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Bem-vindo 

à história das pessoas 

mais importantes da BíBlia!

Desejo que De Adão a Jesus — O perfil de 50 personagens que mudaram a História 

seja uma preciosa ferramenta de pesquisa, tanto para conhecer as maiores personalidades 
bíblicas quanto relembrar mulheres e homens que foram usados, ao longo dos séculos, 
para cumprir os planos soberanos de Deus. As biografias constantes neste livro seguem 
a ordem em que aparecem na Bíblia, com uma exceção: Jesus Cristo, apresentado por 
último porque é o Foco central e a Consumação suprema do plano salvífico de Deus. Oro 
para que os resumos biográficos o estimulem a ter um tempo de leitura e estudo sobre a 
vida daqueles que foram fundamentais no serviço de Deus ao longo da História.

O objetivo desta seleção de biografias é proporcionar breves resumos da vida de 
pessoas-chave na história bíblica. Por pretender fazer enfoques curtos, este livro não 
analisa datas e eventos discutíveis. Para um estudo mais aprofundado das personalidades 
bíblicas, sugiro a consulta de trabalhos mais abrangentes sobre a vida de cada uma delas.
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ADÃo
O primeiro homem

E tomou o SENHOR Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e 

o guardar.

gÊnesis 2.15

Característica mais marcante: inocência
Conquista mais marcante: primeiro ser humano
Quando viveu: 930 anos desde o início da história registrada (viveu 930 anos)
Nome: Adão, que significa humanidade
Texto principal: Gênesis 2.7–5.5

cOnteXtO básicO 

No princípio, criou Deus os céus e a terra (Gn 1.1). Essas famosas palavras abrem a 
Bíblia e apontam para o início de toda a criação e para Adão, nosso cabeça e o princípio 
de toda a humanidade. Nele todos possuem o privilégio de terem sido criados à imagem de 
Deus. Com ele aprendemos o que nossa existência deveria ter sido desde o início: santa. 
Em Adão também ficamos face a face com o efeito do seu pecado. 

sintetizandO 

Adão, o primeiro homem criado e o primeiro a experimentar a perfeição de Deus, 
dá uma ideia do plano original do Criador para a humanidade: um relacionamento perfeito 
com Ele em um ambiente ideal de saúde e paz. Infelizmente, Adão e sua esposa, Eva, 
tomaram uma decisão que levou a raça humana a um caminho de pecado, miséria e morte. 
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Deus, contudo, não deixou Adão, Eva e a humanidade sem esperança. Ele 
prometeu que um descendente da mulher algum dia derrotaria o mal e, especialmente, 
Satanás, representado pela serpente no jardim do Éden. O Altíssimo explicou ao diabo 
que alguém viria (Jesus) e lhe feriria a cabeça (Gn 3.15), referindo-se ao golpe fatal que 
será dado em Satanás.

O cenáriO

 Adão é criado à própria imagem de Deus – Gênesis 1.26,27
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança (v. 26a) é a 

afirmação de Deus do que seria a Sua coroação da criação. Adão foi feito para usufruir 
de um relacionamento exclusivo e pessoal com seu Criador. Com essa relação, o primeiro 
homem se diferenciaria claramente do resto da criação. Em sua vida racional, Adão seria 
como Deus no que se refere a possuir razão, vontade, intelecto e emoções. Do lado moral, 
ele refletiria o Criador em bondade e pureza, ou seja, seria o homem perfeito. Contudo, 
como um ser criado, Adão também poderia achar-se suscetível à tentação.

 Adão recebe domínio – Gênesis 1.27,28
Com a criação de Adão vêm a responsabilidade e uma atribuição do ofício: ele deveria 

subjugar a Terra e ter domínio sobre todo ser vivo. A Terra era um laboratório de liderança 
perfeito para Adão, que, além de ter a mente ideal para tomar decisões acertadas, possuía 
um ambiente para lavrar e guardar (Gn 2.15). O melhor de tudo é que também tinha um 
“Chefe” perfeito, que lhe dava vasta liberdade para exercer sua liderança.

 Adão recebe uma ajudadora – Gênesis 2.21-24
Adão está incompleto, sem alguém para complementá-lo. Então, Deus, 

agradavelmente, dá ao primeiro homem uma companheira – a mulher, Eva, igual a ele, 
pois veio de sua carne, de uma de suas costelas. Eles devem preencher um ao outro e, 
juntos, totalizar mais que duas vidas isoladas. Precisam ser a “equipe perfeita”.

