Aula 17

5- O HOMEM DEPOIS DA QUEDA E O INÍCIO DA CIVILIZAÇÃO
5.1 Como ficou o homem depois da queda?
a) O homem separado de Deus pelo pecado; Deus quer restaurar o homem.
 Vimos que o homem morreu espiritualmente, separou-se de Deus. Também vimos que
morte não é extinção, não é parar de existir, morte é separação. Desde que você nasceu,
nunca mais você vai parar de existir, de ter consciência de que você é você e de saber
onde você está. Com a entrada do pecado o homem morreu espiritualmente e a morte
física entrou na raça humana; a morte física não significa que tudo se acaba. O corpo é
enterrado, mas a alma (o ego, a mente, a vontade, a emoção, a manifestação da
pessoa), junto com o espírito, saem do corpo, separam-se do corpo, vão para algum lugar
e permanecem ali conscientes.
Quando um homem morre fisicamente, sua alma e seu espírito ficam ausentes do corpo
físico, mas há um corpo espiritual, um corpo imaterial e consciente.
 Lucas 16:19~31; o homem após a morte, plenamente
consciente.
Esta é a descrição das pessoas que morriam antes de Jesus Cristo morrer e ressuscitar;
é o próprio Jesus contando, somente Ele poderia contar isso. Notem o V.31: para voltar,
um morto tem que ressuscitar, invalidando assim o contato de homens com “espíritos” de
antepassados.
 O homem, que era espiritual, era guiado por Deus. Com a entrada do pecado, tornou-se o
que a Bíblia define de homem natural, ou seja, o homem comandado por sua alma. A
alma em trevas, guiando o homem, significa morte em seus pensamentos. O homem com
raciocínio morto, sem o comando do espírito, a Bíblia diz que seus pensamentos são
maus.
 Gênesis 6:5;
pensamentos maus continuamente.
 Salmos 94:11; os pensamentos do homem são vaidade
(vãos).
 Isaías 59:7;
pensamentos de iniqüidade.
 Também a emoção do homem foi contaminada com o pecado. O homem chegou e chega
ao ponto de odiar a Deus que o criou e que sustenta todas as coisas todos os dias.
 Hebreus 1:3;
Jesus sustenta todas as coisas pela palavra
do seu poder
Porém, o homem usa suas emoções para odiar a Deus, para deixar Deus fora de sua
vida. O homem ama o que Deus odeia e odeia o que Deus ama. Sabemos disso, pois
quando chegamos a Jesus, temos uma nova vida, passamos a amar coisas que
detestávamos, que achávamos chatas, e passamos a detestar certos hábitos ou coisas
que fazíamos naturalmente; há uma transformação.
 Romanos 1:18~32;
o homem entregou-se a corrupção, e
desprezou a Deus.
Tudo isso é determinado pela vontade livre do homem, vontade essa que agora age nele,
ao contrário da vontade de Deus, em oposição à vontade de Deus. Deus diz em sua
Palavra que sua vontade é assim, e o homem segue o contrário. É só olharmos para o
mundo e compararmos com a Palavra de Deus.
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 No espírito, a intuição ficou totalmente inoperante, ficou morta. O homem não reconhece
mais a voz de Deus, não reconhece mais a Palavra de Deus, a consciência não conhece
mais com Deus. A adoração é usada para adorar a criatura, ao invés do Criador; 
Romanos 1:25. O homem adora homem, adora coisas, animais, repteis, aves, imagens,
