Conflito em toda a vida
Sermão de 19 de setembro de 2021 (Gênesis 3: 1-21)
Introdução
Esta é nossa terceira semana em uma série de sermões sobre casamento.
Na semana passada, disse a nossos amigos solteiros que sei que uma série de sermões sobre
casamento pode ser difícil às vezes.
Mas é importante entender o casamento porque é a base das comunidades humanas e uma
metáfora central na Bíblia.
No entanto, você não precisa ser casado para ser uma parte importante do Reino de Deus.
Deus quer usar todos nós, casados e solteiros, para construir esta igreja.
Mas Satanás sabe que o conflito no casamento é uma das melhores maneiras de tornar todos
os membros da família infelizes.
É por isso que estou orando muito pelos casamentos em nossa igreja e estamos fazendo esta
série.
Vamos orar juntos agora antes de olharmos para a Palavra de Deus e ver o que ele quer nos
ensinar hoje.
Espírito Santo, por favor, abra nossos corações e mentes para Jesus, a Palavra Viva.
Pai, queremos ser filhos e filhas obedientes, alegres e produtivos.
Por favor, use sua palavra, pelo poder do Espírito, para nos tornar mais semelhantes a Jesus.
Oramos em seu nome.
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.
Ponto 1. O Pecado Rompe os Relacionamentos
Ponto 2: Quem é o responsável?
Ponto 3: conflito em toda a vida
Ponto 1. O Pecado Rompe os Relacionamentos
Gênesis 3: 1
1 Ora, a serpente era mais astuta do que qualquer outra besta do campo que o Senhor Deus
havia feito.
Ele disse à mulher: “Deus realmente disse: ‘Não comerás de nenhuma árvore do jardim’?”
Esta serpente não é uma cobra normal.
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É Satanás.
Satanás era um anjo que não queria seguir a Deus, então ele deixou o céu e levou um terço dos
anjos com ele.
Satanás deseja que esses novos seres humanos se juntem a ele também.
Satanás começa seu ataque com uma mentira furtiva.
Ele fez uma pergunta para fazer Eva duvidar da bondade de Deus.
Deus disse a Adão que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, exceto uma.
Mas Satanás sugere que Deus não permitiria que eles comessem de nenhuma árvore.
Satanás quer que Adão e Eva acreditem que Deus estava sendo muito restritivo e egoísta.
Meus amigos, tenham cuidado para se lembrar da bondade de Deus.
O pecado pode crescer em nossos corações quando acreditamos que Deus está escondendo
coisas boas de nós.
É por isso que as pessoas roubam e cometem adultério.
Esses pecados começam quando não estamos felizes com o que temos, ou não estamos
dispostos a esperar que Deus supra nossas necessidades.
Vamos ver como Eva responde ao ataque de Satanás, nos versículos 2 e 3.
Gênesis 3: 2-5
2 E a mulher disse à serpente: “Comemos do fruto das árvores do jardim,
3 mas Deus disse: ‘Do fruto da árvore que está no meio do jardim não comerás, nem tocarás,
para não morrer.’ ”
4 Mas a serpente disse à mulher: “Certamente não morrerás.
5 Pois Deus sabe que, quando você comer dele, seus olhos se abrirão e você será como Deus,
conhecendo o bem e o mal ”.
Satanás é um mentiroso, meus amigos.
Jesus disse que ele era um mentiroso desde o início.
Satanás geralmente é furtivo com suas mentiras.
Ele tenta nos fazer duvidar da verdade.
Mas no versículo 4 Satanás mente direta e corajosamente.
Ele diz que Deus está errado.
Ele disse a Adão e Eva que, se eles comerem do fruto, “você será como Deus”.
Acho que foi essa afirmação que realmente chamou a atenção de Adão e Eva.
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É tentador pensar que obter mais poder e liberdade fará com que nossos problemas
desapareçam.
Queremos controle, para que possamos decidir o que é melhor.
O problema é que não sabemos o que é melhor.
Lembre-se de que Deus disse que tudo o que ele fez era “muito bom”.
Mas não acreditamos.
Não acreditamos que seu plano para o casamento seja bom, por isso queremos redefini-lo.
Não acreditamos que os planos pessoais de Deus para nós sejam bons, então fazemos nossos
próprios planos.