 Adão é suscetível à tentação – Gênesis 3.1-7
Adão foi criado puro, mas sua pureza ainda não havia sido testada. Eva, sua 

companheira, é a primeira a ser abordada e tentada por Satanás, que lhe fala por 
intermédio da serpente. Eva é enganada pela cobra e desobedece a Deus ao comer o 
fruto que Ele tinha expressamente proibido. Depois, a primeira mulher pede a Adão 
que também coma o fruto proibido. Adão não resiste à oferta de Eva; ele come com 
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total conhecimento de que sua atitude é errada (1 Tm 2.14). O pecado do casal vai 
além da ingestão do fruto: eles desobedecem à palavra revelada de Deus. Adão e Eva 
acreditam nas mentiras do diabo e colocam sua própria vontade acima da divina.

O retratO

Deus comunica a Adão com clareza: De toda árvore do jardim comerás livremente, 

mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás (Gn 2.16,17). Quando Adão e 
Eva escolhem comer o fruto proibido assim mesmo, o pecado entra na raça humana com 
todas as suas terríveis consequências (Rm 5.12), incluindo:

•	 Vergonha (Gn 3.7).
•	 Rompimento da amizade íntima com Deus e imediata morte espiritual 

(Gn 3.8).
•	 Dissensão no relacionamento conjugal quando sua unidade decaiu em 

acusação (Gn 3.12).
•	 Dissensão no relacionamento de Adão com Deus quando ele escolhe 

culpar o Criador: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da 

árvore, e comi (Gn 3.12).
•	 Sofrimento, fadiga, dor e inevitável morte física (Gn 3.16-19).

Lições de vida de adãO

Deus expressou Sua vontade objetiva e claramente a Adão, e hoje Ele nos fala com a 
mesma objetividade e a mesma clareza por meio de Sua Palavra. Ouça como:

•	 Deus comunica Sua vontade – O Senhor, de forma pessoal e direta, deu 
a Adão um limite: não comer o fruto de uma árvore específica. O Senhor 
também disse a Adão exatamente o que aconteceria se ele infringisse a 
regra. Mesmo assim, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e 
fazer as coisas do próprio jeito. Hoje, você pode evitar muito remorso, muita 
tristeza e angústia buscando a Deus e fazendo as coisas do jeito divino.

•	 Deus comunica Sua Palavra, a Bíblia – É óbvio que Deus Se comunicou 
com Adão de forma diferente da que usa com Seu povo hoje, quando revela 
Sua vontade pela Bíblia. Nas Escrituras, você descobrirá tudo aquilo de que 
precisa para a vida e a piedade (2 Pe 1.3).

•	 Deus comunica o caminho da salvação – Pecado e morte começaram no 
jardim do Éden. Ainda no mesmo jardim, Deus deu a esperança de que 

ADão - o primeiro Homem
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viria alguém para derrotar o poder do pecado. De fato, isso aconteceu: 
milhares de anos depois, em outro jardim (o Getsêmani), Cristo, Aquele 
profetizado – o último Adão (1 Co 15.45) – voluntariamente morreu na cruz 
pelos pecadores, libertando-nos do jugo da morte espiritual. Eis aqui agora o 

dia da salvação (2 Co 6.2b). Se você ainda não colocou a sua confiança em 
Cristo, faça isso hoje.

A queda
A queda é o momento em que Adão e Eva desobedeceram ao Criador e 
caíram de uma posição justa diante de um Deus santo. Tal atitude trouxe 
para a vida de cada pessoa o pecado (Rm 5.12), o qual é inato – parte da 
nossa natureza – e reside em nós. Isso significa que cada ser humano herdou 
os efeitos do pecado de Adão (Rm 3.23).