pedaços de paus, pedaços de pedra, pedaços de metal, adora os astros.
 A consciência do homem está cauterizada, está fraca, corrompida, não pode resolver o
problema do pecado sozinha. O homem tem um tempo determinado para resolver isso, é
entre o seu nascimento e a sua morte física. Esse é o período que o homem tem para
resolver o problema do pecado em sua vida.
 A atitude básica do pecado é não reconhecer a necessidade de Deus, é fazer Deus
desnecessário em nossa vida, pois o entendimento do homem está cauterizado pelo
pecado. A maldição que o pecado trouxe, dominou a terra e domina o homem.
 Mas Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo, haviam feito uma aliança, a “Aliança Eterna”,
antes da fundação do mundo. Esta aliança, é exatamente o plano de Deus para salvar o
homem. Deus sabia que o homem ia cair, porém os planos de Deus não poderiam ser
frustados.
 Romanos 11:29
 Adão, o filho de Deus, traiu o Seu Criador, estragou, manchou o plano de Deus para a
raça humana e para a terra. Mas Deus enviou outro Filho, Jesus Cristo homem, para
começar tudo de novo. O Filho de Deus tornou-se homem, encarnou-se, tomou carne
sobre si; o próprio Deus tornou-se homem, para vir à terra e começar tudo de novo. E
para isso, Jesus teve que desfazer coisa por coisa; foi isso o que Jesus fez.
 Romanos 5:6~21;
por Adão entrou o pecado e a
morte, mas por Jesus a
justificação e a vida.
 Deus quer, e agora Ele pode, salvar o homem; antes não podia, porque o pecado faz
separação entre Deus e o homem. Nem Deus podia vir até o homem, pois não pode estar
onde há pecado, e nem o homem podia ir até Deus, pois tinha pecado. Havia como que
uma parede entre o homem e Deus, uma parede chamada pecado. O pecado separou
Deus do homem, no espírito, pois o espírito morreu. Mas, através de Jesus, podemos
novamente nos reconciliarmos com Deus. Jesus, o último Adão, é espírito vivificante.
 I Coríntios 15:45
A vontade de Deus, é salvar o homem; Deus quer nos dar a vida de volta, só Ele pode
fazer isso.
 Salmo 68:20;
com o Senhor está o livramento da
morte.
 João 11:25~26; quem crê em Jesus, ainda que morra
fisicamente, viverá.
 Deus quer restaurar o homem! O amor de Deus pelo homem, é profundo demais. Mas
Deus não pode, por causa da sua Santidade, descer ao nível do homem, que está no
pecado, e conviver com ele. Deus é completamente Santo e se descesse ao nível do
homem com pecado, o homem não resistiria e seria destruído.
 Êxodos 33:18~23;
homem nenhum pode ver a
face de Deus e viver.
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 Deus então, estabeleceu um plano para levar o homem até Ele. Deus tinha estabelecido
uma lei e uma penalidade: a alma que pecar, essa morrerá;  Ezequiel 18:4 e 20~21.
O homem separado de Deus, está destinado a morrer três mortes:
1a)
O homem nasce neste planeta, separado de Deus; morte espiritual. O homem
já nasce pecador, não se torna pecador após o primeiro pecado.
a
2)
Vive alguns anos e o corpo morre; é a morte física.
3a)
Senão resolver o problema do pecado, até ocorrer a morte física, sofre a
morte eterna; viverá eternamente separado de Deus.
 Jesus veio tomar o lugar do homem; Jesus morreu as três mortes no lugar do homem.
