TÍTULO: REALIDADES QUE ENVOLVEM O HOMEM CAÍDO.
Texto:Gênesis 3.1-24.
Introdução:
O capítulo 3 de Gênesis contém de uma maneira impressionantemente clara
a realidade que nós vivemos hoje, depois da queda
Essa realidade se compõe de alguns fatos que precisamos compreender,
admitir e agir em função deles, para podermos retornar ao centro da
vontade de Deus e termos uma vida abençoada.
Transição:
Quais são essas realidades?
1º Fato: Deus continua sendo o Senhor:
*Independentemente daquilo que o homem pense ou faça, Deus jamais
abdicou daquilo que é ou de seu lugar e autoridade. (Habacuque 2.20)
*Deus é, foi e sempre será o Senhor. *A desobediência não eliminou o
princípio da hierarquia.
*O Rei Davi expressa isso de maneira fantástica, quando consagra o
material para a construção do Templo. ( 1 Crônicas 29.10-13)
*Assim, algo de fundamental importância que precisamos compreender é
que, antes da queda ou depois da queda, só existe a possibilidade de
salvação quando nos submetemos à autoridade de Deus.
*A primeira, coisa portanto, que precisamos compreender, que não temos
como ser salvos se não entregarmos nossa a vida a Cristo, se não
recolocamos a Deus como Senhor das nossas vidas.
*Se falamos de Jesus como Senhor, é por que, neste tempo o Pai colocou
sobre Ele a autoridade. (1 Co. 15.25). É por isso que temos que também
confessar a Cristo como Senhor. (Rm. 10.9-10)
*Por melhor que você seja, por melhores coisas que você faça, se você
reluta em deixar que Deus seja o Senhor da sua vida, você está em rebeldia,
e por conseqüência, está perdido.
*Como alguém poderia ser salvo se não aceita ser submisso a Deus?
2º Fato: – Independentemente da queda, nós continuamos sendo
responsáveis pelos nossos atos:
Desde a sua criação, o homem é responsável diante de Deus pela suas
decisões. Nem Adão, nem Eva, nem eu e nem você, temos ou teremos
qualquer desculpa. (V. 9-13)
Caim tentou se rebelar contra esse fato, mas Deus deixou bem claro que a
sua atitude era também sua responsabilidade. Quando ele ficou chateado
por ter sido preterido, veja o que Deus lhe diz: “Por que andas irado, e por
que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás
aceito? Se, todavia, procedes mal, eis que o pecado jaz à porta; o seu
desejo será contra ti, mas a ti cumpre domina-lo” – Gênesis 4.6-7.
Eclesiastes 12.13-14.

3º Fato: Por causa do pecado, tudo agora ficou muito mais difícil:
a) O mundo se tornou um lugar difícil: (Gn. 3.17)
*Vivemos num mundo desfavorável, que nos causa muita dor o sofrimento.
Para todas as pessoas a vida possui uma dose grande de sofrimento.
*Todos nós nascemos com um lindo sonho de felicidade. Mas quantos o
alcançam de fato? O mundo é muito complicado!
*Mesmo com tudo o que o homem tem criado para atenuar o sofrimento,
um ou outro aspecto da vida sempre será difícil.
*Os pais hoje lutam para abolir todo sofrimento da vida dos filhos e isso os
torna mais fracos ainda diante dos desafios da vida adulta.
*Não estamos mais no jardim!
*As dores do parto da mulher representam a própria dor da maternidade
diante de um mundo assim, pois na verdade “é um parto permanente”
b)A nossa natureza se moral se enfraqueceu:
*Se já caímos antes apenas pela influência do Diabo, imagina a facilidade
com que caímos hoje diante das tentações.
*Nossa natureza já ultrapassou os limites permitidos e depois que os limites
foram quebrados, é muito difícil retornar. *Depois da primeira vez.....
*Agora temos essa duplicidade de caráter, que um pouco nos fala do bem e
um pouco nos fala do mal. (Romanos 7.18-19)
-No aspecto espiritual: A dúvida e a incredulidade
-No aspecto físico: Os desejos corrompidos.
-No aspecto intelectual: A dificuldade de admitir que Deus sabe mais.
c)Temos um inimigo que se especializa cada vez mais nas estratégias para
nos enganar: (Gn. 3.1, Jo. 8.44)
Infelizmente O Diabo é uma realidade. Ele é enganador, sedutor e já sabe
muito bem como lidar com nossas fraquezas:
*No começo ele tinha apenas a força de um argumento e da curiosidade
humana. Agora, porém ele trabalha em cima de todas essas fraquezas que
foram acrescentadas à nossa natureza:
*No aspecto espiritual, ele irá reforçar nossas dúvidas. Inclusive a dúvida
do amor de Deus.
*No aspecto físico ele irá reforçar os nossos apetites. Todos os apetites.
*No aspecto intelectual, ele irá aguçar todas as nossas curiosidades. (Por
que não tentar fazer um ser humano totalmente em laboratório?
Ele é o enganador.
QUAL A NOSSA ESTRATÉGIA?
Não chegue perto demais da árvore proibida. Não dialogue com o diabo.
Não flerte com o pecado.
A ordem é: “Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais” .
V.3.

*Se Eva, tendo ainda uma natureza incontaminada caiu, que chances nós
temos agora?

4º FATO: Em meio a toda a realidade da queda, o amor de Deus se
sobressai a tudo: (v.15-21):
Mesmo dentro de um contexto de queda e de morte, Deus deixou uma
abundância de vida:
a)a preservação da nossa humanidade: Deus nos expulsou do jardim, mas
não destruiu a nossa humanidade e nem desistiu de nós. Ficou mais difícil,
mas não impossível!
b)A preservação do propósito original da multiplicação: Mesmo em dores,
homem e mulher poderiam ter filhos e perpetuar a espécie e possuir a terra,
como foi originalmente Seu propósito. Eva reconhece isso. (Gn.4.1). E ali
também Deus colocou seu selo sobre a instituição do casamento.
c)A bênção das condições de preservação da vida: mesmo com fadiga e
suor, a terra forneceria o sustento ao homem. Aqui, a grande bênção do
trabalho e, através do trabalho a disciplina para reaprender a
responsabilidade e tornar do próprio trabalho algo gratificante.
d)A preservação da nossa dignidade: Ele nos vestiu. Deus não quis nos
expor. Ficar rindo da nossa nudez ou deixar que o diabo risse da nossa
nudez. Não, Deus colocou dignidade sobre nós como prova de que ainda
estamos nos seus planos.
c)Ele nos preservou de um final desastroso. Que não comêssemos da árvore
da vida e nos tornássemos exatamente como o diabo. .(v.22-24)
e)Ele prometeu a vitória através de um salvador. O descendente da mulher
pisaria a cabeça da serpente. Assim, mesmo com a morte, Deus recoloca
esperança em nosso coração.
Em tudo isso, vemos que em nenhum momento Deus deixou de nos amar.
Então veio Jesus, mesmo nesse estado que nos encontrávamos. Paulo fala
desse amor de uma maneira tão linda quando diz em Romanos 5.10:
“Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus
mediante a morte o seu filho, muito mais, estando já reconciliados,
seremos salvos pela sua vida”.
CONCLUSÃO:
Se você já recebeu a Cristo como Senhor, apesar de todas essas coisas,
você será vitorioso. Deus consertou tudo. Você já não está mais debaixo
de qualquer condenação. Seja fiel e ande de cabeça erguida. Sua redenção
final é apenas uma questão de tempo. Aleluia!!!
Encantado, 17 de outubro de 2010.
Pr. Armando.

