
Texto-base: Gênesis 3:1-24

Dia 1 - entendendo o problema 

Vivemos em um mundo complicado. Em todos
os lugares do planeta, as pessoas enfrentam
problemas, de todos os tipos e tamanhos! Em
alguns países as pessoas sofrem com a
pobreza e a falta de serviços básicos, em
outros locais, a população sente na pele a
violência das guerras e em certas regiões, o
medo da destruição causada por um furação
ou terremoto aflige a todos! Nestes dias,
estamos passando por uma destas
dificuldades... Uma se espalhou
pelo mundo!
E agora?!

^

Segundo a Organização Mundial
da Saúde, uma pandemia
acontece quando uma doença
se espalha por diferentes
continentes.

´

Por que existe tanto sofrimento 
no mundo? Desastres naturais, 

guerras, doenças...

^ ´

Deus criou o mundo com perfeição: o céu, a
terra, o mar e tudo o que neles há estava
em perfeita harmonia. Até que... Um dia,
Adão e Eva tomaram uma péssima decisão!
Deus disse que eles poderiam comer do
fruto de todas as árvores do jardim, MENOS
de uma: a árvore do conhecimento do bem
e do mal. Certo dia, Satanás, tomando a
forma de uma serpente, puxou conversa
com Eva. Aos poucos e de forma maldosa, o
diabo apresentou a Eva a opção de
DESOBEDECER a Deus, algo que nem ela
nem seu marido Adão jamais haviam feito.
Ela se deixou seduzir pelo papo furado da
serpente e pela aparência deliciosa do fruto
daquela árvore... Eva escolheu pecar. E Adão
concordou com ela. Naquele dia, homem e
mulher permitiram que o mal entrasse no
mundo (Gn. 3:17).
Até aquele momento, não havia existido na
terra nenhum tipo de sofrimento. O relacio -
namento entre Deus e o homem era pleno e o amor, a alegria e a paz da presença de Deus
reinavam no jardim. Com a entrada do pecado, abriu-se o caminho para o mal. As doenças,
(como aquela causada pelo coronavírus!), assim como todas os outros problemas que
enfrentamos, vieram junto no pacote! Mas calma... Nem tudo está perdido! Por seu infinito
amor e misericórdia, Deus enviou seu filho Jesus para se entregar em nosso lugar e nos salvar do
pecado e da morte. Isaías 53:4-5 nos conta que “foram as nossas enfermidades que ele tomou
sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. [...] Ele foi ferido por causa de nossa
rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados.” A consequência da desobediência de Adão
e Eva foi a morte, mas Jesus veio para nos trazer vida e esperança.

O sabão 
(Turma do cristãozinho)
-

Eu quero conhecer Jesus
(Laura Souguellis)

-



Versículo para 
memorizar

O próprio Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. Ele lhes enxugará
dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro,
nem dor. (Apocalipse 21:3,4)

Como será que era a vida no jardim do Éden, 
antes do pecado?
Essa é clássica: como será que você teria agido
diante da conversa enganosa da serpente?

Sobre obedecer: por que algumas vezes é tão difícil?

Sabemos que Jesus já resolveu o problema do pecado. Por que 
então ainda sofremos com dificuldades e doenças?

O que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações hoje?
Vamos aproveitar que estamos reunidos em família e passar um tempo em
oração? Não podemos nos esquecer de:
- agradecer a Deus por ter nos dado a vida,
- pedir perdão pelos nossos pecados,
- orar por aqueles que estão doentes e
- pedir que Deus cuide do nosso país e nos livre do mal.

Eva ____________ a Deus.
Animal que enganou Eva.
Mal causado por vírus.
Quando uma doença se espalha 
por todos os continentes.
Ato de desobediência contra   
Deus.
Resultado da morte de Jesus 
na cruz.

1. desobedeceu   2. serpente   3. doença
4. pandemia         5. pecado      6. salvação