Jesus, nasceu de uma virgem, nasceu da semente da mulher, portanto não herdou a
semente pecaminosa que sobreveio de Adão. Jesus já existia desde os tempos eternos,
mas veio cumprir a Aliança que Ele tinha com o Pai e com o Espírito Santo; veio fazer a
redenção do homem. Nasceu na raça humana, caso contrário não poderia fazer nada;
como vimos, para intervir neste planeta tem que ser homem. Jesus nasceu como toda
criança nasce, cresceu, mas teve uma diferença, não pecou em toda vida, Jesus nunca
teve pecado. Deus estava começando uma nova raça, como no começo com Adão.
Como Jesus não pecou, a morte física não poderia ter entrado nele. Jesus deu a sua
vida,  João 10:17~18, Jesus se deixou crucificar e morreu as três mortes no lugar do
homem:
a
1 ) Quando Jesus subiu na cruz, Deus colocou nele o pecado do mundo inteiro,
Deus o fez pecado. Os meus pecados, os pecados de todos os homens, os de
Adão e Eva, todos foram colocados sobre Jesus;
 II Coríntios 5:21; Deus o fez pecado.
 I João 3:5;
nele não há pecado.
 I Pedro 2:22;
ele não cometeu pecado.
 Hebreus 4:15;
em tudo foi tentado, mas não pecou.
Na cruz, Jesus era como que uma “bandeja de pecado”, carregando o pecado do
mundo inteiro. E como Deus não pode estar onde há pecado, então, pela única
vez em toda a eternidade, Deus Pai e Deus Espírito Santo, se separaram de
Deus Filho. No momento dessa separação, Jesus estava morrendo a morte
espiritual, estava sendo cortado de Deus Pai e de Deus Espírito Santo. A TriUnidade, por amor ao homem, se separou; não podemos avaliar essa separação.
 Mateus 27:46~50; Jesus morrendo a morte espiritual
2a) Jesus não devia nada, Ele estava ali como nosso substituto. Deus estava
colocando em Jesus a dívida da raça humana. Então Jesus sofre a morte física,
devido ao pecado da raça humana, cumpriu-se o morrendo morrerás: Jesus
morrendo espiritualmente, morreu fisicamente.
3a) E com a morte física, para onde foi seu espírito e sua alma? Desceu ao Hades, e
lá estava sofrendo a 3ª morte, a morte eterna.
 Efésios 4:8~10;
desceu às partes mais baixas da
terra.
 Romanos 10:6~7; fazer subir a Cristo dentre os mortos.
 Mas após três dias e três noites, Jesus ressuscita; foi como que a terra o “vomitou”, no
grego tem esse significado. No V.T., temos a figura do profeta Jonas que foi “vomitado”
do ventre do peixe; esse foi o sinal dado aos fariseus, quando estes pediram um sinal a
Jesus. E Jesus é ressuscitado por Deus em corpo glorioso. No momento que você crê
nisso, na solução do pecado para o homem, nada mais separa você de Deus. Nesse
momento Deus coloca em você um novo espírito e pode então, se relacionar novamente
com você. Esse novo espírito passa a ser habitado pelo Espírito Santo.
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 No momento em que você creu, Deus viu você na cruz; Ele faz uma substituição. Mas
Jesus é o substituto, o homem não pode fazer nada para redimir-se, não há nada de bem
dentro do homem.
 Jesus vestiu nossas veste, vestiu nossos trapos, nossas folhas de figueiras; a justiça que
chamamos de justiça.
 Isaías 64:6;
nossas justiças são como trapos de imundícies.