A graça de Deus
(Gn 3.9-24)

...procurou Adão,

...prometeu-lhe um Salvador,

...vestiu-o,

...retirou-o do jardim e

...supriu suas necessidades físicas. 
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EVA
A primeira mulher

Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma adjutora que esteja como 

diante dele.

gÊnesis 2.18

Característica mais marcante: inocência
Conquista mais marcante: primeira mulher, esposa e mãe
Quando viveu: desde o início da história registrada 
Nome: Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada (Gn 2.23b); nomeada Eva 
após a queda porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Seu nome significa vida ou que 
dá vida (Gn 3.20).
Texto principal: Gênesis 2.18–4.1

cOnteXtO básicO 
 

Após ser criado, Adão aproveita as bênçãos do companheirismo e da comunhão 
com Deus; da beleza simples em um mundo preservado; do prazer e da plenitude em seu 
trabalho; e a bênção da provisão divina. O Criador ainda declara: Não é bom que o homem 

esteja só; far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele (Gn 2.18b). Surge Eva.

sintetizandO

Diferente de Adão, criado do pó da terra, Eva é criada de um osso retirado 
de Adão. O primeiro casal desfruta de perfeita felicidade conjugal até Eva ceder 
à tentação, comer o fruto que Deus havia proibido, depois oferecê-lo a Adão, que 
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também o come. O pecado e a tristeza entram no seu mundo perfeito e no seu 
casamento ideal, e o Criador os conduz para fora do seu lar no jardim do Éden. O 
nascimento de seus primeiros f ilhos, Caim e Abel, traz mais tristeza, culminando no 
assassinato de Abel por Caim. Por f im, o justo Sete nasce.
 

O cenáriO

 Eva é a primeira mulher – Gênesis 2.21,22
Moldada por Deus de uma das costelas de Adão, Eva surgiu como uma mulher 

completa, madura, crescida, além de perfeita.

 Eva é a primeira esposa – Gênesis 2.18-24
Deus observa que não é bom para o homem ficar sozinho. Então, faz-lhe 

uma ajudadora – uma companheira idônea, diferente por ser mulher, mas igual ou 
comparável a ele como ser humano. Na primeira vez em que vê Eva, Adão diz: Esta é 

agora osso dos meus ossos e carne da minha carne; esta será chamada varoa, porquanto 

do varão foi tomada (Gn 2.23). Com relação à união entre um homem e uma mulher, 
Deus declara: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua  

mulher, e serão ambos uma carne (Gn 2.24).

 Eva é a primeira a ser tentada por Satanás – Gênesis 3.1-6
A serpente entra em cena. Satanás usa uma cobra no Éden para se aproximar de 

Eva e tentá-la, questionando e distorcendo o que Deus havia falado a Adão. Inocente e 
desavisada, Eva não é páreo para o diabo. Por fim, ela cede e come o fruto proibido pelo 
Criador. Para piorar as coisas, Eva ainda oferece o fruto ao marido, Adão, e ele também 
o come. Como resultado do pecado, Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden, e é 
alterado o seu relacionamento com Deus, além do relacionamento de um com o outro, 
afetando a Terra e toda a humanidade.

 Eva é a primeira mãe – Gênesis 4.1,2
Deus diz à serpente, ao diabo, que a “semente” de Eva esmagaria a sua cabeça (Gn 

3.15). Essa é a primeira promessa de um Redentor, o Emanuel Cristo. Um dia, Jesus viria e 
teria uma gloriosa vitória sobre o pecado e Satanás.

Quando Eva concebeu e teve seu primogênito, Caim, ela deve ter esperado o 
cumprimento da promessa do Messias. Não era o caso, porque Caim foi um homem mau 
que matou seu irmão, Abel, um varão justo que agradava a Deus. Por causa desse crime, o 
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Senhor manda Caim embora, multiplicando a perda de Eva e fazendo dela a primeira mãe 
a ter um filho morto. Ainda em tempo, Adão e Eva têm outro filho, Sete, por intermédio 
de quem o Criador aperfeiçoará Suas promessas.

O retratO

Nenhuma mulher desfrutou como Eva do privilégio de andar e falar com Deus em 
um lugar perfeito. Eva teve mais do que qualquer uma desde então – um casamento 
ideal, um ambiente sem problemas e tudo aquilo de que precisava. Mesmo assim, ela quis 
mais: desejou comer de uma árvore que Deus declarou estar fora dos limites; ansiou por 
mais conhecimento, mais poder, mais sabedoria e por ser como o Criador. Assim, 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 (Gn 3.6). Eva viu, desejou, pegou, comeu e ofereceu. Por intermédio da mulher, 
o pecado e a morte entraram no mundo (1 Tm 2.13,14). Contudo, pela semente dela, 
também veio a redenção do pecado – o Messias, o Redentor, o Salvador Jesus Cristo.

