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Desenvolvendo uma cosmovisão bíblica 
 “A origem do mal” 

 Gênesis 3: 1-7
Wayne J. Edwards, pastor

Para desenvolver uma cosmovisão bíblica, é essencial que aceitemos os eventos
descritos nos primeiros três capítulos de Gênesis como verdade absoluta.

Deixar de fazer isso seria:

“Errar o alvo” - “carecer da glória de Deus”, que é pecado.

https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%203.1-7
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%208.11-25
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%203.1-7


Acreditar que esta vida é tudo o que existe, que não há vida além do túmulo e
que não importa o quão agradável seja, como disse Salomão, não era nada
além de pura vaidade e orgulho.

Cada problema que a humanidade enfrenta hoje, seja físico, moral, político ou
espiritual, tem suas raízes em Gênesis 3: 1-7 .

Os evolucionistas, que preferem ser chamados de liberais ou progressistas, acreditam
que o homem começou com uma natureza animalesca e progrediu a cada geração à
medida que sua inteligência aumentava.
No entanto, a evidência é o contrário! O homem foi criado à imagem de Deus, mas por
causa de sua desobediência a Deus, seu caráter, sua conduta, sua compreensão do
verdadeiro propósito e significado da vida continuou a se deteriorar, e hoje a
humanidade está à beira da completa reprovação - ie , o fim desta civilização.

Revisão dos três fundamentos para uma cosmovisão bíblica:

Existe apenas um Deus Vivo que existe em três personagens distintos - Pai, Filho e
Espírito Santo.

Embora Deus seja infinito, eterno, autoexistente, indivisível, onipotente,
onisciente e onipresente, Ele também é santo, justo, amoroso e misericordioso
em todas as Suas ações.
E ainda, este Deus Santo deseja ter um relacionamento íntimo com a
humanidade.

Deus criou os céus e a terra do nada, em seis dias literais de 24 horas, junto com os
sistemas para sustentar a vida, de acordo com Seu plano divino.

Deus criou o homem: homem e mulher , à imagem / semelhança de Deus - os únicos
seres que criou com a capacidade de comungar com Ele, e através dos quais Deus
está a produzir um povo para Si, que um dia habitará o Reino de Deus.

Esses são os pontos principais no conflito da cosmovisão hoje.

Apenas 4% de todos os americanos têm uma visão de mundo bíblica
Apenas 9% dos cristãos aceitam uma cosmovisão bíblica

Apenas 41% dos pastores concordam com uma cosmovisão bíblica

 

Ilustração do Dr. Francis Schaeffer de 
 um cristão com personalidade dividida!

• Religião e moralidade vivem no
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segundo andar - isso é o que dizemos
nós acreditamos e da maneira que queremos
comporte-se.

• Ciência e Razão vivem no primeiro

andar - é assim que realmente vivemos e
tomar nossas decisões diárias.

Se quisermos desenvolver uma cosmovisão bíblica, Deus deve saturar cada faceta de
nossas vidas - devemos “conhecê-lo” em todos os nossos caminhos antes de
podermos “expressá-lo”em todos os nossos caminhos!

Em Marcos 12:30 , Jesus citou o hebraico “Shema” quando disse que o maior
mandamento é este:

“Amarás o Senhor teu Deus de TODO o teu coração, de TODA a tua alma, de TODA a
tua mente e de TODAS as tuas forças! - Marcos 12:30

Onde passamos a MAIOR PARTE do nosso tempo?

FÉ MORALIDADE VALORES  

A Capela  - nossa comunhão com
Deus - nossos momentos pessoais de
oração, estudo da Bíblia e crescimento
espiritual. 

 A presença de toda a verdade .

A Igreja  - nossa comunhão com outros
crentes - adoração corporativa, estudos
bíblicos em grupo e discipulado em
grupo. 

 A prática de toda a verdade

O Mundo  - nosso testemunho aos
outros;nossa família, nossos amigos,
nossa escola ou local de trabalho. 

