
 

 

www.crescermais.org 

Pá
g
in

a
 1

0
 

www.conectadoscomdeus.net  |  www.conectadoscomdeus.tv 

Lição 2 | Sábado, 14 de outubro de 2017 

O problema do pecado 
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus (Romanos 
3:23). 

A família humana, em sua totalidade, transgrediu a Lei de Deus. E como transgressor 
da Lei, o ser humano está irremediavelmente perdido, pois ele é inimigo de Deus, 
sem forças para fazer qualquer coisa boa. — Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 321. 

Estudo adicional:  Patriarcas e profetas, pp. 48-62 (capítulo 2: “A criação”; 
capítulo 3: “A tentação e a queda”). 

 

Domingo, 8 de outubro 

1. O PROPÓSITO DE DEUS PARA A HUMANIDADE 

A. Adão e Eva foram criados à imagem de quem, e com que propósito? 
Gênesis 1:26, 27 e 31; Isaías 43:7. 

Gn 1:26, 27 e 31 — E disse Deus: Façamos o homem à Nossa imagem, conforme a 
Nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e 
sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27 
E criou Deus o homem à Sua imagem; à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os 
criou. 31 E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom; e foi a tarde e 
a manhã: o dia sexto. 

Is 43:7 — A todos os que são chamados pelo Meu nome, e os que criei para Minha 
glória; Eu os formei, sim, Eu os fiz. 

Quando Adão saiu das mãos de Deus trazia em sua natureza física, intelectual e 
espiritual a semelhança de seu Criador. “Deus criou o homem à Sua imagem” 
(Gênesis 1:27), e era Seu objetivo que, quanto mais o homem vivesse, tanto mais 
revelasse completamente essa imagem, refletindo a glória do Criador com maior 
perfeição. Todos os seus dons eram sujeitos ao desenvolvimento; sua capacidade e 
vigor deveriam aumentar de modo contínuo. — Educação, p. 15. 

B. Embora nossos primeiros pais não usassem roupas artificiais, o que os 
envolvia como símbolo de sua pureza? Salmos 104:1 e 2. Compare com 
Êxodo 34:29. 

Sl 104:1 e 2 — Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Senhor, Deus meu, Tu és 
magnificentíssimo; estás vestido de glória e de majestade. 2 Ele cobre-Se de luz 
como de uma veste, estende os céus como uma cortina. 

Ex 34:29 — E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai (e Moisés trazia as 
duas tábuas do Testemunho em sua mão, quando desceu do monte), Moisés não 
sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. 

O casal sem pecado não usava roupas artificiais; estavam revestidos com uma 
cobertura de luz e glória, do mesmo modo que os anjos. — Patriarcas e profetas, p. 
45. 

A veste branca de inocência foi usada por nossos primeiros pais assim que Deus os 
colocou no santo Éden. Eles viviam em perfeita harmonia com a vontade de Deus. As 
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afeições eram dedicadas ao Pai celeste com toda a intensidade. Luz bela e suave, a 
luz de Deus, envolvia o santo casal. Essa vestimenta de luz era um símbolo de seus 
vestidos espirituais de inocência celeste. Se permanecessem leais a Deus, [essa 
veste] continuaria sempre a envolvê-los. — Parábolas de Jesus, pp. 310 e 311. 

 

Segunda-feira, 9 de outubro 

2. UMA PROVA DE AMOR  

A. Em que sentido nossos primeiros pais estavam livres para cumprir seu 
propósito divino? Deuteronômio 30:19. 

Dt 30:19 — Os céus e a Terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te tenho 
proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe, pois, a vida, para que 
vivas, tu e a tua semente. 

Nossos primeiros pais, se bem que criados inocentes e santos, não foram impedidos 
de praticar o mal. Foram criados como seres morais livres, capazes de apreciar a 
sabedoria e benignidade do caráter de Deus e a justiça de Suas ordens, e com total 
liberdade para prestar ou não obediência [...]. 

Deus poderia ter criado o homem sem a capacidade de desobedecer à Sua Lei; 
poderia ter impedido as mãos de Adão de tocarem no fruto proibido; neste caso, 
porém, o homem não estaria na condição de um ser moral, livre, mas de um simples 
autômato1. Sem liberdade de escolha, sua obediência não teria sido voluntária, mas 
forçada. Não poderia haver desenvolvimento de caráter. — Patriarcas e profetas, pp. 
48 e 49. 

B. A que prova de lealdade nossos primeiros pais foram submetidos? Gênesis 
2:16 e 17. 

Gn 2:16 e 17 — E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do 
jardim comerás livremente, 17 mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não 
comerás; porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 

Quando Adão e Eva foram colocados no belo jardim, tinham para sua felicidade tudo 
que pudessem desejar. Mas Deus determinou em Seu plano onisciente testar sua 
lealdade antes que eles pudessem ser considerados eternamente fora de perigo. 
Teriam-Lhe o favor, Ele conversaria com eles e eles com Ele. Contudo, Ele não 
colocou o mal fora do seu alcance. A Satanás foi permitido tentá-los. Se resistissem 
às tentações, haveriam de estar no perpétuo favor de Deus e dos anjos celestiais. — 
História da redenção, p. 24. 