Na cruz, Jesus vestiu nossas vestes de imundícies para nos dar suas vestes real. Ele
trocou a roupa conosco, Ele trocou de lugar conosco, Ele pôs nossas roupas e oferece
as suas; isso é aliança. Ele é o autor da nossa salvação.
 II Coríntios 5:17;
em Cristo (dentro de Cristo), somos nova
criação.
As coisas antigas já passaram, você está agora na nova raça, na raça que é vencedora e
cujo cabeça, que é Jesus, venceu; o 1º perdeu tudo, o 2º venceu. Quando você aceita a
Jesus Cristo em sua vida, o substituto, você troca de raça, sai da raça adâmica e passa
para a nova raça e forma com Jesus o Corpo de Cristo. Jesus então, nos coloca
novamente na terra, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou e nos
salvou.

 Em  Gênesis 3:15, a 1ª profecia da vinda daquele que pisaria a cabeça da serpente,
Deus começa a nos revelar no tempo e no espaço, a Aliança Eterna. Lá Deus estava
dando ao homem novamente, algo para crer. O homem havia falhado por causa da
incredulidade, e Deus estava agora dando um fato novo para o homem crer. Naquela
promessa, o homem podia ter certeza de que não era o fim e que mais adiante, tudo iria
voltar a ser como antes, e melhor ainda pois seria eterno. Tudo que o homem teria que
fazer agora era crer. Pela falta de fé, pela incredulidade, o pecado entrou na raça
humana. Então, para reverter a situação, o homem teria que exercer fé novamente, era a
segunda oportunidade (a misericórdia) que Deus estava dando ao homem; seria algo
para crer novamente.

b) A vestimenta de Deus para o homem, peles de animais.


 Gênesis 3:21
Deus vestiu o homem e sua mulher; sabem porque Deus pôde fazer isso? Porque o
homem reconheceu que estava nu. Eles estavam com cintos de folhas de figueira, mas
quando estavam diante de Deus naquele jardim, viram que estavam nus; declararam e
depois confessaram o que fizeram, eles disseram “eu comi”. Então, Deus vem e os
vestem com peles de animais. Deus estava ignorando aquelas roupas feitas por eles,
feitas pelas mãos deles, e estava estabelecendo um “padrão” de vestimenta.

 Para alguém ser vestido com peles de animais, o que acontece com o animal? O animal
tem que morrer. O que eles aprenderam, é que para estarem vestidos diante de Deus,
alguém precisou morrer, alguém que nada tinha a ver com o pecado deles, mas foram
mortos para que eles pudessem estar vestidos diante de Deus. Então Deus os vestiu.
 Deus aqui, começa a apontar para Jesus Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo.
Eles foram vestido porque aceitaram e se colocaram na posição de serem vestidos. Isso
ocorreu quando reconheceram sua nudez e quando confessaram, eu comi. Deus então
vem, e de uma forma muito íntima, muito carinhosa, traz a roupa e os veste; nada foi
forçado. É assim que Deus faz conosco, quando nos colocamos na posição e deixamos
que Ele nos vista. Nossas obras não valem nada para estarmos cobertos diante de Deus.
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 Se não aceitarmos as vestes de justiças que o Senhor Jesus conseguiu na cruz, ao trocar
de roupa conosco, nós estaremos nus diante de Deus, e ninguém pode ficar na presença
de Deus estando nu. Tem que estar vestido com o padrão Dele, vestes que Ele olha e
diz: “você realmente está vestido”.
Vimos em  Isaías 64:6 que nossas justiças, nossas vestimentas, são como trapos de
imundícies. Tudo que o homem faz e chama de justiça, tudo que faz tentando se
aproximar de Deus, para ser aceito por Ele, Deus olha e não vê roupa nenhuma, vê
somente trapos de imundícia. Deus mostra na Bíblia figuras duras, porém é por amor e
misericórdia, porque somente assim o homem enxerga a sua necessidade.
 Gálatas 3:27;
esta é a roupa que Deus nos dá.
 Deus usa muito a figura de roupa (e nudez) na Bíblia, para falar de salvação. Por isso que
aquele casal, quando Deus começou a apontar para Jesus, teve que ser vestido com
peles de animais. A Bíblia não diz, mas com certeza aqueles animais eram cordeiros,
porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia.
 João 1:29
 Na justiça de Deus, havia lugar para o substituto, porque não há em nós nada que
possamos fazer para nos recompormos com Deus, para recebermos de volta a vida de
Deus. Não há neste planeta moeda nenhuma que possa comprar a nossa salvação, não
há sacrifício. Não há nada que o homem possa fazer e Deus considere que sua justiça
ficou satisfeita, pois a penalidade para o pecado é morrer. Mesmo que déssemos a nossa
vida, como ela tem pecado, não entraria no céu. Mas a vida de Jesus, sendo homem
completo e nunca pecou, pôde entrar no céu e ser dado como justiça no lugar do
pecador. É isso que Deus começou a mostrar, o seu plano de salvação.

