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Igreja de Deus
Escola Dominical
JARDIM DO ÉDEN
Gênesis 2:8 – 3:24
Alguma vez plantaste num jardim ou
já viste alguem a plantar um jardim?
Sabias que Deus foi o primeiro a plantar
o Jardim? Isto foi num lugar muito muito
lindo chamado Éden. Nos conhecemos isto
como jardim do Éden.
Neste jardim, Deus fez "crescer todo
tipo de árvore que é agradavel ao olho, e
boa para comer os seus frutos." Porém no
meio do jardim, Deus plantou duas árvores especiais:
uma Árvore da Vida e a Árvore do Conhecimento do
Bem e do Mal. Um rio bonito que fluía pelo jardim.
Deus disse a Adão, que podesse tomar conta ou
cuidar do jardim. E o deu o seguinte mandamento: "Tu
estás livre de comer de qualquer árvore do jardim: mas
nunca comeres da árvore do
conhecimento do bem e do mal,
porque se caso comeres, morrerás."
E Deus trouxe-lhe todo tipo de
animal e áves, e o Adão começou a
dar os nomes a cada animal. Embora
muitos animais existiam lá no jardim,
o Adão ainda sentia-se solitário.
Deus disse porém, "não é bom que o
homem ficasse sozinho, farei uma
companheira para ele."
Então Deus adormeceu o Adão
profundamente. Deus tirou uma costela do lado de
Adão e fez a mulher para ele. Deus a trouxe ao Adão,
assim que o Adão viu, chamou-a "mulher, porquê ela
saiu do homem." O homem e a mulher, ambos estavam
nús, mas não se envergonhavam.
De todos animais que estavam
no jardim, a serpente era o mais
astuto. E um dia a serpente
perguntou a mulher, "é verdade que
Deus disse para vós que não deveis
comer nenhuma fruta de qualquer
árvore
do
jardim?"
(Biblia
Internacional de Crianças).
Ela respondeu dizendo: "Não,
não é nada disso, ele disse que
podemos comer frutas das árvores
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do jardim excepto ás da árvore que está
no meio do jardim, e ainda disse que nem
devemos tocar nesta árvore, se caso
desobedecer-mos, morreremos."
Ai, a serpente disse a mulher, "Não
morrereis, devera, se Deus disse para não
comeres a fruta desta árvore é porque ele
sabe muito bem que se vós comers, os
vossos olhos se abrirão e sereis como
Deus, conhecerão o mal e o bem."
Esta é a primeira tentação na biblia. Assim, o
diabo tentava a esposa do Adão para fazer alguma
coisa errada contra a vontade de Deus. Portanto ela
tinha que fazer uma decisão—em quem podia acreditar
na serpente ou em Deus? Desejando ser sábia, ela
tomou a fruta e comeu-o, e depois deu
também ao Adão, e ele comeu-o. Os
seus olhos de entendimento se abriram
e dai, viram obviamente que estavam
nús, puseram as folhas de figueira
para se vestirem.
Naquela tarde, Deus passeio no
jardim, querendo falar com Adão e a
sua esposa, esses se encontravam
escondidos entre as árvores com tanto
medo. Deus chamou por Adão, "Onde
estás Adão?" (Será que Deus não
sabia onde estava o Adão? É obvio que Ele sabia!)
Adão, respondeu e disse, "ó Senhor, ouvi a sua voz
... e eu estava com medo, porque eu estava nú; e eu
escondi-me." "Quem te disse que estavás nú?" Comeu
da árvore que te proíbi?" perguntou
Deus.
Infelizmente, Adão culpou a sua
esposa. "A mulher que você deu-me
é que trouxe-me tudo isso, ela deume a fruta da árvore que o senhor
proibiu e eu comi" (Biblia
Internacional de Crianças).
Deus perguntou a mulher, "O
que é que fizeste mulher?" E ela
olhou para alguem, também para o
culpar. "A serpente enganou-me e eu
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comi."
Deus falou primeiro à serpente: "Porque tu fizeste
isso, de hoje em diante estás amaldiçoada junto toda a
sua geração, sobre toda a besta do campo; seus pés
será a sua própria barriga, isto é, rastejarás ... pôrei
inimizade entre a sua geração e da mulher ...."
E virou Deus para mulher e disse: você, mulher
darás a luz, mas será com muita dor e todo o seu
desejo será para o seu marido e ele será a cabeça para
você em tudo o que quiseres.
E olhou para o Adão e disse: E você, Adão por
teres dado ouvido a sua esposa e comer da fruta da
árvore inibida, a terra estará amaldiçoada; esta
produzirá espinhos e cardos. Deus disse, "Pelo suor da
sua face comerás a sua comida até que regressas á
terra donde vieste e para lá tornarás."
Porém Adão deu a sua esposa um nome—Eva—

"porque ela era mãe de todos os seres vivos."
Deus fez vestes de pele para Adão e Eva cobrir a
nudez. No entanto Deus espulsou-os no jardim por
causa da sua desobediência. Deus "colocou no leste do
jardim do Éden, os querubins com a espada de fogo
nas mãos para guardar o caminho da árvore da vida."
Que dia triste deve ter sido! Deus queria que a sua
criação—Adão e Eva—mostrassem o seu amor por
Ele, através da obediência. Contudo, eles escolheram
desobedecer a Deus e cometer o primeiro pecado que
nós temos lido na biblia.
Versículo Para Memorizar:
"E o Senhor Deus plantou o jardim no leste do
Éden, e pôs o homem lá que havia criado."
—Gênesis 2:8

O que é que a serpente disse?
"Tu não morrerás: porque __________
Sabe que quando comeres a fruta desta
árvore, teus ________ se abrirão, e tu
serás como ______________, sabendo o
bem e o mal."

—Gênesis 3:4-5

O que foi que a mulher disse?
". . . mas Deus disse, não deveis
_____________ a fruta da _____________
que está no meio do _____________ , e
não deveis _____________ isto, ou vós
_________________."

—Gênesis 3:3

Use as seguintes palavras para preencher os espaços:
Árvore

morrer
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Deus

jardim

comer
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olhos

Deus

tocar
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Palavra Bancária
A espada de fogo

Fruta proibida

A serpente
A árvore do conhecimento
do bem e do mal
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O Adão e a Eva Comeram a Fruta Proibida
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