C. Descreva como nossos primeiros pais se tornaram desleais a Deus. 2 
Coríntios 11:3; Gênesis 3:1-6. 

2 Co 11:3 — Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, 
assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem 
da simplicidade que há em Cristo. 

Gn 3:1-6 — Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o 
Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não 

                                           
1 Autômato: Mesmo que “robô”, algo programável para executar determinadas ações; um ser totalmente previsível em suas 
atitudes. 
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comereis de toda árvore do jardim? 2 E disse a mulher à serpente: Do fruto das 
árvores do jardim comeremos, 3 mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, 
disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 4 Então, a 
serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. 5 Porque Deus sabe que, no dia 
em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o 
bem e o mal. 6 E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e 
agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e 
comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. 

Satanás fez parecer ao santo casal que eles lucrariam com a desobediência à Lei de 
Deus. Não ouvimos hoje idêntico raciocínio? Muitos falam da limitação daqueles que 
obedecem aos mandamentos de Deus, enquanto dizem possuir mente mais aberta e 
desfrutar de maior liberdade. O que é isto senão um eco da voz do Éden: “No dia em 
que dele comerdes”, isto é, transgredir a ordem divina, “sereis como Deus”? — 
Patriarcas e profetas, p. 55. 

 

Terça-feira, 10 de outubro 

3. O PECADO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

A. Como o ato de pecar é definido na Bíblia? 1 João 3:4. 

1Jo 3:4 – Todo aquele que pratica o pecado transgride a Lei; de fato, o pecado é a 
transgressão da Lei. 

Nossa única definição de pecado é a que é fornecida pela Palavra de Deus; é: 
“transgressão da Lei”; é o efeito de um princípio em conflito com a grande Lei do 
amor, que é o fundamento do governo divino. — O grande conflito, p. 493. 

B. Que consequência trágica veio sobre a humanidade por causa de seu 
pecado? Gênesis 3:19 e 23; Romanos 5:12. 

Gn 3:19 e 23 — No suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que te tornes à terra; 
porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. 23 O Senhor Deus, 
pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, de que fora tomado. 

Rm 5:12 — Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo 
pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que 
todos pecaram. 

Não era a vontade de Deus que o casal sem pecados conhecesse algo do mal. Dera 
livremente a eles o bem e lhes recusara o mal. Mas, contrariamente à Sua ordem, 
haviam comido da árvore proibida, e agora continuariam a comer dela, isto é, teriam 
a ciência do mal por todos os dias de sua vida. Desde aquele tempo, o gênero 
humano seria afligido pelas tentações de Satanás. Em vez do trabalho feliz até então 
a eles designado, a ansiedade e duras tarefas seriam seu destino. Estariam sujeitos a 
desapontamento, pesares, dor, e finalmente à morte. — Patriarcas e profetas, p. 59. 

C. Que consequência adicional a queda ocasionou sobre a natureza de todo 
ser humano? Romanos 3:12; 7:14 e 18; 8:7. 

Rm 3:12 — Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça 
o bem, não há nem um só. 
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Rm 7:14 e 18 — Porque bem sabemos que a lei é espiritual; mas eu sou carnal, 
vendido sob o pecado. 18 Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não 
habita bem algum; e, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o 
bem. 

Rm 8:7 — Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é 
sujeita à Lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. 

Depois da queda, declarou-se a Adão e Eva [...] que sua natureza ficara depravada 
pelo pecado; sua capacidade de resistir ao mal diminuiu, e abriu-se o caminho para 
Satanás ganhar acesso mais fácil a eles. Enquanto em estado de inocência, tinham 
cedido à tentação; e agora, em situação consciente de culpa, teriam menos poder 
para manter sua integridade. — Ibidem, p. 61. 

O resultado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é manifesto na 
experiência de cada homem. Há, na sua natureza, uma inclinação para o mal, uma 
força a que, sem ajuda, ele não pode resistir. — Educação, p. 29. 

De si mesmo [o ser humano] é incapaz de sentir o pecado, incapaz de apreciar a 
natureza divina e dela se apropriar. Fosse colocada ao seu alcance, não veria nela 
coisa alguma que seu coração natural desejasse. — Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 
340. 

 

Quarta-feira, 11 de outubro 

4. VESTES DE FOLHAS DE FIGUEIRA 

A. Após notarem a perda da inocência e da luz que a simbolizava, o que Adão 
e Eva fizeram para tentar cobrir sua nudez? Sua cobertura era aceitável? 
Gênesis 3:7 e 8. 

Gn 3:7 e 8 — Então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam 
nus; e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. 8 E ouviram a voz do 
Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia; e escondeu-se Adão e sua 
mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. 