c) O homem fora do Jardim do Éden.
 Estamos encerrando aqui o 1º período, chamado de inocência. Esse período conta a
criação do homem, a sua queda e o que aconteceu após a queda; mostra como o homem
ficou após o pecado. Estamos entrando agora no 2º período, chamado de consciência.
Quando Deus começou a mostrar o Seu plano de salvação para o homem, foi outro susto
para Satanás. Quando Satanás começou a ver que Deus tinha um plano, que ele não
conhecia, começou então a observar e a oferecer outro plano para o homem, afim de
desviá-lo do plano de Deus. Em seu plano, Satanás não muda a tática, fala de Deus, diz
que lê a Bíblia também, mas mistura mentiras para enganar o homem.


 Gênesis 3:22~24
E para fazer a vitória bem segura, Deus fechou, vedou ao homem o caminho da árvore
de vida, pois seria bem possível de acontecer que Satanás convencesse o homem a
comer agora da árvore da vida. E o que iria acontecer, se o homem comesse da árvore
da vida? O estado pecaminoso que o homem se encontrava, teria se perpetuado.

 Aquele casal estava salvo. Quando eles aceitaram as vestes, aceitaram pela fé a
provisão dada por Deus. Adão e Eva são salvos, como nós também somos. Então nós,
agora sendo salvos porém ainda pecadores, quereríamos que Deus permitisse que
comêssemos da árvore da vida e que se perpetuasse este nosso estado? Salvos, mas
com esta natureza pecaminosa, para sempre! De maneira nenhuma, nós não
quereríamos. Mas Satanás poderia tentar nos levar a isso.
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 Mas Deus quer nos resgatar por inteiro. Somos salvos, Satanás não pode nos roubar a
salvação, mas Deus quer que nos santifiquemos na alma. Após a salvação, após a
justificação em nosso espírito, nossa alma entra num processo de cura, num processo de
mudança dos padrões do mundo para os padrões da Palavra de Deus. Esse é o
processo de santificação em nossa alma, é a salvação da alma do poder do pecado. E o
nosso corpo, aguarda a redenção que será dada no arrebatamento. A principal meta de
Deus para nós é o retorno àquela semelhança, àquela imagem perdida lá no começo. E
nós temos toda possibilidade hoje, pois temos o Espírito Santo dentro de nós para
realizar isso.
 Então, para que não houvesse perigo de que Satanás induzisse o homem a ficar
eternamente naquele estado pecaminoso, Deus pôs querubins para guardar o caminho
da árvore da vida.
 Comparando  Gênesis 3:5 com  Gênesis 3:22, vemos que Satanás não disse uma
"mentira completa", mas é sempre mentira. O homem se tornou conhecedor do bem e do
mal, porém pela porta errada. Deus conhece o mal? Pelo texto que lemos, vemos que
Deus conhece o mal e nos alerta do mal. Deus conhece o mal, mas já experimentou o
mal? Aí está o erro do homem. O homem entrou para esse conhecimento pela
experiência do mal, ele provou nele o mal. Deus conhece o mal, mas jamais
experimentou o mal. Deus, desde o início, já estava mostrando o mal ao homem, quando
falou assim: “guarda o jardim”.
 Então o homem se tornou conhecedor do bem e do mal, porém pela porta triste da
experiência. Satanás não contou ao homem que, caso conhecesse o mal pela porta da
experiência, a sua natureza seria somente propensa para o mal, isso ele não contou.
Quando isso ocorreu, o homem se tornou escravo do pecado e de Satanás.
 A partir dessa época, Deus estará lidando com uma raça pecadora, conforme a
semelhança de Adão, porque todos vieram de Adão. O homem não comete o 1º pecado
e se torna pecador; ele comete o 1º pecado e continua pecando, porque ele já nasce
pecador. Deus quer que mudemos de raça e para que isso aconteça, temos que crer no
meio que Ele oferece para cada período.
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