
instituto educacional 

dr. josÉ luis de jesÚs miranda

"quem foi adÃo” 
Temos duas naturezas; uma é carnal a outra espiritual, uma se sujeita a lei de Deus, já a outra só pende para o mal. 
Paulo cita em sua carta aos Filipenses; Nossa cidadania é do céu, teu espirito nasceu lá, esta carne nasceu aqui, e ela 
está cheia de imperfeições. A herança deixada por Adão, traz suas consequências até os dias atuais, e isso só terminará 
com a transformação deste corpo mortal.

Um dos primeiros mitos que iremos derrubar, é o dogma que foi
criado, apresentando a mulher, como a responsável pela queda do 
homem no Éden. Muitos afirmam categoricamente, que o pecado 
veio por meio de Eva, e isso não é verdade. 

Portanto, assim como “por um só homem” entrou o pecado no 
mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou “a 
todos os homens”, porquanto todos pecaram. ROMANOS. 5:12.

A bíblia diz que em Adão todos pecaram, essa herança, o gênero, é 
diabo. Nem mesmo Cristo, quis ter o título de bom, quando esteve 
em carne. Não necessitamos de ter ao diabo vivo, carregamos vinte 
quatro horas um opositor ao nosso espirito que é gênero Deus.

Quando vemos alguém agindo em carne desordenadamente, 
muitas vezes escutamos esta expressão; Esse tá com o diabo no 
corpo, e é uma grande verdade. Porém isto não é espiritual, mas sim 
está em ação suas origens satânicas.

Podemos então concluir que Eva não cometeu mal algum, pelo 
contrário ela foi usada para, estabelecer os planos de satanás, 
vejamos mais uma evidencia bíblica a cerca disto.

Porque primeiro foi “formado Adão”, E Adão “não foi enganado”, 
mas “a mulher, sendo enganada”, caiu em transgressão; 
1ª TIMÓTEO. 2: 13, 14.

O evangelho da graça mostra que o pecado, e o império da morte, 
entrou no mundo, por um homem. A história diz que satanás ou 
seja Adão, veio para matar e destruir,

Porque assim como “a morte” veio por um homem, também a
“ressurreição dos mortos” veio por um homem. 1ª CORÍNTIOS.15: 
21. 

Paulo traz uma informação de relevante importância, para que 
entendamos quem foi Adão, o apostolo diz que por meio deste 
homem, a morte veio a toda a humanidade, daí a necessidade de vir 
Cristo, para restituir-nos a vida.

Porque, assim como todos “morrem em Adão”, assim também todos 
serão “vivificados em Cristo”. 1ª CORÍNTIOS. 15: 22.

Tudo estava no controle do próprio Deus, ele criou e ele mesmo 
destruiu, a soberania de Deus é inquestionável, o homem não tem 
participações sobre suas decisões. Você é um abençoado!!!!
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