
  

 
 
O PECADO EXPÕE A VERGONHA E AFASTA O HOMEM DE DEUS    
Lição de Célula – 32/2019 
  

Gênesis 2:25 a 3:7 – A queda no Éden trouxe um entendimento antes desconhecido, não experimentado quando 
homem e mulher ainda não tinham contaminado a semente pura e original, em busca de uma independência para 
terem o controle da própria imagem. 
 
Após comerem do fruto que Deus disse para não comer passaram a se preocupar e a perceber com o que antes 
não trazia dúvida ou confusão. Imediatamente preocuparam-se em esconder a vergonha, pois desconfiaram da 
bondade de Deus, do Seu cuidado e amor, e passaram a duvidar de Sua palavra. 
(v. 6 e 7) O primeiro efeito do pecado é o apelo do elemento visual que envolveu Adão e Eva. Viram (nível do 
corpo) que a árvore era boa, e que era agradável (nível da alma), e então comeram (o pecado atinge o nível do 
espírito; e daí, se dá a morte do espírito que nos afasta de Deus). 
 
Ao escolher e assumir uma atitude de independência, passam a ver como não viam até então. Se em 2:25 não se 
envergonhavam da nudez que revelava só a pureza do padrão criado, em 3:7 o pecado permitiu que passassem a 
ver a pequenez e a humilhação da vergonha. Passaram a se preocupar com a autoimagem, com a imagem pública, 
enquanto o propósito na criação era que reproduzíssemos a imagem de Deus e que multiplicássemos na terra a 
imagem da glória de Deus. 
 
O pecado trouxe uma preocupação com a autoimagem, com a glória pessoal. A honra passou a ser um componente 
de cultura de engrandecimento da própria imagem e reputação (como os outros me vêm).  Nessa cultura de 
embate entre a honra e a vergonha não há espaço para o arrependimento. As Escrituras não narram sobre um 
momento de arrependimento de Adão e Eva. Ao contrário, o texto nos mostra os dois tentando esconder; tapar 
sua vergonha. O pecado faz isso: nos separa de Deus (Isaías 59:2). 
 
O fruto do pecado é a inimizade contra Deus. “A inclinação da carne é inimizade contra Deus” (Romanos 8:7). O 
homem escolhe sua própria glória como elemento dominante, poder controlador, aquilo que ocupa seus 
pensamentos e escolhas com honra e primazia. O que passa a ser perseguido como valor é a própria glória e 
preservação da imagem do homem, não da imagem de Deus (Romanos 8:29). 
Cristo restaurou a imagem de Deus no homem.  
Nele voltamos a refletir a imagem do Deus invisível. 
 
Responda para si:  
 
O que nos incomoda?  
O que nos afasta da comunhão com Deus e com o próximo?  
O que contribui com nossa independência e com nossa imagem? Minhas esperanças e buscas na vida refletem a 
glória de Deus ou me separam Dele?  
Meus pensamentos contribuem com minha independência e com minha imagem apenas?  
Em nossa independência precisamos provar que resolvemos sozinhos?  
Escondemos nossa nudez? Somos a imagem de quem busca satisfação ou de quem busca amar e servir?  
O que tenho usado para me esconder?  
Tenho fabricado tangas para me esconder ou tenho buscado me arrepender e mudar? 



  

AVISOS 
Estamos nos preparando para o Café da Manhã 
Cada discípulo poderá trazer um convidado. Alguém que ainda não conhece a Jesus como Senhor e Salvador. 
Será um tempo evangelístico e de comunhão! 
 
DOMINGO 
27 OUTUBRO 
09:00 CAFÉ DA MANHÃ EVANGELÍSTICO 
 
CULTO DE CELEBRAÇÃO 
Especialmente às 18:00 horas 
(Outra oportunidade de trazermos convidados para ouvirem o Evangelho) 


