


Este estudo tem a ver com a primeira 

família da Terra, e que lições nós 

podemos tirar disto. Todos nós temos 

uma relação familiar, e todos 

pertencemos a uma família. E isto é o 

ponto alto deste estudo, pois iremos 

analisar a criação da primeira família da 

Terra, a criação de Adão e Eva.  

Recomendação Inicial 



Pergunta 01 

Que livro além da Bíblia Deus 
utiliza para falar de Si mesmo? 
 

 

Salmos 19:1-3 



“1 Os céus proclamam a glória de 

Deus e o firmamento anuncia a obra 

das suas mãos. 
 

2 Um dia faz declaração a outro dia, e 

uma noite revela conhecimento a 

outra noite. 
 

3 Não há fala, nem palavras; não se 

lhes ouve a voz.” 
  

Salmos 19:1-3 



Por meio do livro da Natureza, 

Deus se revela a todos nós. E esta 

linguagem todos podem entender, 

mesmo sem haver palavras. 

Resposta 



Como a natureza fala, e 
porque Deus criou certas 
coisas?  

 

Jó 12:7-9  

Pergunta 02 



“7 Mas, pergunta agora às alimárias, 

e elas te ensinarão; e às aves do 

céu, e elas te farão saber; 
 

8 ou fala com a terra, e ela te 

ensinará; até os peixes o mar to 

declararão. 
 

9 Quem não entende, por todas 

estas coisas, que a mão do Senhor 

fez isto? 
 

Jó 12:7-9 



Tudo nos fala sobre o Deus criador, e 

todas estas coisas nos falam a todo o 

tempo. Mas após a entrada do 

pecado no mundo, nós precisamos 

entender a mensagem da Natureza 

junto com a Bíblia, pois ambos 

revelam-nos sobre a natureza de 

Deus. 

Resposta 



De que forma Deus também 
se revela aos homens? 

 

 

Romanos 1:20 

Pergunta 03 



“Pois os seus atributos invisíveis, 

o seu eterno poder e divindade, 

são claramente vistos desde a 

criação do mundo, sendo 

percebidos mediante as coisas 

criadas, de modo que eles são 

inescusáveis;” 

Romanos 1:20. 



As coisas invisíveis de Deus são 

claramente reveladas por meio das 

coisas criadas por Ele. E estas 

coisas nos ajudam a entender a 

Divindade de Deus, e como Ele é. 

Resposta 



Em que ordem foram criados  
Adão e Eva segundo a Bíblia? 
Não poderia Deus criá-los ao 
mesmo tempo? 

 

I Timóteo 2:13 

Pergunta 04 



“Porque primeiro foi 

formado Adão, depois Eva.”  

 

Hebreus 12:14 



Ao contrário de todos os outros 

seres criados, Adão foi criado 

primeiro que a sua companheira! 

Existiu uma boa razão para isto... 

E qual seria este motivo?  

Resposta 



Porque razão Deus criou 
Adão primeiro do que Eva, 
sua mulher? 

 

I Coríntios 11:3   

Pergunta 05 



“Mas quero que saibais que 

Cristo é a cabeça de todo 

homem, o homem a cabeça da 

mulher; e Deus a cabeça de 

Cristo.” 

I Coríntios 11:3  



•  Este verso nos informa o relacionamento 

entre as cabeças, quem está acima de 

quem, e em que ordem estão. E não está 

falando de quem é melhor ou superior, mas 

de uma ordem, ou hierarquia. E isto é de 

fundamental importância! 
  

•  E vemos aqui um reflexo do céu na terra! 

A primeira família da terra refletia a mesma 

estrutura da família celestial.   

Resposta-1 



•  Deus é a cabeça de Cristo, assim como 

Adão é a cabeça de Eva. Deus criou o 

homem a Sua própria imagem. Imagem 

física, espiritual e relacional.  
  

•  Vemos então que o relacionamento do 

homem com a mulher, deveria refletir o 

relacionamento do Pai e do Filho!   

Resposta-2 



•  Deus é a cabeça de Cristo, assim 

como Adão é a cabeça de Eva. Então 

temos duas cabeças, o Pai nos céus, e 

Adão na Terra..  
  

•  Compreendemos então que a 

família celestial é a original, e a família 

humana é o reflexo da do céu!  

Resposta-3 



Por que Deus criou o homem 
para ser a cabeça da mulher? 