Eva provou o amargo do próprio pecado e a sua consequência, mas também participou 
da bondade, provisão e proteção de Deus quando Ele os vestiu, ensinando-os a fazerem as 
próprias vestimentas (Gn 3.21); levou-os para fora do jardim do Éden e pôs querubins e uma 
espada flamejante na entrada para que não pudessem comer da árvore da vida (Gn 3.24).

Lições de vida de eva

•	 Cuidado  –  O pecado está sempre perto, e a tentação é parte da vida 
diária. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em 

derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar; ao qual 

resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os 

vossos irmãos no mundo (1 Pe 5.8,9).
•	 Alegre-se   –  O casamento foi projetado por Deus e visa completar 

cada cônjuge. Como Eva, uma esposa deve ajudar seu marido, e juntos 
os dois precisam viver a vontade divina.

•	 Acredite  –  Nunca duvide da Palavra de Deus, do Seu caráter ou do 
Seu amor. Satanás tenta denegrir a imagem do Senhor e distorcer Sua 
Palavra, mas o Criador sempre cuidou de Adão e Eva; Ele jamais deixaria 
de fazer isso. Como Davi, você deve saber e declarar: O SENHOR é o 

meu pastor; nada me faltará (Sl 23.1). 

evA - A primeirA mulHer
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•	 Confie  –  Apesar das angústias do pecado, você pode contar com a 
fidelidade e o perdão de Deus. Descanse em Suas promessas e tenha fé 
em Sua bondade. 

Sentenças de Deus no jardim
(Gn 3.14-19)

•	 Para a serpente: Então, o SENHOR Deus disse à serpente: Porquanto 

fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais 

do campo; sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. 

E porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente; 

esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar (Gn 3.14,15).
•	 Para a mulher: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição; com 

dor terás filhos; e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará (Gn 
3.16).

•	 Para Adão: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da 

árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por 

causa de ti; com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e 

cardos também te produzirá; e comerás a erva do campo. 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 (Gn 3.17-19). 
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BEM-VINDO 

À HISTÓRIA DAS PESSOAS 

MAIS IMPORTANTES DA BÍBLIA!

Desejo que De Adão a Jesus — O perfil de 50 personagens que mudaram a História 

seja uma preciosa ferramenta de pesquisa, tanto para conhecer as maiores personalidades 
bíblicas quanto relembrar mulheres e homens que foram usados, ao longo dos séculos, 
para cumprir os planos soberanos de Deus. As biografias constantes neste livro seguem 
a ordem em que aparecem na Bíblia, com uma exceção: Jesus Cristo, apresentado por 
último porque é o Foco central e a Consumação suprema do plano salvífico de Deus. Oro 
para que os resumos biográficos o estimulem a ter um tempo de leitura e estudo sobre a 
vida daqueles que foram fundamentais no serviço de Deus ao longo da História.

O objetivo desta seleção de biografias é proporcionar breves resumos da vida de 
pessoas-chave na história bíblica. Por pretender fazer enfoques curtos, este livro não 
analisa datas e eventos discutíveis. Para um estudo mais aprofundado das personalidades 
bíblicas, sugiro a consulta de trabalhos mais abrangentes sobre a vida de cada uma delas.
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ADÃO
O primeiro homem

E tomou o SENHOR Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e 

o guardar.

GÊNESIS 2.15

Característica mais marcante: inocência
Conquista mais marcante: primeiro ser humano
Quando viveu: 930 anos desde o início da história registrada (viveu 930 anos)
Nome: Adão, que significa humanidade
Texto principal: Gênesis 2.7–5.5

CONTEXTO BÁSICO 

No princípio, criou Deus os céus e a terra (Gn 1.1). Essas famosas palavras abrem a 
Bíblia e apontam para o início de toda a criação e para Adão, nosso cabeça e o princípio 
de toda a humanidade. Nele todos possuem o privilégio de terem sido criados à imagem de 
Deus. Com ele aprendemos o que nossa existência deveria ter sido desde o início: santa. 
Em Adão também ficamos face a face com o efeito do seu pecado. 

