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AULA - EBD - 08/03/2020 
A raça humana 
 
Tema: O protótipo da igreja no jardim do Éden 
Texto base: Gênesis 2:23 

O que o texto diz 
 

1. Deus cria o homem primeiro, depois cria separado a mulher e depois une de novo formando uma 
só pessoa; 

2. Começa separado no versículo 23, mas se une no 24; 
3. No versículo 24 a palavra "carne" é basar - corpo; 

 

Tópicos antes da Igreja ser revelada 
 

1. Deus cria tudo a partir do nada, inclusive o homem e a mulher - Gn 1:1: 
a. Criou em Gn 1:1 é bará - ָּבָר֣א - que é criar a partir do nada - ou seja, não existia nada antes 

de Deus criar alguma coisa; 
b. Abracadabra é uma palavra usada pelos mágicos que possui origem aramaica e hebraica: 

i. Aramaíco: אברא כדברא avrah kahdabra que significa: "Eu crio enquanto falo" 
Hebreu: Aberah KeDabar: "Irei criando conforme falo" 
Pronúncia: avrá-kidavrá 

ii. Esse conceito que o mágico usa vem de origem hebraica; 
iii. Porém a mágica é ilusão, a criação de Deus é a realidade; 

2. O homem veio de Deus (Lucas 3:38); 
3. O homem eo animal são quase idênticos - o animal tem o corpo, mas não tem o espírito e alma (Gn 

2:19); 
4. A mulher foi formada do osso do homem (Gn 2:23); 
5. A mulher é chamada auxiliadora do homem, ou seja, há uma parceria entre ambos (Gn 2:18, Gn 

2:20); 
6. Antes da queda o homem entendeu que a mulher era igual a ele (Gn 2:23): 

a. Adão só disse isso antes da sua queda; 
b. Varoa é ishashah: mulher, esposa, fêmea (Gn 3:12);  

7. O homem exerce autoridade sobre a mulher quando define o nome dela (Gn 2:23, Gn 3:20): 
a. Mas declara que ela está à altura dele, mesmo nível, não há distinção (Gn 2:23); 

8. O homem não sabia que estava nu (Gn 3:5, Gn 3:10-11): 
a. O corpo de Adão e Eva era de luz, então não se viam (Gn 3:21); 
b. Luz: אור 
c. Pele: עור  (significa tanto pele de homem como couro de animal - os judeus entendem que a 

pele humana começa aqui e os cristãos entendem que um animal foi morto) 
d. Obs: Isso foi comentado por um judeu, na forma de tradição oral; 

9. Após o pecado e antes de saírem do jardim há um diálogo final de uma briga entre a humanidade e 
à serpente - portanto há uma inimizade entre a descendência de ambos (Gn 3:15); 
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10. Após o erro da humanidade, o mundo ficou irreparável (Romanos 1); 

Tópicos revelando a Igreja 
 

1. Jesus veio do Pai que é como Ele é chamado no Novo Testamento (João 8:29 e João 5:23); 
2. Jesus vem representando o próprio Adão (1 Co 15:45-48); 
3. Adão é o nome próprio do primeiro homem (Gn 1:27 - adam), mas significa também humanidade, 

ou seja, Adão representava a humanidade terrena, logo Jesus, o último Adão, representa a 
humanidade espiritual; 

4. A igreja veio de Deus, pois o próprio Jesus disse que Ele edificaria (Mateus 16:18); 
5. A mulher representa a igreja (Zc 5:7, Zc 5:11, Zc 9:9, Ap 12:4-6); 
6. A igreja então (representada pela mulher) sai de Adão (representado por Cristo): 

a. A igreja se separou no início, mas depois se uniu, e formou um só corpo (1 Co 12:12-13); 
b. Os judeus fizeram separação, depois mandou unir de novo (Atos 10:27-29); 
c. No final, não há mais distinção, todos são um (Romanos 10:12); 

7. A mulher saiu da parte lateral de Adão e a igreja saiu da parte lateral de Jesus (Gn 2:22 e João 
19:34); 

8. Todos passaram a ser judeus pela fé (Romanos 2:28-29);  
9. O propósito de Deus sobre o casamento é o mesmo de Gênesis, o marido deve amar sua esposa 

como Cristo amou a igreja (Efésios 5:25): 
a. Mais uma vez a associação da mulher com a igreja; 

10. Alguns deixaram de ser igreja (Apocalipse 2:9); 
11. Outros ainda são o antigo Adão (Apocalipse 3:17); 
12. Nós morremos em Adão, mas seremos vivificados em Cristo como igreja (1 Co 15:22); 
13. Em Gênesis 3:15 fala da descendência da serpente e o descendente da mulher: 

a. A descendência da serpente são os desobedientes, infiéis e os anjos que o seguiram (Ap 
12:4); 

b. O descendente fala de um só, Jesus Cristo (Gl 4:4, Mt 1:16, Lc 3:23-38); 
c. Este (singular) pisará ou ferirá a cabeça da serpente significando literalmente esmagar 

(shuwph). Paulo afirma isso em Romanos 16:20; 
i. Paulo usa "vossos pés" porque a igreja está em Cristo que é o cabeça; 
ii. Em Apocalipse a igreja está junta com Cristo batalhando contra satanás; 
iii. Paulo diz isso depois de falar sobre enganos e divisões, como sendo o próprio 

satanás que separou e dividiu todas as coisas (Rm 16:17-19); 
14. Por fim a missão de satanás tem ganhado alguns adeptos ao longo da história, a igreja tem sido 

dividida e separada de Cristo e se aproximado da prosperidade exacerbada, materialidade, 
mundanismo e idolatria; 

 