Essas são as mentiras que Satanás sussurra para todos nós.
E por baixo de todos eles está essa ideia de que devemos tirar o controle de Deus, porque ele
não é confiável.
O primeiro pecado começou na mente e no coração de Adão e Eva.
É aí que o pecado sempre começa.
O pecado não é uma ação no início.
Começa com uma má ideia em nossa mente, na qual continuamos pensando.
Essa má ideia atinge nosso coração.
Em nosso coração, essa ideia se torna um desejo doentio.
Essas idéias ruins e desejos doentios são os motivos pelos quais fazemos ações pecaminosas.
Vemos isso em Tiago 1: 13-15.
13 Ninguém, quando for tentado, diga: “Estou sendo tentado por Deus”, pois Deus não pode
ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta.
14 Mas cada pessoa é tentada quando é seduzida e seduzida pelo seu próprio desejo.
15 Então o desejo, quando concebeu, dá à luz o pecado; e o pecado, quando já cresceu, produz
a morte.
O pecado começa com o desejo de tomar para nós o que Deus não providenciou.
Vamos ver o que acontece quando Adão e Eva tomam para si no versículo 6.
Gênesis 3: 6
6 Quando a mulher viu que a árvore era boa para comida e que era um deleite aos olhos, e que
a árvore era desejável para dar sabedoria, ela tomou de seus frutos e comeu, e também deu
alguns a seu marido que estava com ela, e ele comeu.
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Quem pecou primeiro?
Infelizmente, este versículo foi usado por algumas pessoas na história para dizer que Eva foi a
primeira a pecar.
Eles querem culpar Eva por apresentar o pecado ao mundo.
Eu penso que eles estão errados.
É verdade que Eva deu a primeira mordida na fruta.
Ela acreditava nas mentiras da serpente e confiava em sua própria capacidade de decidir o que
fazer.
Mas observe a última frase no versículo 6: “seu marido, que estava com ela, e ele comeu.”
Adam estava lá o tempo todo.
Deus criou Adão primeiro, deu-lhe a responsabilidade de cuidar do jardim.
Deus deu a Adão o dever de ser um líder e protetor de sua esposa.
E Adam falhou em seu trabalho.
Adão ouviu as mentiras de Satanás e não fez nada.
Adão viu Eva olhando para a fruta com desejo e ficou em silêncio.
Adam falhou em liderar e proteger sua esposa.
Mais importante ainda, Adão falhou em obedecer a Deus.
Antes de Eva ser criada, Deus deu a Adão a ordem de não comer o fruto desta árvore.
Adam sabia que estava desobedecendo e se rebelando quando comia.
Se você quiser mais provas de que Deus responsabiliza Adão, não Eva, pela introdução do
pecado no mundo, leia estes versículos da Palavra de Deus:
1 Coríntios 15: 21-22
21 Porque, assim como a morte veio por um homem \[Adão\], também por um homem \
[Jesus\] veio a ressurreição dos mortos.
22 Porque, assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados em Cristo.
Romanos 5: 18-19
18 Portanto, assim como uma única transgressão levou à condenação de todos os homens, um
único ato de justiça conduz à justificação e à vida para todos os homens.
19 Pois, assim como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim
pela obediência de um homem muitos serão constituídos justos.
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Nestes versículos, vemos que Adão trouxe morte para a raça humana, mas Jesus trouxe vida.
Jesus oferece uma solução para os problemas que criamos.
Temos que nos voltar para Jesus, porque não temos uma solução para o nosso problema com o
pecado.
Podemos ver isso no versículo 7.
Gênesis 3: 7
7 Então os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus. E eles costuraram
folhas de figueira e fizeram para si tangas.
O que mudou para Adão e Eva?
Eles estavam nus antes e eram confortáveis.
Mas agora eles sentem vergonha por causa de seus pecados.
A vergonha os deixa desconfortáveis um com o outro, então eles tentam se cobrir.
Mas cobrir nossos corpos para lidar com nossos pecados nunca pode funcionar, porque a
vergonha não é um problema de pele.
A vergonha é um problema da alma.
O pecado nos faz sentir culpados e envergonhados, por isso queremos nos esconder dos olhos
das outras pessoas.
É por isso que se escondem atrás de roupas pela primeira vez.
A seguir, vemos como eles tentam se esconder de Deus.