SINTETIZANDO 

Adão, o primeiro homem criado e o primeiro a experimentar a perfeição de Deus, 
dá uma ideia do plano original do Criador para a humanidade: um relacionamento perfeito 
com Ele em um ambiente ideal de saúde e paz. Infelizmente, Adão e sua esposa, Eva, 
tomaram uma decisão que levou a raça humana a um caminho de pecado, miséria e morte. 
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Deus, contudo, não deixou Adão, Eva e a humanidade sem esperança. Ele 
prometeu que um descendente da mulher algum dia derrotaria o mal e, especialmente, 
Satanás, representado pela serpente no jardim do Éden. O Altíssimo explicou ao diabo 
que alguém viria (Jesus) e lhe feriria a cabeça (Gn 3.15), referindo-se ao golpe fatal que 
será dado em Satanás.

O CENÁRIO

 Adão é criado à própria imagem de Deus – Gênesis 1.26,27
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança (v. 26a) é a 

afirmação de Deus do que seria a Sua coroação da criação. Adão foi feito para usufruir 
de um relacionamento exclusivo e pessoal com seu Criador. Com essa relação, o primeiro 
homem se diferenciaria claramente do resto da criação. Em sua vida racional, Adão seria 
como Deus no que se refere a possuir razão, vontade, intelecto e emoções. Do lado moral, 
ele refletiria o Criador em bondade e pureza, ou seja, seria o homem perfeito. Contudo, 
como um ser criado, Adão também poderia achar-se suscetível à tentação.

 Adão recebe domínio – Gênesis 1.27,28
Com a criação de Adão vêm a responsabilidade e uma atribuição do ofício: ele deveria 

subjugar a Terra e ter domínio sobre todo ser vivo. A Terra era um laboratório de liderança 
perfeito para Adão, que, além de ter a mente ideal para tomar decisões acertadas, possuía 
um ambiente para lavrar e guardar (Gn 2.15). O melhor de tudo é que também tinha um 
“Chefe” perfeito, que lhe dava vasta liberdade para exercer sua liderança.

 Adão recebe uma ajudadora – Gênesis 2.21-24
Adão está incompleto, sem alguém para complementá-lo. Então, Deus, 

agradavelmente, dá ao primeiro homem uma companheira – a mulher, Eva, igual a ele, 
pois veio de sua carne, de uma de suas costelas. Eles devem preencher um ao outro e, 
juntos, totalizar mais que duas vidas isoladas. Precisam ser a “equipe perfeita”.

 Adão é suscetível à tentação – Gênesis 3.1-7
Adão foi criado puro, mas sua pureza ainda não havia sido testada. Eva, sua 

companheira, é a primeira a ser abordada e tentada por Satanás, que lhe fala por 
intermédio da serpente. Eva é enganada pela cobra e desobedece a Deus ao comer o 
fruto que Ele tinha expressamente proibido. Depois, a primeira mulher pede a Adão 
que também coma o fruto proibido. Adão não resiste à oferta de Eva; ele come com 
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total conhecimento de que sua atitude é errada (1 Tm 2.14). O pecado do casal vai 
além da ingestão do fruto: eles desobedecem à palavra revelada de Deus. Adão e Eva 
acreditam nas mentiras do diabo e colocam sua própria vontade acima da divina.

O RETRATO

Deus comunica a Adão com clareza: De toda árvore do jardim comerás livremente, 

mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás (Gn 2.16,17). Quando Adão e 
Eva escolhem comer o fruto proibido assim mesmo, o pecado entra na raça humana com 
todas as suas terríveis consequências (Rm 5.12), incluindo:

•	 Vergonha (Gn 3.7).
•	 Rompimento da amizade íntima com Deus e imediata morte espiritual 

(Gn 3.8).
•	 Dissensão no relacionamento conjugal quando sua unidade decaiu em 

acusação (Gn 3.12).
•	 Dissensão no relacionamento de Adão com Deus quando ele escolhe 

culpar o Criador: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da 

árvore, e comi (Gn 3.12).
•	 Sofrimento, fadiga, dor e inevitável morte física (Gn 3.16-19).

LIÇÕES DE VIDA DE ADÃO

Deus expressou Sua vontade objetiva e claramente a Adão, e hoje Ele nos fala com a 
mesma objetividade e a mesma clareza por meio de Sua Palavra. Ouça como:

•	 Deus comunica Sua vontade – O Senhor, de forma pessoal e direta, deu 
a Adão um limite: não comer o fruto de uma árvore específica. O Senhor 
também disse a Adão exatamente o que aconteceria se ele infringisse a 
regra. Mesmo assim, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e 
fazer as coisas do próprio jeito. Hoje, você pode evitar muito remorso, muita 
tristeza e angústia buscando a Deus e fazendo as coisas do jeito divino.

