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Desenvolvendo uma cosmovisão bíblica
“A origem do mal” # 2
Gênesis 3: 1-7
Wayne J. Edwards, pastor
Gênesis 1-3 é a estrutura através da qual Deus deseja que a humanidade veja o mundo,
pois como o apóstolo Paulo disse em Romanos 1:20 :

“Desde a criação do mundo [Deus], os atributos invisíveis
são claramente vistos,

sendo compreendidos pelas coisas que são feitas, até
mesmo Seu poder eterno e Divindade.”
Gênesis 1-3 pode ser dividido em cinco títulos principais:
A existência de Deus - quem é Deus e por que Ele criou qualquer coisa.
Criação de Deus - como Deus a criou e com que propósito.
A origem do homem - por que Deus criou a humanidade macho e fêmea como parte de
Seu plano para a redenção do homem perdido.
A origem do mal - por que Deus permitiu que o mal corrompesse Sua criação perfeita.
A promessa de um Libertador - o plano eterno de Deus para redimir o homem perdido
da corrupção do pecado por meio de Sua Semente prometida, que se tornou nosso
Salvador, o Senhor Jesus Cristo.

EXISTEM APENAS DUAS VISÕES MUNDIAIS
A PROMESSA DA PALAVRA DE DEUS

OS DEUSES PAGÃOS DO MUNDO

* Cada questão da vida é tratada na Palavra de
Deus.

* Inclui todos, de ateus a politeístas e todos os
intermediários -

* Houve um começo dos tempos e haverá um
fim dos tempos.

* O universo é o resultado de uma explosão
cósmica bilhões de anos atrás -

* Podemos traçar essa linha do tempo através
das páginas das Escrituras

* A humanidade passou a existir por meio do
processo de evolução e continua a progredir
em seu desenvolvimento -

* Podemos documentar a cadeia de eventos
que levou ao nascimento, vida, morte e
ressurreição de Jesus Cristo como nosso
Salvador.

* Já que o homem não tem alma, esta vida é
tudo que existe, e a morte acaba com tudo

* Não tememos o futuro como aqueles que não
têm esperança porque não colocamos nossa
esperança no mundo para resolver o problema
do pecado do homem.

* Visto que o homem não prestará contas de
sua vida, seu objetivo deve ser o prazer
pessoal, o sucesso pessoal e a
autogratificação -

* A peça central de uma cosmovisão bíblica é o
próprio Deus.

* Um estilo de vida pagão sempre leva à
imoralidade sexual e à perversão.

“Uma pessoa está seguindo a Deus na busca da justiça, ou está
seguindo a Satanás na busca
da injustiça, pois não existe meio amoral!”

A importância de estudar Gênesis 3: 1-7 :
Isso prova que a origem do mal não é um “conto de fadas” - o diabo não é um
personagem fictício, mas um ser real.
Aqueles que não entendem Gênesis 3: 1-7 :
Vai achar difícil entender o resto da Bíblia, incluindo o propósito da Pessoa e
Obra de Cristo.
Não entenderá o motivo de todos os problemas do mundo, bem como de suas
vidas pessoais.
Nunca entenderá completamente que o único remédio para o dilema
pecaminoso do homem é o sangue derramado de Jesus Cristo.
Não vai entender o que Jesus vai fazer quando Ele retornar e por que Seus
verdadeiros crentes vivem cada dia na expectativa e expectativa de Seu
retorno.
Toda a mensagem do evangelho permanece ou cai na historicidade e precisão
de Gênesis. Se o livro de Gênesis não é verdadeiro, em que base podemos
confiar no resto da Bíblia. Uma vez que a credibilidade da Bíblia é destruída, é
fácil desconsiderar a existência do Criador.

1. A descrição da serpente - Gênesis 3: 1-7 - vs. 1 - “Ora, a
serpente era mais sutil do que qualquer besta do campo
que Deus havia feito!”
Satanás significa “adversário” e Diabo significa “diabolos” - um falso acusador ou
caluniador.
Em Gênesis e Apocalipse, Satanás é "a serpente", ou "a velha serpente" ou "o grande
dragão".
Outros nomes incluem Abaddon - que significa destruição; Apollyon - que significa
destruidor; ou Belzebu - que significa falso deus.
Jesus se referiu a Satanás como "o tentador", o apóstolo Paulo se referiu a ele como o
"deus deste mundo" e o apóstolo João o chamou de "príncipe deste mundo e pai da
mentira".
Independentemente de seu nome, o objetivo final de Satanás é se opor a Deus e
àqueles que ousam crer em Deus.
Em Ezequiel 28: 14-19 , Satanás foi chamado de “Lúcifer”, um dos dois “anjos
protetores”, que, quando o orgulho encheu seu coração, pecou contra Deus e caiu da
perfeição.
Lúcifer não queria estar acima de Deus ou abaixo de Deus; ele queria ser igual a Deus
e receber a adoração que só pertencia a Deus.

Em Isaías 14: 12-14 e Apocalipse 12: 7-9 , quando Deus expulsou Lúcifer do céu, ele
persuadiu 1/3 da hoste angelical a se juntar a ele em sua rebelião.
Satanás e sua legião de demônios fixaram residência na terra, de onde continuam sua
resistência contra a vontade de Deus e o povo de Deus.

2. O Engano de Satanás - Gênesis 3: 1-7 - vs. 1 - “Disse
Deus?”
O método de três etapas de Satanás para levar o povo de Deus ao pecado e à
desobediência:
Ele planta dúvidas sobre a Palavra de Deus - "Deus disse?"
Ele contradiz a Palavra de Deus - "Não morrereis!"
Ele reinterpreta a Palavra de Deus - "Deus sabe que vossos olhos se abrirão e sereis
como deuses!"
Embora o “fruto” da árvore não fosse veneno, o que significava que eles não morreriam
por comê-lo, sua desobediência a Deus trouxe dois tipos de morte:
Morte física - embora eles tenham vivido centenas de anos, o processo de
envelhecimento e morte começou.
Morte espiritual - aquela comunhão íntima com Deus e uns com os outros não existia
mais;pela primeira vez, eles sentiram a tristeza e a dor da separação e da morte.
Visto que Satanás foi o primeiro ser criado a mentir, ele era o “pai da mentira” e eles
eram poderosos.
1/3 da hoste angelical o seguiu em rebelião.
Adão e Eva pecaram e infectaram toda a raça humana.
Em apenas 2.000 anos, todas as pessoas, exceto oito, foram totalmente enganadas
pela mentira de Satanás de que não morreriam.
Milhões são enganados pelas mentiras de suas próprias falsas confissões de fé em
Jesus Cristo como seu Salvador ou por suas verdadeiras confissões em uma falsa fé ou
religião.
À medida que nos aproximamos do final desta era, muitos serão enganados pelos
demônios de Satanás que se passam por “clérigos” nos púlpitos e por Satanás,
enquanto ele invoca fogo do céu para convencer os outros de que ele é o Cristo.

3. A Destruição de Satanás - Gênesis 3: 14-19 -Vs. 14 - “Por
teres feito isso, estás amaldiçoado; sobre o teu ventre
irás, e pó comerás todos os dias da tua vida! ”

Deus amaldiçoou a serpente para ilustrar o que aconteceria com Satanás
eventualmente.
Ezequiel 28: 18-19 - o governo de Satanás será derrubado.
Apocalipse 20: 1-10 - o próprio Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre e
atormentado dia e noite para todo o sempre.

“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 20:10