Gênesis 3: 8-9
8 E eles ouviram o som do Senhor Deus andando no jardim no frescor do dia, e o homem e sua
esposa esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
9 Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: Onde estás?
O relacionamento horizontal entre Adão e Eva foi afetado por seus pecados, então eles se
esconderam um do outro.
No versículo 8, vemos que seu relacionamento vertical com Deus também foi prejudicado.
É por isso que eles se esconderam de Deus.
Mas antes de Adão e Eva tentarem esconder seus corpos de Deus, seus corações se afastaram
de Deus.
O pecado em nossos corações diz isso a Deus:
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“Não gosto das suas regras, porque não confio em você.
Eu quero me afastar de você.
Eu quero viver em liberdade sem você em minha vida. ”
Somos todos como o filho pródigo de Lucas 15.
Como aquele jovem, achamos que seremos mais felizes se deixarmos a casa de nosso Pai e
todas as suas regras.
Mas quando nos separamos da casa do Pai, também perdemos o relacionamento com o pai.
No versículo 9, Deus não pergunta a Adão “onde está você” porque Deus não pode encontrá-lo.
Deus está dando a Adão a oportunidade de se arrepender.
É um convite de Deus a Adão.
Deus convida Adão a reconhecer o que ele fez.
Deus faz o mesmo convite a todo ser humano.
Atos 17: 26-27
26 E ele fez de um homem cada nação da humanidade para viver em toda a face da terra,
tendo determinado períodos atribuídos e os limites de sua morada,
27 para que busquem a Deus, e talvez apalpem o caminho em direção a ele e o encontrem. No
entanto, ele realmente não está longe de cada um de nós,
Meus amigos, não consigo ver seus corações.
Não sei se você é filho de Deus ou se está longe de Deus.
Talvez você esteja se escondendo dele hoje?
Deus, nosso Criador, está dizendo a cada um de nós hoje a mesma coisa que disse a Adão:
“Onde você está?”
E “No entanto, ele não está realmente longe de cada um de nós.”
Quando você ouve Deus chamar “onde você está?” você pode dizer a ele: “Aqui estou, Senhor.
Eu quero te conhecer, te seguir e te adorar. ”
Jesus Cristo abriu um caminho de volta a Deus.
Você vai andar nesse caminho?
Só Jesus pode fazer esse caminho por nós, porque nosso pecado nos separa de Deus e uns dos
outros.
Vejamos essa separação nos próximos versículos.

6

Gênesis 3: 10-11
10 E ele disse: “Ouvi a tua voz no jardim, e tive medo, porque estava nu e me escondi”.
11 Ele disse: “Quem te disse que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não
comesses?”
O versículo 10 é um dos versículos mais tristes deste capítulo.
Deus fez Adão e Eva à sua própria imagem.
Eles tinham um relacionamento próximo, aberto e de confiança com seu Criador.
Esse relacionamento foi rompido.
Adam está com medo e se escondendo de Deus.
É porque Deus mudou?
Deus fez algo diferente?
Não, Adão e Eva agora têm medo de Deus porque sabem que ele é santo e bom, e eles não
têm.
Eles pensaram que poderiam esconder sua vergonha atrás de folhas de figueira.
Agora eles estão tentando esconder seus corpos inteiros no jardim.
você acha que isso vai funcionar?
Você acha que Deus não consegue encontrá-los?
Claro que pode, meus amigos.
Ele vê tudo o que faço.
Ele sabe tudo que eu penso, até todas as coisas ruins.
Mas Deus não se esconde de pessoas pecadoras como eu e você.
Não, Deus vem nos procurar.
Deus busca relacionamento conosco.
É por isso que Deus faz mais duas perguntas a Adão.
Deus conhece as respostas.
Ele está ajudando Adão a ver a gravidade de seu pecado.
Vamos ver agora como Adão e Eva respondem às perguntas de Deus, nos versículos 12-13.
Ponto 2. Quem é o responsável?
Gênesis 3: 12-13
12 O homem disse: “A mulher que você deu para ficar comigo, ela me deu o fruto da árvore, e
eu comi.”
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13 Disse então o Senhor Deus à mulher: O que é isto que fizeste? A mulher disse: “A serpente
me enganou e eu comi.”
Quando Deus criou as pessoas à sua imagem, ele as criou para o relacionamento.
