MEDITAÇÃO SENIB - ALICERCES #4
1 Ora,

a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. 2 Pois foi por meio dela
que os antigos receberam bom testemunho. 3 Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra
de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. 4 Pela fé Abel ofereceu a Deus um
sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas
ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. (Hebreus 11:1-4)
b. Para a mulher, o que será diferente de agora em diante?
Compare Gênesis 3:16 e Gênesis 2:18 para ajudar com sua
resposta.
__________________________________________________

1. A progressão do pecado.








desejável para dela se obter
discernimento




tomou do seu fruto e
comeu-o

__________________________________________________
__________________________________________________
5. Agora consulte as suas anotações para escrever as
definições dos termos a seguir:




e o deu a seu marido,
que comeu também.

c. Para o homem, o que será diferente de agora em diante?
Compare Gênesis 3: 17-19 e Gênesis 2:15-17 para ajudá-lo
com sua resposta.



2. Quando Adão foi questionado sobre seu pecado, a quem ele
culpou primeiro? _______
Quem ele realmente estava culpando? (Leia Gn 3:12) _______
3. Observe a ocorrência da palavra "amaldiçoado" nos versos
seguintes. Sobre quem / o que as maldições são pronunciadas?

Rebeldia

era atraente aos olhos

__________________________________________________

Pecado Original

a mulher viu que a árvore
parecia agradável ao paladar

Gn 3:16
Gn 3:17

Amaldiçoar

Gn 3:14

4. Responda os itens abaixo:
a. Para a serpente o que será diferente de agora em diante?
(Gn 3:14-15)
__________________________________________________
__________________________________________________
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Protoevangelho
6. O primeiro e o segundo Adão
O primeiro Adão

O segundo Adão

Recebeu uma noiva após ser colocado em um sono
profundo e trazido de volta à vigília

Suportou o teste fundamental e foi obediente até a morte,
e morte na cruz

Os eventos em torno de uma árvore
que nos separaram de Deus

7. Em todas as outras religiões e crenças, o homem deve ir
atrás, acordar, chamar a atenção, agradar, recompensar e
acalmar o(s) seu(s) deus(es).
Explique por que o Deus Único e Verdadeiro da Bíblia é
diferente dos deuses de outras religiões.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Deus. Nesta semana, veremos as consequências desse ato
rebelde. Veremos como em uma única geração o pecado se
alastrou. Leia Gn 4:1-3.
1. O que Eva disse no nascimento de Caim?
__________________________________________________
__________________________________________________
Por que você acha que ela diz isso? Leia novamente Gn 2:2122 e Gn 3:16 para ajudá-lo com sua resposta.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Em Gênesis 3, vimos o primeiro homem e a primeira mulher
pecarem. Eles colocaram sua vontade acima da vontade de

2. Leia Gn 4:3-4 e preencha a tabela abaixo com a ocupação
dos dois primeiros filhos de Eva e o que cada irmão ofereceu.
Seja específico.
Caim

Abel
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Ocupação

1 Sm 16:7

Oferta

Sl 51:16-17
Hb 11:4, 6

Embora essa cena seja anterior à Lei Mosaica, os irmãos
fazem o que se assemelha às ofertas de primícias que a Lei
posteriormente exigiu do povo de Deus.

Com base nesses versículos, qual é o elemento mais
importante de qualquer ato de adoração?

Dos dois, quem trouxe das primícias? ____________________

___________________________________________________

Dar as primícias e o melhor do nosso
trabalho a Deus revela que aspecto do nosso
coração? Pense do ponto de vista espiritual.

___________________________________________________

____________________________________

4. Leia novamente Gn 4:5. Qual é a resposta emocional de
Caim ao ser rejeitado? ________________________________
Qual teria sido a resposta correta?

__________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

Qual seria um exemplo prático de como um crente moderno
pode dar o primeiro e o melhor a Deus?

___________________________________________________

__________________________________________________

Assim como Caim, de que maneira podemos
ser culpados de oferecer sacrifícios a Deus
que são inaceitáveis aos seus olhos? Dê um
exemplo de sua própria vida.

__________________________________________________
__________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Por que você acha que tem tendência a fazer isso?

