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Tema: A PROMESSA DA SERPENTE ESMAGADA
TEXTO: ”Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela; esta te
ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.” (Gn 3.15)
INTRODUÇÃO
O livro de Gênesis tinha o objetivo de ensinar os israelitas como todas as coisas se iniciaram,
desmistificando o imaginário religioso egípcio que ainda estava na cabeça de muitos ex-escravos. Além
de mostrar que toda a criação é boa, pois foi criada por Ele, também ensina que a tendência pecaminosa
do homem aconteceu porque um homem, Adão, escolheu pecar. Porém, na narrativa da queda, há uma
promessa sobre a descendência da mulher: ela pisaria na serpente. O primeiro sopro de graça estava
escrito. A serpente seria derrotada por alguém que nasceria a partir do homem pecador.
DESENVOLVIMENTO
O pecado do homem
Não é “privilégio” daqueles israelitas ter a tendência pecaminosa. Isso se espalhou para todos os
homens, pois todos estão ligados a Adão. Nesse mês de dezembro o clima de natal também pode ser
aproveitado para refletirmos sobre a realidade e a consequência do pecado na vida da humanidade. Ele
atingiu cada um de nós. Ore por seus entes queridos e amigos que também estão nessa realidade e ainda
não experimentaram a salvação.
A influência da serpente
Não podemos fechar os olhos também para a existência, desde os tempos mais antigos, da serpente,
chamada de Satanás (Ap 12.9). Sua influência no mundo se dá por diversas formas, mas o princípio é
sempre o mesmo: apelar para o nosso orgulho a partir de algo que parece não fazer muito mal, como no
caso de Adão e Eva. Por isso temos que ficar atentos para aquelas oportunidades e pensamentos que, a
princípio, são sutis. Uma das formas de identificar isso é responder a seguinte pergunta: “Qual a minha
motivação para isso que estou realizando?”.
O descendente invencível
O nosso pecado e a grande serpente são adversários difíceis de serem derrotados. Ambos sabem por
onde somos fracos e como podemos facilmente cair. No entanto, ainda que pecadora e fraca, Deus
promete à Eva um descendente invencível, que pisaria na cabeça da serpente e a derrotaria para sempre.
Esse descendente é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que deve ser exaltado e louvado. Nesse mês de
dezembro muitas pessoas ficam mais sensíveis e abertas para ouviram sobre o significado do Natal.
Aproveite todos os momentos para falar do descendente da mulher e de como ele venceu o pecado e a
serpente.
CONCLUSÃO
Ainda que o mercado e a propaganda foque nos símbolos natalinos – Papai Noel, compras, etc. – esse é
um período que leva muitas famílias e pessoas a se reunirem, se encontrarem...É um momento de
alegria, mas também de muita tristeza para aqueles que experimentaram perdas e sofrimentos terríveis.
O Natal pode ser uma época triste. Por isso, oremos por estratégias para alcançar colegas do nosso
trabalho, faculdade, amigos, familiares e todos os que fazem parte de nosso cotidiano.