•	 Deus comunica Sua Palavra, a Bíblia – É óbvio que Deus Se comunicou 
com Adão de forma diferente da que usa com Seu povo hoje, quando revela 
Sua vontade pela Bíblia. Nas Escrituras, você descobrirá tudo aquilo de que 
precisa para a vida e a piedade (2 Pe 1.3).

•	 Deus comunica o caminho da salvação – Pecado e morte começaram no 
jardim do Éden. Ainda no mesmo jardim, Deus deu a esperança de que 

ADÃO - O PRIMEIRO HOMEM
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viria alguém para derrotar o poder do pecado. De fato, isso aconteceu: 
milhares de anos depois, em outro jardim (o Getsêmani), Cristo, Aquele 
profetizado – o último Adão (1 Co 15.45) – voluntariamente morreu na cruz 
pelos pecadores, libertando-nos do jugo da morte espiritual. Eis aqui agora o 

dia da salvação (2 Co 6.2b). Se você ainda não colocou a sua confiança em 
Cristo, faça isso hoje.

A queda
A queda é o momento em que Adão e Eva desobedeceram ao Criador e 
caíram de uma posição justa diante de um Deus santo. Tal atitude trouxe 
para a vida de cada pessoa o pecado (Rm 5.12), o qual é inato – parte da 
nossa natureza – e reside em nós. Isso significa que cada ser humano herdou 
os efeitos do pecado de Adão (Rm 3.23).

A graça de Deus
(Gn 3.9-24)

...procurou Adão,

...prometeu-lhe um Salvador,

...vestiu-o,

...retirou-o do jardim e

...supriu suas necessidades físicas. 
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EVA
A primeira mulher

Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma adjutora que esteja como 

diante dele.

GÊNESIS 2.18

Característica mais marcante: inocência
Conquista mais marcante: primeira mulher, esposa e mãe
Quando viveu: desde o início da história registrada 
Nome: Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada (Gn 2.23b); nomeada Eva 
após a queda porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Seu nome significa vida ou que 
dá vida (Gn 3.20).
Texto principal: Gênesis 2.18–4.1

CONTEXTO BÁSICO 
 

Após ser criado, Adão aproveita as bênçãos do companheirismo e da comunhão 
com Deus; da beleza simples em um mundo preservado; do prazer e da plenitude em seu 
trabalho; e a bênção da provisão divina. O Criador ainda declara: Não é bom que o homem 

esteja só; far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele (Gn 2.18b). Surge Eva.

SINTETIZANDO

Diferente de Adão, criado do pó da terra, Eva é criada de um osso retirado 
de Adão. O primeiro casal desfruta de perfeita felicidade conjugal até Eva ceder 
à tentação, comer o fruto que Deus havia proibido, depois oferecê-lo a Adão, que 
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também o come. O pecado e a tristeza entram no seu mundo perfeito e no seu 
casamento ideal, e o Criador os conduz para fora do seu lar no jardim do Éden. O 
nascimento de seus primeiros f ilhos, Caim e Abel, traz mais tristeza, culminando no 
assassinato de Abel por Caim. Por f im, o justo Sete nasce.
 

O CENÁRIO

 Eva é a primeira mulher – Gênesis 2.21,22
Moldada por Deus de uma das costelas de Adão, Eva surgiu como uma mulher 

completa, madura, crescida, além de perfeita.

 Eva é a primeira esposa – Gênesis 2.18-24
Deus observa que não é bom para o homem ficar sozinho. Então, faz-lhe 

uma ajudadora – uma companheira idônea, diferente por ser mulher, mas igual ou 
comparável a ele como ser humano. Na primeira vez em que vê Eva, Adão diz: Esta é 

agora osso dos meus ossos e carne da minha carne; esta será chamada varoa, porquanto 

do varão foi tomada (Gn 2.23). Com relação à união entre um homem e uma mulher, 
Deus declara: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua  

mulher, e serão ambos uma carne (Gn 2.24).