1. Caim e Abel apresentam ofertas a Deus, mas por alguma
razão, um irmão encontra favor e o outro não. Identifique, nos
versículos abaixo, o que Deus considerava uma “adoração
aceitável”.
Dt 26:2,10

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Ex 13.2, 12
Ex 34.19

Com base nesses versículos, qual parece ser o motivo mais
provável para a oferta de Caim ter sido rejeitada por Deus?

1. Leia 1 João 3.11-15. Que emoção João associa às ações
assassinas de Caim no versículo 15? ____________________

___________________________________________________

2. De acordo com o autor de Hebreus, o sangue de Abel ainda
hoje fala conosco por causa de sua fé. No quadro abaixo, ao
lado de cada declaração sobre Abel, leia a passagem e
observe qual figura do Novo Testamento se alinha com sua
história.

___________________________________________________
___________________________________________________
2. Observe Gênesis 4.5. A oferta de Caim é a única coisa que
não encontra o favor de Deus? ( ) SIM | ( ) NÃO
3. Leia os versículos abaixo e observe o ponto de vista de
Deus em relação aos que buscam adorá-lo?

Abel...

Referência

era um pastor

Jo 10:11

foi odiado pelo irmão
sem motivo

Jo 15:23-25

E assim foi com...
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foi o objeto de ciúme
Mt 27:15-18
de seu irmão
foi violentamente
At 2:22-23,36
morto por seu irmão
ofereceu um sacrifício
Ef 5:2
aceitável
3. Como o tratamento de Deus com o pecado de Caim é
semelhante ao tratamento com o pecado de Adão e Eva?
Liste as semelhanças abaixo.
(1) ________________________________________________
(2) ________________________________________________
(3) ________________________________________________
(4) ________________________________________________
(5) ________________________________________________

contribui para o seu entendimento de "andar com Deus".
Sl 23:1-4 ___________________________________________
___________________________________________________
1 Jo 1:6-7 __________________________________________
___________________________________________________
Ap 3:4-5 ____________________________________________
___________________________________________________
Andar com Deus implica uma vida de
obediência constante e cheia de adoração.
Você tem trocado o tempo que deveria
dedicar a Deus em outras coisas? Quais
coisas são essas?
__________________________________________________
__________________________________________________
O que Enoque diria a você sobre essas coisas?
___________________________________________________

O DILÚVIO

___________________________________________________
5. Leia Gn 6:5-9 e responda:

1. Leia Gênesis 5:1-32. Nos espaços abaixo, preencha os
nomes da genealogia de Sete. Consulte Gn. 5:1-32.
1

Adão

6

2

Sete

7

3

8

4

9

5

10 Noé

2. Moisés repete uma frase: “Viveu ao todo x anos e morreu.”
Para qual descendente de Seth esta frase está faltando?
___________________________________________________
Consulte Gênesis 5:21-24 e Hebreus 11:5-6. Explique o que
aconteceu com Enoque.
___________________________________________________
___________________________________________________
3. De acordo com a passagem, o que Enoque possuía que lhe
permitia andar com Deus? _____________________________
Ele agradou a Deus e sem fé é impossível agradar a Deus.
Portanto, podemos concluir que Enoque tinha ________.
4. Leia as seguintes passagens e observe como cada uma

a. Qual o estado da Terra 10 gerações depois de Adão?
___________________________________________________
b. Como Noé era diferente de todas as pessoas ao seu redor?
___________________________________________________
Como você descreveria o estado da Terra
agora em termos de maldade: a Terra é mais
ou menos perversa do que nos dias de Noé?
____________________________________
___________________________________________________
Você acha que é possível permanecer firme com Deus mesmo
estando rodeado por grande maldade? ( ) SIM | ( ) NÃO
Além de Noé, dê mais três exemplos bíblicos de crentes que
permaneceram firmes em Deus apesar da cultura em que vivia
e mesmo sendo os únicos:
(1) ________________________________________________
(2) ________________________________________________
(3) ________________________________________________

Foco em Deus
O final da semana nos leva a focar
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no que o texto revelou sobre Deus.
1. Com o auxílio do seu Glossário “Os atributos de Deus”,
preencha o quadro abaixo.
Saber que Deus é...
(atributo de Deus)

Revela que sou uma pessoa...
(verdade sobre mim)

2. Que passo você dará para viver à luz dessa verdade?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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