I Coríntios 11:10  

Pergunta 06 



“Portanto, a mulher deve trazer 

sobre a cabeça um sinal de 

submissão, por causa dos 

anjos.” 
  

I Coríntios 11:10.  



•  A Bíblia nos relata que foi feito assim por 

causa dos anjos. Mas como entender isto? 

Temos que entender o que aconteceu com 

os anjos antes da criação da Terra. 
 

•  Os anjos viviam felizes nos céus, até que 

alguém questionou a estrutura da família 

celestial, e quis reestruturar a família 

celestial, acrescentando uma terceira 

pessoa, além do Pai e do Filho!   

Resposta-1 



•  Como Deus poderia mostrar aos anjos 

como foi criada a família original, se eles 

ainda não existiam? 
 

•  Então Deus para tirar as dúvidas dos 

anjos, e mostrar como foi a hierarquia 

original dos céus, criou a família humana na 

mesma estrutura, numa escala menor, para 

tirar as dúvidas da mente dos anjos leais!   

Resposta-2 



Com que atributos e 
semelhanças Deus criou 
então a família humana? 

Genesis 1:26-27  

Pergunta 07 



26 E disse Deus: Façamos o homem à 

nossa imagem, conforme a nossa 

semelhança; domine ele sobre os peixes 

do mar, sobre as aves do céu, sobre os 

animais domésticos, e sobre toda a terra, 

e sobre todo réptil que se arrasta sobre a 

terra. 
 

27 Criou, pois, Deus o homem à sua 

imagem; à imagem de Deus o criou; 

homem e mulher os criou. 
  

Genesis 1:26-27.  



•  Deus então criou o homem como imagem 

da família original. Homem e mulher os 

criou. Não foram três, mas sim dois seres 

criados, a Sua imagem! 
 

•  Os dois eram a imagem de Deus, a 

imagem do Pai e do Filho. O homem iria 

refletir a posição do Pai, e Eva a posição do 

Filho. E isto ajudaria os anjos a entender o 

correto relacionamento da família celestial. 

Resposta 



Como Deus então criou Adão, 
refletindo assim a Sua própria 
posição como cabeça nos 
céus? 

 Genesis 2:7 

Pergunta 08 



“E formou o Senhor Deus o homem 

do pó da terra, e soprou-lhe nas 

narinas o fôlego da vida; e o homem 

tornou-se alma vivente.” 
 

Genesis 2:7. 



•  Observamos então que Deus, através de 

Cristo, cria Adão, a Sua imagem e 

semelhança, e sopra sobre ele o espírito de 

vida. E os anjos assistiram tudo e começam 

a entender algo sobre o Pai. 
 

•  Adão então foi feito o rei da Terra, e isto 

refletia a posição do Pai, o Rei do Universo, 

e por isto ele foi feito primeiro. 

Resposta 



Pergunta 09 

Que atributo Deus concede à 
Adão, que ajudaria os anjos a 
entenderem a família celestial? 

Genesis 2:19  



“Da terra formou, pois, o Senhor Deus 

todos os animais o campo e todas as 

aves do céu, e os trouxe ao homem, 

para ver como lhes chamaria; e 

tudo o que o homem chamou a todo 

ser vivente, isso foi o seu nome.” 
 

Genesis 2:19. 



•  Adão foi feito o rei da Terra, e 

Deus pediu então a ele que 

nomeasse a todas as criaturas 

viventes, refletindo assim a posição 

do Pai. 

Resposta 



O Rei do Universo, fez no 
passado o mesmo ato, o de 
dar nome as criaturas? 

  

Efésios 3:14-15 

Pergunta 10 



14 Por causa disto me ponho de 

joelhos perante o Pai de nosso 

Senhor Jesus Cristo, 

 

15 Do qual toda a família nos céus 

e na terra toma o nome, 
 

Efésios 3:14-15. (KJV) 



•  Vemos aqui o perfeito paralelo entre a 

família do céu e da Terra. Deus o Pai nomeia 

todos os mundos, como Rei do Universo, e 

Adão nomeia a todas as criaturas do seu 

pequeno reino terrestre. Isto ajudou também 

aos anjos a entenderem a semelhança entre 

os 2 cabeças. (O Pai e Adão) 

•  “Deste-lhe domínio sobre as obras das 

tuas mãos; tudo puseste debaixo de seus 

pés:” Salmos 8:6 

Resposta 



Pergunta 11 

Como Eva foi criada? A que  
posição ela refletiria então? 

