
 

A propaganda enganosa do pecado. Gn. 3.1-6 

Introdução: Satanás foi o primeiro comerciante desonesto (Ez. 28.16). Ele ofereceu o fruto 
proibido, anunciando vantagens inexistentes. 
 
1- Ele usou a palavra de Deus para conduzir ao pecado (3.1). Da mesma forma como 
muitos usam a Bíblia para conduzir ao erro. 
2- Apresentou-se “amigavelmente” para uma conversa “inocente” (1 Co. 15.33). Muitas 
pessoas se apresentam como amigas, mas querem nos levar para o mau caminho. 
3- Mentiu quando disse que o pecado faria com que Adão e Eva fossem iguais a Deus. 
O erro nos promete vantagens inexistentes e, às vezes, impossíveis. 
4- Mentiu quando disse que o pecado não teria conseqüências negativas: “É certo que 
não morrereis”.  
Ilustração: As novelas, filmes e livros mostram pessoas que vivem de modo imoral ou 
criminoso e no fim saem vitoriosas (Pv 14.12). 
5- A árvore era “boa, agradável e desejável” (3.6). Este é o lado real e mais ameaçador 
dessa trama. O pecado tem aspecto atraente e proporciona, de fato, alguma medida de 
prazer. Esta é a isca que esconde o anzol. 
 
Conclusão: Cuidado com as artimanhas do inimigo. Ainda hoje, ele anuncia prazeres 
imediatos e temporários, enquanto oculta prejuízos futuros e eternos. Sua mercadoria é 
interessante para a carne, mas o seu preço é muito alto: a alma humana. 
  
Aplicação: Resista às ofertas do Diabo, pois o caminho de Deus nos reserva prazeres 
incomparáveis, acompanhados da paz e da presença do Senhor (Is 26.3). Sua vontade para 
nós, além de ser boa e agradável, também é perfeita (Rm. 12.1-2).  

 

Quebra-Gelo - Qual a minha escolha?  
Pegue duas caixas de igual formato e tamanho, enfeite-as, uma arrumada e outra desajeitada com 
uma entrada para as mãos onde se possa apanhar o seu conteúdo, Coloque o nome delas de 
:escolhas. dentro da arrumada coloque um recipiente com tinta guache preta e na caixa desajeitada 
coloque umas balas. 
Peça para todos fazerem as “suas escolhas” e ficarem com as suas consequências. 
Obs; Não esqueça uma toalhinha úmida para limpar as mãos dos que fizeram a escolha errada! 
 

Frase para o Líder 
Reconhecer: Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. (Pv 3:6) 

 
 

Avisos 
 
Oraçao Quarta feira 15:30h  
Intercessão 19:30h  Quinta feira Encontro de Fé 20h 
 