 Eva é a primeira a ser tentada por Satanás – Gênesis 3.1-6
A serpente entra em cena. Satanás usa uma cobra no Éden para se aproximar de 

Eva e tentá-la, questionando e distorcendo o que Deus havia falado a Adão. Inocente e 
desavisada, Eva não é páreo para o diabo. Por fim, ela cede e come o fruto proibido pelo 
Criador. Para piorar as coisas, Eva ainda oferece o fruto ao marido, Adão, e ele também 
o come. Como resultado do pecado, Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden, e é 
alterado o seu relacionamento com Deus, além do relacionamento de um com o outro, 
afetando a Terra e toda a humanidade.

 Eva é a primeira mãe – Gênesis 4.1,2
Deus diz à serpente, ao diabo, que a “semente” de Eva esmagaria a sua cabeça (Gn 

3.15). Essa é a primeira promessa de um Redentor, o Emanuel Cristo. Um dia, Jesus viria e 
teria uma gloriosa vitória sobre o pecado e Satanás.

Quando Eva concebeu e teve seu primogênito, Caim, ela deve ter esperado o 
cumprimento da promessa do Messias. Não era o caso, porque Caim foi um homem mau 
que matou seu irmão, Abel, um varão justo que agradava a Deus. Por causa desse crime, o 
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Senhor manda Caim embora, multiplicando a perda de Eva e fazendo dela a primeira mãe 
a ter um filho morto. Ainda em tempo, Adão e Eva têm outro filho, Sete, por intermédio 
de quem o Criador aperfeiçoará Suas promessas.

O RETRATO

Nenhuma mulher desfrutou como Eva do privilégio de andar e falar com Deus em 
um lugar perfeito. Eva teve mais do que qualquer uma desde então – um casamento 
ideal, um ambiente sem problemas e tudo aquilo de que precisava. Mesmo assim, ela quis 
mais: desejou comer de uma árvore que Deus declarou estar fora dos limites; ansiou por 
mais conhecimento, mais poder, mais sabedoria e por ser como o Criador. Assim, 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 (Gn 3.6). Eva viu, desejou, pegou, comeu e ofereceu. Por intermédio da mulher, 
o pecado e a morte entraram no mundo (1 Tm 2.13,14). Contudo, pela semente dela, 
também veio a redenção do pecado – o Messias, o Redentor, o Salvador Jesus Cristo.

Eva provou o amargo do próprio pecado e a sua consequência, mas também participou 
da bondade, provisão e proteção de Deus quando Ele os vestiu, ensinando-os a fazerem as 
próprias vestimentas (Gn 3.21); levou-os para fora do jardim do Éden e pôs querubins e uma 
espada flamejante na entrada para que não pudessem comer da árvore da vida (Gn 3.24).

LIÇÕES DE VIDA DE EVA

•	 Cuidado  –  O pecado está sempre perto, e a tentação é parte da vida 
diária. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em 

derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar; ao qual 

resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os 

vossos irmãos no mundo (1 Pe 5.8,9).
•	 Alegre-se   –  O casamento foi projetado por Deus e visa completar 

cada cônjuge. Como Eva, uma esposa deve ajudar seu marido, e juntos 
os dois precisam viver a vontade divina.

•	 Acredite  –  Nunca duvide da Palavra de Deus, do Seu caráter ou do 
Seu amor. Satanás tenta denegrir a imagem do Senhor e distorcer Sua 
Palavra, mas o Criador sempre cuidou de Adão e Eva; Ele jamais deixaria 
de fazer isso. Como Davi, você deve saber e declarar: O SENHOR é o 

meu pastor; nada me faltará (Sl 23.1). 

EVA - A PRIMEIRA MULHER
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•	 Confie  –  Apesar das angústias do pecado, você pode contar com a 
fidelidade e o perdão de Deus. Descanse em Suas promessas e tenha fé 
em Sua bondade. 

Sentenças de Deus no jardim
(Gn 3.14-19)

•	 Para a serpente: Então, o SENHOR Deus disse à serpente: Porquanto 

fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais 

do campo; sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. 

E porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente; 

esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar (Gn 3.14,15).
•	 Para a mulher: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição; com 

dor terás filhos; e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará (Gn 
3.16).

•	 Para Adão: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da 

árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por 

causa de ti; com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e 

cardos também te produzirá; e comerás a erva do campo. 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 (Gn 3.17-19). 

De Adao a Jesus - 16cm x 23cm.indd   16 24/10/2012   14:45:57


