. As duas árvores proporcionavam um exercício de escolha, com
recompensas pela escolha da obediência e tristes consequências pela desobediência. Quando
você estiver diante de uma escolha, pre�ra sempre obedecer a Deus .2

SERÁS COMO DEUS

O pecado no qual Satanás tentou a Adão e Eva a caírem foi o mesmo que o fez ser expulso do
seu principado original: o desejo de ser como Deus. Ele distorceu as palavras do Criador e fez
com que isso gerasse uma confusão e dúvida na mente do primeiro casal. O princípio do
perigo que a tentação gera em nosso ser é o questionar e duvidar das orientações divinas
contidas na Sua Palavra.

Satanás, desde o princípio da raça humana, tenta os seres humanos a crer que podem ser
semelhantes a Deus, inclusive decidindo por conta própria o que é bom e o que é mau. Os
seres humanos na tentativa de serem “como Deus”, abandonam o Deus Onipotente e daí
surgem os falsos deuses. O ser humano procura, hoje, obter conhecimento moral e
discernimento ético partindo de sua própria mente e desejos, e não da Palavra de Deus.
Porém, só Deus tem o direito de determinar aquilo que é bom ou mau. As Escrituras
declaram que todos que procuram ser deuses “desaparecerão da terra e de debaixo deste céu”
(Jr 10.10,11) .1
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Ao desejar “ser como Deus” o coração do primeiro casal se desviou do seu propósito. Eles
foram governados pelo desejo do poder e pela curiosidade apresentada pela astuta serpente. O
que o Diabo fez foi maquiar as consequências do pecado, trabalhando a mente deles para que
entendessem que não correriam perigo nenhum.

Satanás tentou fazer Eva pensar que o pecado era bom, agradável e desejável. Assim, o
conhecimento do bem e do mal lhe pareceu inofensivo. As pessoas costumam fazer as escolhas
erradas porque estão convencidas de que estas são boas, pelo menos para si mesmas. Os nossos
pecados nem sempre parecem feios aos nossos olhos, e os pecados prazerosos são mais difíceis
de evitar. Portanto, prepare-se para enfrentar tentações que possam aparecer em seu caminho.
Nem sempre podemos evita-las, mas há sempre uma forma de escapar (1 Co 10.13). Use a
Palavra e as Pessoas de Deus para ajudá-lo a lutar contra a tentação .2

O perigo da tentação está no fato de que ela nunca apresentará as verdadeiras consequências
ao homem, mas sim trará uma falsa ilusão de prazer para que, engodado em seus próprios
desejos, o homem venha a ceder a sua oferta. Adão e Eva foram iludidos pela oferta de ser algo
que não poderiam ser, e assim trouxeram malefícios não só para si, mas também para toda a
humanidade existente.

O CUSTO DA DESOBEDIÊNCIA

O castigo imposto sobre o homem e a mulher, bem como o efeito do pecado sobre a natureza,
tinham o propósito de relembrar à humanidade as consequências terríveis do pecado e de
levar cada um a depender de Deus, com fé e obediência .1

Desobedecer às ordens divinas, e ceder aos prazeres apresentados pela tentação, sempre trarão
consequências terríveis ao homem. Contudo, nenhuma consequência física supera o
afastamento da Presença de Deus que o pecado traz em seu pacote. Esse afastamento conduz o
homem a uma vida desordenada e desregrada, fazendo-o �car cada vez mais distante do Pai.
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Adão e Eva escolheram o curso de sua ação (desobediência), e então Deus escolheu o seu.
Como um Deus santo, Ele só poderia ter respondido de acordo com a sua natureza moral
perfeita. Deus não permitiria que o ato de pecar �casse sem uma punição. Se as consequências
do pecado de Adão e Eva parecem extremas, lembre-se que o pecado deles colocou em ação a
tendência do mundo de desobedecer a Deus. Por isso pecamos hoje: cada ser humano nascido,
com exceção de Jesus, herda a natureza pecaminosa de Adão e Eva (Rm 5.12,21). A punição
de Adão e Eva re�ete a seriedade da visão de Deus quanto a qualquer tipo de pecado .2

Como professores da EBD precisamos alertar aos nossos jovens o quão perigoso é brincar com
o pecado e deixar que ele se apodere de nossas ações e desejos. A tentação é a maquiagem que
faz com que o homem se ache seguro naquilo que poderá fazer, pois através da dúvida ela
manipula as informações verdadeiras na mente do ser humano.

Precisamos resistir ao Diabo, fugir das tentações e da aparência do mal. Precisamos ouvir e
obedecer a voz do nosso Criador, e entender que mesmo que pareça ser algo muito bom, o
pecado na verdade é apenas um prato de lentilhas que causará um dano profundo quando
consumido.

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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