Assim que o pecado entrou, [nossos primeiros pais] cortaram sua ligação com Deus, 
e desapareceu a luz que os envolvia. Nus e envergonhados, procuraram preencher o 
lugar dos vestidos celestiais costurando folhas de figueira para uma cobertura. — 
Parábolas de Jesus, p. 311. 

B. Desde a queda, como os pecadores estão fazendo para si roupas de folhas 
de figueira, no sentido espiritual? Romanos 10:3. 

Rm 10:3 — Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a 
sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. 

Isso é o que os transgressores da Lei de Deus têm feito desde o dia em que Adão e 
Eva desobedeceram. Costuraram folhas de figueira para esconder a nudez causada 
pela desobediência. Cobriram-se com vestidos de sua própria feitura; por suas 
próprias obras procuraram encobrir os pecados e tornar-se aceitáveis a Deus. — 
Idem. 

C. Que engano nos leva a pensar que podemos nos tornar aceitáveis diante 
de Deus? Jeremias 17:9; Isaías 64:6. 
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Jr 17:9 — Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o 
conhecerá? 

Is 64:6 — Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como 
trapo da imundícia; e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um 
vento, nos arrebatam. 

Muitos se enganam acerca do estado de seu coração. Não entendem que o coração 
natural é mais enganoso que qualquer outra coisa, e perverso. Envolvem-se em sua 
própria justiça, e satisfazem-se em alcançar sua própria norma humana de caráter; 
mas quão fatalmente fracassam quando não alcançam a norma divina, e por si 
mesmos não podem satisfazer as reivindicações de Deus [...]. 

A família humana, em sua totalidade, transgrediu a Lei de Deus, e como transgressor 
da Lei o ser humano está irremediavelmente perdido, pois ele é inimigo de Deus, sem 
forças para fazer qualquer coisa boa. “A inclinação da carne é inimizade contra Deus, 
pois não é sujeita à Lei de Deus, nem em verdade o pode ser” (Romanos 8:7). — 
Mensagens escolhidas, vol. 1, pp. 320 e 321. 

 

Quinta-feira, 12 de outubro 

5. O MUNDO INTEIRO CULPADO DIANTE DE DEUS 

A. Como toda a humanidade falhou em cumprir o propósito original de Deus? 
Romanos 3:23. 

Rm 3:23 — Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 

B. Sendo o padrão de justiça, qual a finalidade da Lei de Deus? Romanos 
3:19 e 20; Gálatas 3:24. 

Rm 3:19 e 20 — Ora, nós sabemos que tudo o que a Lei diz aos que estão debaixo 
da Lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável 
diante de Deus. 20 Por isso, nenhuma carne será justificada diante dEle pelas obras 
da Lei, porque pela Lei vem o conhecimento do pecado. 

Gl 3:24 — De maneira que a Lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para 
que, pela fé, fôssemos justificados. 

A Lei permanece firme, e a justiça chama rigorosamente a atenção do pecador para 
os seus preceitos sagrados. Não faz parte da esfera de ação da Lei salvar o pecador, 
mas [apenas] condenar; não perdoar, mas sentenciar. Ela não pode ser mudada para 
ir ao encontro do homem em sua condição caída. Então, como a justiça de Deus pode 
ser satisfeita e obtido o Seu favor? Não pelas obras, “Por isso, nenhuma carne será 
justificada diante dele pelas obras da lei” (Romanos 3:20). Em sua própria força, o 
pecador não é capaz de atender às exigências de Deus. — The Signs of the Times, 31 
de julho de 1901. 

C. Que pergunta vem sendo feita pelos pecadores desde a queda, e qual é a 
única resposta? Jó 9:2; 25:4-6; João 1:29. 

Jó 9:2 — Na verdade sei que assim é; porque como se justificaria o homem para com 
Deus? 

Jó 25:4-6 — Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro 
aquele que nasce da mulher? 5 Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são 
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puras aos seus olhos. 6 E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do 
homem, que é um bicho! 

Jo 1:29 — No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 

Em toda congregação há os que não estão saciados. Todos os sábados devem eles 
ouvir algo que os ajude a trilhar o caminho da salvação, ensinando-os a se tornarem 
melhores cristãos. O importante para eles é saber: Como um pecador pode ser 
justificado diante de Deus? Que o caminho da salvação seja apresentado diante deles 
com simplicidade. Que Jesus seja exaltado como a única esperança do pecador. — 
The Review and Herald, 7 de outubro de 1909. 

 

Sexta-feira, 13 de outubro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Com que propósito Deus criou os seres humanos? 

2. Por que foi importante permitir que os seres humanos tivessem liberdade 
de escolha para servir a Deus? 

3. A que condição pecaminosa, que nos aparta de Deus, estamos todos 
sujeitos? 

4. Como posso ser culpado de fazer roupas de folha de figueira para mim? 

5. Em quem unicamente posso encontrar esperança para a minha condição 
pecaminosa? 