Temos relacionamentos verticais com Deus e relacionamentos horizontais uns com os outros.
O pecado prejudica todos esses relacionamentos.
Satanás queria que Eva se separasse de Deus e se apegasse a Satanás.
O pecado cria separação onde deveria haver conexão.
Veja comigo o versículo 12 e veja como o pecado causou desconfiança e separação entre Adão
e Eva.
Adão não assume a responsabilidade por seu pecado, certo?
Quem Adão culpa por seu pecado?
Ele culpa Eve.
Adam diz que foi culpa dela que ele comeu a fruta.
Mas primeiro Adão culpa Deus.
Ele diz: “a mulher que vocês deram para ficar comigo, ela me deu frutos.”
Adam está dizendo que tudo isso foi culpa de Deus.
“Talvez se você não me desse uma esposa, eu não teria pecado.
Ou talvez se você me desse um tipo diferente de esposa, eu não teria pecado. ”
Adam não está aceitando responsabilidades.
Ele está tentando cobrir sua culpa com palavras, como se cobrisse seu corpo com folhas de
figueira.
Eva faz a mesma coisa.
Veja o versículo 13, onde Deus pede a Eva que explique suas ações.
Eva faz a mesma coisa que Adão fez.
Ela culpa outra pessoa e não assume a responsabilidade.
Veja todo o dano que o pecado fez ao triângulo do relacionamento.
Imediatamente após os primeiros pecados, o conflito entra no mundo e prejudica todos os
relacionamentos.
Agora veremos como Deus pune a todos pelo pecado e rebelião.
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Ponto 3: conflito em toda a vida
Gênesis 3: 14-15
14 O Senhor Deus disse à serpente: “Porque você fez isso, em sua barriga você deve ir,
15 Porei inimizade entre você e a mulher, ele deve machucar sua cabeça,
Deus diz que haverá inimizade ou ódio entre a cobra e a mulher, e também entre a
descendência da cobra e a descendência da mulher.
Um dos descendentes de Eva entrará na batalha contra Satanás.
É incrível quando você reconhece o que o versículo 15 está dizendo.
No meio dos versículos sobre a punição de Deus pelo pecado, encontramos uma promessa
incrível.
Este é o primeiro anúncio da esperança do evangelho na Bíblia.
Veja Gênesis 3:15 b (a letra b significa a segunda metade do versículo).
“ele deve machucar sua cabeça, e você deve machucar seu calcanhar.”
“Ele” é Jesus.
E “sua cabeça” é a cabeça de Satanás.
A promessa de Deus é que Jesus, a descendência de Eva, um dia derrotará Satanás, atacando-o
na cabeça.
Satanás também atacará, mas seu ataque não será tão sério.
Satanás machucará o calcanhar de Jesus.
Jesus morreu na cruz e parecia uma vitória de Satanás.
Mas quando Jesus ressuscitou, Satanás entendeu que ele apenas machucou Jesus.
Satanás foi derrotado, e a vitória de Jesus nos prometeu uma cura para o pecado e uma nova
vida.
Eu amo essa pintura.
Você pode ver a culpa e a vergonha no rosto de Eva.
Mas Maria está grávida de Jesus, o Salvador.
E Maria está dizendo a Eva: “Vai ficar tudo bem!
Jesus vai derrotar nosso inimigo.
Ele vai consertar tudo que está quebrado. ”
Gênesis 3: 16-19
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16 Para a mulher, ele disse:
“Eu certamente multiplicarei sua dor ao dar à luz;
in pain you shall bring forth children.
Seu desejo deve ser contrário ao seu marido,
but he shall rule over you.”
17 E a Adão ele disse:
“Porque você ouviu a voz de sua esposa
and have eaten of the tree
do qual eu te ordenei,
‘You shall not eat of it,’
maldito é o chão por sua causa;
in pain you shall eat of it all the days of your life;
18 espinhos e abrolhos ela produzirá para vocês;
and you shall eat the plants of the field.
19 pelo suor do seu rosto
you shall eat bread,
até você voltar ao chão,
for out of it you were taken;
pois você é pó,
and to dust you shall return.”
Os efeitos do pecado penetram em todas as partes da vida.
Ainda há muito o que curtir no mundo.
Deus nos abençoa com comida, um mundo lindo para desfrutar, com amizade e casamento e
filhos.
