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ESTUDO DE HOJE: GÊNESIS 3.11-13  

     Por que Deus colocaria uma árvore no jardim para depois proibir Adão e Eva de 
comer dela (Gn 2.16,17)? Deus queria que Adão e Eva obedecessem, mas deu-lhes a 
liberdade de escolher. Eles não entenderam por que motivos Deus lhes deu aquela 
ordem, e por isso escolheram agir de outra forma que lhes parecia melhor. Sem 
liberdade para escolher, Adão e Eva teriam sido como prisioneiros, e sua obediência 
seria vazia. A árvore representava o exercício de escolha, com recompensas para a 
obediência e tristes consequências para a desobediência. Tornou-se uma questão de 
força de vontade.
     Todos os mandamentos do Pai são para nosso próprio bem, mas nem sempre somos 
capazes de compreender Seus motivos para eles. Às vezes, confiar em Deus significa 
obedecê-lo sem saber com clareza o motivo. Nestas horas, nossa confiança está na 
sabedoria e no amor de Deus, e não em próprio entendimento (Pv 3.5). Os que confiam 
no Senhor obedecem a Ele porque Ele lhes pede isso, independente de saberem o 
Porquê.
     Quando você se deparar com escolhas assim, escolha confiar na bondade de 
Deus, e depois, exercite esta confiança obedecendo a Ele. 

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

O QUE É O PECADO ORIGINAL?
     A passagem de Gênesis 3.1-24 descreve como a inocente moral humana foi 
prejudicada em detrimento à rebelião. Aquilo que o Pai afirmara ser muito bom 
(Gn 1.31) já não era mais tão bom assim. O homem e a mulher comeram do fruto que 
prometia o conhecimento do bem e do mal, e assim, quebraram o mandamento de 
Deus. Pior, eles tentaram tornar-se como Ele e então caíram em pecado. Longe de Deus, 
um do outro e da criação, eles também se tornaram sujeitos à morte. 
     O termo "pecado original denota a completa e universal infiltração do pecado na 
vida individual e coletiva da sociedade humana, sendo resultado da rebelião humana. 
Quando o primeiro casal comeu do fruto em desobediência a Deus, perdeu tanto a 
sua própria inocência como a de seus filhos e de toda a raça humana (Rm 5.12-14; 
1Co 15.21,22). A partir de então, todos os seres humanos passaram a ser corrompidos, 
a nascer em pecado, a estar predispostos a pecar (Gn 8.21; SI 51.5) e a esperar a morte. 
Como têm predisposição inata para pecar, as pessoas tornam-se responsáveis por sua 
própria maldade (Ec 7.20; Rm 3.23). 
     O primeiro homem, Adão, introduziu o pecado, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, é 
o antídoto para o pecado (2 Co 5.21). Quando Cristo morreu como redentor, tornou a 
salvação divina do pecado acessível a todos (Jo 3.16; Rm 1.16). 

ESTUDO DE HOJE: MATEUS 2.13 

     Esse foi o segundo sonho, ou visão, que José recebeu de Deus. O primeiro sonho  
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revelou que o filho de Maria seria o Messias (Mt 1.20,21). E o segundo mostrou-lhe 
como proteger a vida da criança. Embora José não fosse o pai biológico de Jesus, ele 
era legalmente Seu pai e também o responsável pela Sua segurança e bem-estar. Nesta 
situação, José manteve-se receptivo à orientação de Deus e obedeceu-lhe fielmente. A 
orientação divina vem apenas para corações preparados. O coração de José estava 
pronto para ouvir de Deus e para responder com fé ao que ouviu.

Leia Salmos 2.1-12
Leia Provérbios 1.7-9

ORANDO OS SALMOS

     Ore o Salmo 2 asseverando o reinado de Deus sobre toda a terra, bem como sobre 
sua vida. O Senhor é o Rei, e governa hoje e sempre. 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a respeito
 do que leu e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você.