  

Genesis 2:21-22 



21 Então o Senhor Deus fez cair um 

sono pesado sobre Adão, e este 

adormeceu; tomou-lhe, então, uma 

das costelas, e fechou a carne em 

seu lugar; 
 

22 E da costela que o senhor Deus lhe 

tomara, formou uma mulher e a 

trouxe a Adão. 
 

Genesis 2:21-22 



•  Porque Deus criou a Eva desta maneira? 

Não é um modo muito estranho de criação? 

Nada foi criado desta forma! 
 

•  A razão desta forma diferente é porque 

isto refletiria a posição do Filho de Deus, 

que veio a existência quase da mesma 

forma, pois ele saiu do Pai, assim como Eva 

saiu de Adão! 

Resposta-1 



•  Lembrem-se que este foi o questionamento 

de Lúcifer lá no céu, e Deus queria mostrar 

aos anjos detalhes como o Seu Filho veio a 

existência! 
 

•  Esta é a razão porque Eva foi formada 

desta forma singular, pois ninguém jamais no 

universo foi criado desta forma, e ela possuía 

a mesma natureza de Adão. Por isto é que o 

Filho é chamado de o Unigênito de Deus! 

Resposta-2 



Pergunta 12 

O que reconhece Adão logo 
após a geração de Eva, e que 
atitude toma em seguida? 

Genesis 2:23 



“Então disse o homem: Esta é agora 

osso dos meus ossos, e carne da 

minha carne; ela será chamada 

varoa, porquanto do varão foi 

tomada.” 
 

Genesis 2:23. 



•  Ele reconhece que ela é da mesma 

natureza dele, da mesma carne. Ossos dos 

meus ossos e carne da minha carne. E os 

anjos apontavam tudo, e entenderam que 

Jesus da mesma forma foi gerado! 

 

•  Adão agora dá o nome a sua mulher, 

pois ele é o rei da Terra, assim como Deus é 

o Rei do Universo. 

Resposta 



Pergunta 13 

Como a Bíblia relata o 
nascimento de Jesus lá nos 
Céus, em Suas próprias 
palavras? 

 

Provérbios 8:24-25 



24 Antes de haver abismos, fui 

gerada, e antes ainda de haver 

fontes cheias d'água. 

 

25 Antes que os montes fossem 

firmados, antes dos outeiros eu fui 

gerada. 
 

Provérbios 8:24-25. 



•  Aqui vemos duas vezes Cristo dizendo 

que Ele nasceu, e foi gerado. E os anjos 

puderam agora ver um paralelo, durante a 

geração de Eva, entenderam então que 

Jesus foi gerado! 
 

•  Lembrem-se que os anjos não haviam 

sido criados, quando o fato de Provérbios 8 

ocorreu, e agora eles vêem uma ilustração 

disto ao vivo.  

Resposta 



Pergunta 14 

Que ato realiza Deus, logo 
após a criação do homem e 
da mulher? 

 

Genesis 2:24 



“Portanto deixará o homem a seu 

pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua 

mulher, e serão uma só carne.” 

Genesis 2:24  



•  Pela primeira vez na história os anjos 

assistem a uma cerimônia nupcial, 

realizada pelo próprio Deus. Este é mais 

um motivo para os casais não se 

separarem, pois o que Deus uniu, não o 

separe o Homem! 

Resposta-1 



•  Entendemos então que o casamento 

representa perfeitamente o relacionamento 

entre o Pai e o Filho, e é justamente por isto 

que Satanás ataca fortemente o lar, por meio 

de movimentos feministas, retirando a esposa 

do lar, e etc. 
 

•  Quem não entende a estrutura familiar 

segundo Deus organizou, não consegue 

entender plenamente a Divindade. 

E ESTA É A ASTÚCIA DO INIMIGO! 

Resposta-2 



Conclusão 

•  Em menor escala, Adão representa a 

Deus, assim como Eva representa a Cristo! 
 

•  Até na criação do homem, Deus se preocupou 

nos detalhes, pois ele formaria o homem a Sua 

imagem e semelhança, e todos os detalhes foram 

preservados, para que os anjos pudessem 

também compreender como foi formada a família 

celestial. 

 O Pai e o Filho, para sempre amém! 
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