
II - A Raiz do Problema Familiar

Texto Base: (Gênesis 3:1-13). Não adianta tratar a febre que é 
apenas um sintoma, se não tratarmos a infecção, a verdadeira causa dos 
sintomas. Da mesma forma, há muitos sintomas nos lares, mas a causa 
básica é falta de amor. Primeiro por Deus e depois uns pelos outros. 
Quando estudamos a queda da primeira família humana, compreende-
mos por que eles caíram e como não repetir aqueles erros.

1- Escolheram acreditar na serpente (v.4): Eles tiraram os olhos 
do Senhor, por isso pecaram e atraíram maldição sobre si. Precisamos estar 
seguros no amor de Deus para que possamos transbordar sobre os outros. 
Existem muitas serpentes competindo e esfriando o amor de Deus em nosso 
coração! O amor é uma escolha. 

2- Estavam vivendo um distanciamento (v.1): Eva parece estar 
sozinha. Adão estava ausente ou omisso. Quando nos isolamos, o inimigo 
ataca. Agir de forma independente atrairá a atenção do inimigo. Quem ama 
quer estar junto. 

3- Tentaram encobrir o pecado (v.7): Não havia mais transparên-
cia entre o homem e a mulher. Havia máscaras, segredos ocultos. Todo segre-
do produz isolamento (Pv. 28:13). O amor cria um ambiente seguro de que-
brantamento e perdão para que haja transparência. 

4- Projetaram a culpa no outro (v. 12 e 13): Adão culpou a Eva. 
E Eva culpou a serpente. Ninguém assumiu o erro. O amor não busca o seu 
próprio interesse, mas busca o melhor para o outro. Não busca ganhar o 
debate ou posar de que está cheio de razão. Por isso, quem ama não acusa. 
Quem ama é radical consigo mesmo e flexível com o erro dos outros.
 Vamos orar por isso? 

Aos Visitantes: (v. 15) Deus prometeu que enviaria alguém para vencer o 
inimigo e restaurar a nossa vida... esse alguém é Jesus...

Curados para curar – Amo famíliaSugestão de Louvor: 

“O Amor no Lar”