Mas tudo o que vivenciamos na terra é afetado pelo pecado, como a tinta que colore toda esta
água.
Nos versículos 16 a 19, vemos o efeito que o pecado tem em toda a vida.
1. O versículo 16 diz que Deus abençoará mulheres com filhos, mas será doloroso.
2. Também vemos no versículo 16 que haverá conflito entre maridos e esposas.
Eles competirão entre si pelo controle.
Lembre-se de que o primeiro pecado foi uma tentativa de tirar o controle de suas vidas de
Deus.
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O pecado nos diz que seremos felizes e seguros se tivermos poder e controle sobre outras
pessoas.
Essa competição pelo poder tornará o casamento mais difícil.
3. Os versículos 17 a 19 descrevem como o trabalho que fazemos na Terra será doloroso.
Deus deu trabalho a Adão antes da queda.
Portanto, o trabalho não é um castigo de Deus, é uma bênção.
Mas o trabalho se torna mais difícil por causa do pecado.
4. A última punição no versículo 19 é a morte física.
Todos nós morreremos.
O pecado nos separa espiritualmente de Deus e trouxe doenças, guerras e morte ao mundo.
Mas há esperança, meu amigo.
Deus nos ama tanto que cria uma solução para os problemas que criamos.
Vejamos os dois últimos versículos agora.
Gênesis 3: 20-21
20 O homem chamou a sua esposa Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes.
21 E o Senhor Deus fez para Adão e para sua esposa vestes de peles e os vestiu.
Quando Deus perguntou a Adão e Eva sobre suas ações, algum deles assumiu a
responsabilidade?
Não.
O que eles fizeram?
Eles culparam outra pessoa, em vez de aceitar a responsabilidade por seus pecados.
O que é incrível sobre o versículo 21 é que Deus, que nunca pecou, aceitou a responsabilidade
pelos pecados de seus filhos.
Eles estavam nus e envergonhados por causa de seus próprios pecados.
Então, eles fizeram roupas para si próprios com folhas de figueira.
Quanto tempo você acha que essas roupas duraram?
Um ou dois dias?
Essa é uma imagem de como os seres humanos são incapazes de encobrir nossos pecados e
vergonha.
Nosso pecado não é um problema que possamos resolver.
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Deus matou alguns animais, pegou suas peles e fez uma cobertura melhor para Adão e Eva.
O sangue foi derramado para cobri-los.
Esta é outra imagem do evangelho.
Para expiar o pecado, o sangue deve ser derramado.
Deus matou animais para cobrir Adão e Eva.
E muitos anos depois, Jesus, o Filho de Deus e descendente de Eva, foi morto para cobrir o seu
pecado.
Somos como nossos primeiros pais.
Culpamos outras pessoas por nossos pecados.
Não queremos assumir a responsabilidade por nossos pecados.
Mas Jesus veio e disse: “Eu vou assumir a responsabilidade pelo seu pecado.
Vou viver uma vida sem pecado para que a minha morte sacrificial seja o pagamento suficiente
por todos os seus pecados. ”
Você acredita nisso?
Você vai abrir seu coração para essas boas novas?
O pecado trouxe morte e dor a este mundo.
Mas Jesus está disposto a assumir a responsabilidade pelo seu pecado, para que você possa
receber dele cura, esperança e vida eterna.
Em alguns minutos, vamos celebrar o sacramento da comunhão.
Se você ainda não é seguidor de Jesus, não pode comer o pão e beber o cálice hoje.
Mas este será um bom momento para você falar com Deus sobre o seu próprio coração.
Um bom momento para você decidir se deseja que Jesus seja seu Salvador e Senhor, para que
ele possa purificá-lo de seus pecados e levá-lo para o céu para viver lá para sempre com ele.
Por favor, ore comigo agora.
Jesus, temos um problema de pecado que não podemos resolver.
O pecado começou com Adão e Eva, mas não podemos culpá-los.
Eles não são responsáveis pelo meu pecado, pelos pecados dos meus amigos aqui.
Obrigado Jesus por estar disposto a assumir a responsabilidade pelos pecados que não
cometeu, para que possamos receber o perdão e a vida que não merecemos.
Encha-nos com sua vida e paz e esperança hoje, pedimos em seu santo nome.
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.
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