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Logo após a entrada do pecado no 
mundo, descrita em Gênesis capítulo 3, 
vemos o próprio Deus tomando inicia�va 
para salvar o homem da desgraça em que 
se encontrava. Mas antes disso, observe a 
tenta�va desesperada de Adão e Eva para 
lidar com a culpa em que se encontravam:

Os olhos dos dois se abriram, e 
perceberam que estavam nus; então 
juntaram folhas de figueira para cobrir-se. 
Gênesis 3.7

A solução era, de acordo com eles, 
cobrir-se com algumas folhas de figueira. 
Essa foi a primeira “gambiarra” da história. 
Foi a primeira vez em que o ser humano 
quis dar um jei�nho para resolver as coisas 
por conta própria. Tenta�va frustrada! 

Ao contrário do jei�nho por eles 
encontrado, criando roupas para si, o 
próprio Deus entrou na história, e lidou 
com o problema de maneira defini�va. 

O Senhor Deus fez roupas de pele e com 
elas vestiu Adão e sua mulher. Gênesis 3.21

Para que a roupa de pele que encobria 
a vergonha do casal, fosse feita, um animal 
�nha que ser morto. Algum animal, 
presente no jardim, foi sacrificado para 

que aquela culpa fosse tratada 
adequadamente e para que não sen�ssem 
mais vergonha. 

E a mesma solução foi proporcionada 
para o nosso resgate. João Ba�sta, muito 
tempo depois, fala acerca de Jesus Cristo, 
o Filho de Deus:

No dia seguinte João viu Jesus 
aproximando-se e disse: "Vejam! É o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo! João 1.29

Um dia, o próprio Deus se fez carne, 
habitou entre nós, viveu uma vida santa e 
morreu em uma cruz. Ele é o cordeiro de 
Deus, morto em nosso favor. 

Desta maneira, para que o homem 
desfrute dos bene�cios da morte e 
ressurreição de Cristo Jesus, é necessário 
que ele deposite fé na sua obra. Essa é a 
nossa única solução. É uma solução 
defini�va, em que não será através de 
boas obras ou qualquer outra tenta�va 
para esconder a nossa real condição, mas 
somente pela graça de Deus, que nos 
alcança e nos cobre. 
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