 A prova de toda a verdade. 

https://biblia.com/bible/nkjv/Mark%2012.30
https://biblia.com/bible/nkjv/Mark%2012.30


MEIA 
 VERDADE AMORAL  IMORAL 

 falso  

Uma cosmovisão bíblica é baseada na suficiência e também na infalibilidade da Palavra
de Deus, a fonte de nossa FÉ em Deus, bem como a sabedoria de nossas decisões de
VIDA.

Se acreditamos que a Bíblia é inteiramente verdadeira, então ela deve servir como a
lente através da qual todas as outras fontes de informação são testadas.

Estamos constantemente sendo bombardeados com visões não bíblicas do mundo da
mídia, da academia e dos falsos mestres que distorceram a escritura para se adequar à
sua filosofia de vida.
A menos que estejamos continuamente fundamentados nas verdades fundamentais da
Palavra de Deus, podemos nos tornar “cativos” das mentiras do mundo.

Observação: consulte o artigo na página 6: “A Absolutidade Essencial da Verdade”.
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1. A Origem do Mal - Gênesis 3: 1-7 - vs. 5 - “No dia em que
dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como
deuses, conhecendo o bem e o mal!”

https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%203.1-7


Todos concordam que o mal existe no mundo, mas nem todos concordam quanto à origem
do mal.

A cosmovisão secular diz que o homem nasceu bom, mas as influências negativas o
levaram a fazer escolhas erradas. Portanto, tudo o que o homem precisa para superar
sua propensão para o mal é mudar seu ambiente social e aumentar suas oportunidades
educacionais.
A cosmovisão bíblica diz que o pecado entrou no mundo por meio da desobediência de
Adão.Portanto, toda pessoa nasce com essa natureza pecaminosa, e a única maneira
pela qual a natureza pecaminosa pode ser vencida é por meio da aceitação pessoal de
Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor.

Deus não é o “autor” do mal. Se Deus criou o mal, Ele seria bom e mau e incapaz de
triunfar sobre o mal.

Deus criou os anjos e os humanos com inteligência e capacidade de receber e
processar informações e com o poder de escolha. Isso é conhecido como "livre arbítrio"
do homem.

O mal passou a existir quando Lúcifer se rebelou contra Deus e influenciou 1/3 da hoste
angelical a segui-lo em sua rebelião. (Ezequiel 28 , Isaías 14 )
O mal foi expresso por meio da queda de Adão e Eva, e todo ser humano herdou sua
natureza pecaminosa. ( Romanos 5: 12-20 )

O mal é a ausência de santidade; entra em nossas vidas quando decidimos
desobedecer a Deus e, portanto, carecemos de Sua glória - ou seja, de Suas intenções
para nós.

 2. A conseqüência do mal - Gênesis 3: 1-7 - vs. 7 - “Seus
olhos foram abertos, e eles sabiam que estavam nus!”
   Cada problema que o homem enfrenta hoje é o resultado daquele pecado original de
Adão e Eva no Jardim do Éden.

Tudo o que Deus criou foi infectado pelo mal e está continuamente aquém da glória de
Deus.

Mesmo que educadores ímpios continuem a ensinar que a humanidade está evoluindo
para um modo de vida melhor, a verdade é que o mundo físico está se deteriorando e a
sociedade está caminhando para a desordem e a morte.

A Segunda Lei da Termodinâmica diz que a matéria continua a se decompor em
desordem.
A ascensão e queda de todos os maiores impérios do mundo seguem o mesmo padrão:

Da escravidão à fé espiritual.
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Da fé espiritual à coragem, liberdade e abundância.

Da abundância à complacência, apatia e dependência.
Da dependência de volta à escravidão.

A América em que vivemos hoje não é a nação que Deus pretendia que fosse
quando ordenou que fosse criada como um refúgio para Seu povo e um canal
de Sua Palavra para o resto do mundo
Cada aspecto de nossas vidas é definido pelo mal - engano, desonestidade,
desconfiança e desgraça.

A menos que seja retardado pela graça sobrenatural de Deus, a América logo
será destruída por sua própria depravação.

