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O pecado entrou na humanidade 
pela desobediência do homem e da 
mulher ainda no jardim. Com certeza, 
essa é uma grande verdade, no entan-
to precisamos analisar de que maneira 
isso aconteceu. Ao examinar o relato de 
Gênesis, podemos perceber que houve 
interferência da serpente, do inimigo, 
tentando seduzir a mulher para que 
ela desobedecesse a Deus. Sun Tzu, no 
livro A arte da guerra, diz: “Se você se 
conhece, mas não conhece o inimigo, 
para cada vitória obtida sofrerá tam-
bém uma derrota”. Isso significa que 
não basta se conhecer; é necessário en-
tender o real perigo em não conhecer 
as estratégias de seu inimigo. Conhecer 
os próximos passos e as emboscadas 
do adversário é tão importante que o 
próprio Deus revelou todos os passos 
do exército da Síria ao povo de Israel, 
por meio do profeta Eliseu, para lhes 
dar livramento. A Bíblia diz que Sata-
nás é mentiroso e nunca se firmou na 
verdade. Dessa forma, sabemos que 
todas as vezes em que ele aparece nas 
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 Escrituras, há engano e manipulação, 
mentiras misturadas com algumas 
verdades para convencer. Não foi di-
ferente no princípio. Analisaremos três 
mentiras contadas no jardim, segundo 
o relato bíblico:

1 - NÃO COMEREIS DE TODA A ÁRVORE 

DO JARDIM?

No dicionário, a definição da pala-
vra mentira envolve o ato ou efeito de 
mentir; engano; falsidade; fraude. Des-
se modo, podemos concluir que a men-
tira muitas vezes começa com algo su-
til, uma provocação, para enganar. Foi 
assim que Satanás começou a conversa 
com Eva, e é assim que ele costuma 
começar o diálogo conosco também. 
Perceba que ele primeiro tenta insinuar 
que Deus, de maneira perversa, estava 
impedindo o casal de comer de TODA 
árvore do jardim. Ainda que com uma 
indagação, Satanás tenta influenciar o 
pensamento de Eva a esse respeito. Da 
mesma maneira, vemos essa estratégia 
do inferno até os dias de hoje. Muitas 
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pessoas imaginam que, ao se conver-
ter, devem deixar de fazer tudo que lhes 
seja agradável. Como se Deus fosse um 
grande ditador, que não permite ne-
nhum tipo de alegria, nenhum tipo de 
prazer; porém, o próprio Deus que criou 
todas as coisas para o deleite da huma-
nidade. Essa é uma estratégia de mani-
pulação, e uma grande mentira, que o 
inimigo tenta implantar nos corações. 
Deus é Deus de alegria e contentamen-
to, mas todas as coisas têm o momento 
certo para serem vividas!

2 - CERTAMENTE NÃO MORREREIS

Após colocar as palavras de Deus em 
cheque, Satanás avança em sua men-
tira, dizendo que, de forma nenhuma, 
Eva sofreria as consequências previstas 
pelo próprio Senhor caso comessem do 
fruto. Este é um dos pontos cruciais da 
mentira que o inimigo consegue implan-
tar no coração de todos: a falsa ideia 
de que não haverá consequências para 
seus atos. Deus colocou limites para o 
homem e a mulher viverem protegidos 
do pecado, mas Satanás sugere que o 
Senhor tinha a intenção de cercear a li-
berdade deles ao dizer que morreriam. 

Hoje vemos claramente as pessoas des-
prezando os mandamentos do Senhor, 
pois não acreditam nas consequências 
da desobediência. As pessoas vivem 
acreditando na mentira do inferno, 
porque de fato haverá um dia em que 
todos se apresentarão ante ao Rei do 
Reis para ter seus atos julgados!

3 - SEREIS COMO DEUS

O poder é uma das grandes armas 
que o inimigo usa para seduzir a huma-
nidade; a promessa de ser como Deus é 
quase irrecusável. Há apenas um porém 
nisso tudo: Deus é Deus! Não há a mí-
nima possibilidade de sermos como Ele 
em todo o Seu poder, em todo o Seu ser. 
Hoje já existem vertentes teológicas 
que tentam defender a possibilidade 
de o homem ser como Deus, mas isso 
é impossível. Somos a imagem de Deus 
apenas naquilo que Ele mesmo nos dis-
ponibilizou quando nos deu acesso ao 
Espírito Santo por meio de Jesus Cristo. 
Mas não há possibilidade de o homem 
se comparar ao Deus TODO-PODERO-
SO; pois Ele é, era e sempre será o mes-
mo, o Criador dos céus e da terra, total-
mente incomparável!