 3. O Resultado do Mal - Gênesis 3: 9 - “O Senhor Deus
chamou Adão e disse-lhe: Onde estás?”
Deus não “criou” o mal. No entanto, Deus não se surpreendeu com a desobediência do
homem.

Deus já havia determinado usar a entrada do mal no coração do homem para revelar
Seu plano eterno para a redenção do homem. ( Romanos 8: 28-29 )
Portanto, Deus “permitiu” que o mal corrompesse Sua criação perfeita por três razões:

Ele poderia mostrar Seu amor trazendo salvação para aqueles que seriam
afetados por ela. ( João 3:16 )

Ele poderia exibir Sua justa ira e julgamento contra isso. ( Romanos 1:18 )

Ele poderia eventualmente e eternamente destruir o mal, então isso não
afetaria o relacionamento do homem com Deus novamente. ( Mateus 13: 40-
42 , Apocalipse 20:10 , Ezequiel 28: 18-19 )
Quando Jesus morreu, Ele obteve a vitória sobre o pecado.

Quando Jesus ressuscitou, Ele obteve a vitória sobre a morte e o inferno.
Quando Jesus voltar, Ele irá purificar todos os pecados do mundo pela
destruição total e final do pecado, pecadores, Satanás e seus anjos.

“E desceu fogo de Deus do céu e os devorou. O diabo, 
 que os enganou, foi lançado no lago de fogo e enxofre

onde estão a 
 besta e o falso profeta. E eles serão atormentados dia e

noite 
 para todo o sempre. ” Apocalipse 20: 9b-10

https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%203.9
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%208.28-29
https://biblia.com/bible/nkjv/John%203.16
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%201.18
https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2013.40-42
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https://biblia.com/bible/nkjv/Rev%2020.9b-10


 

A Absolutidade Essencial da Verdade
Em nosso mundo pós-moderno, que nega que a verdade possa ser conhecida, a pergunta
que Pilatos fez a Jesus há 2.000 anos é mais importante do que nunca responder. Pilatos
perguntou a Jesus: "O que é a verdade." A personificação física da verdade eterna o
estava encarando, e mesmo assim ele se atreveu a fazer essa pergunta? Aqui estamos,
2.000 anos a partir daquele dia, com ainda mais evidências da verdade do que Pilatos
tinha, e os cínicos e os céticos ainda estão fazendo a mesma pergunta. Será que aqueles
que negam a divindade de Cristo não querem ouvir a verdade?

A palavra grega para “verdade” é Aletheia, que significa “revelar”, ou seja, está
disponível para todos verem.
A palavra hebraica para “verdade” é Emeth, que significa “firmeza”, “constância” e
“duração”, algo que é perfeito e sempre confiável.

A verdade absoluta não é uma questão de opinião, pragmatismo, filosofia, consenso ou
preferência. O que é verdade na religião também deve ser verdade na ciência. O que é
verdade em teologia também deve ser verdade em filosofia. Portanto, para acreditar que a
fé cristã é verdadeira, não pode haver dicotomia entre o que dizemos e como
vivemos. Para citar Francis Schaeffer:

“Não adianta dizer que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor de todas as
coisas se ele não é o Senhor de toda a minha vida unificada. Fico falso ou confuso se
canto sobre o senhorio de Cristo e procuro reter áreas de minha própria vida que são
autônomas ”. (Escape da Razão, pág. 263) 

A fé cristã é verdadeira, quer se acredite ou não. No entanto, a fé cristã não é um meio
para um fim; Isso é o fim. Aceitar Jesus Cristo como seu Salvador para ter uma vida
melhor nesta terra e escapar do inferno e herdar o céu quando morrermos é perverter o
propósito de Deus para nossa redenção e denegrir o preço que Jesus pagou por nossa
redenção.

Se quisermos convencer a próxima geração de que a fé cristã é verdadeira, não pode
haver contradição entre o que dizemos a Deus na capela e os nossos irmãos na igreja ou
os incrédulos no mundo. A verdade é que vivemos o que realmente acreditamos sobre
Deus e Jesus Cristo - o resto é uma religião sem valor e um mundo incrédulo está
assistindo. PW
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