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 “O caminho de Caim” 
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Assim como Gênesis 1-2 explica a origem do mundo físico, incluindo a humanidade, que foi feita à
imagem de Deus, Gênesis 3-4 explica a origem do mundo espiritual, incluindo Satanás, que
escolheu se rebelar contra Deus.

Em Gênesis 4: 1-16, temos o relato do nascimento e da vida de Caim, o primeiro filho a nascer
fisicamente na terra e o primeiro filho a se recusar a “nascer de novo”.

Caim é o primeiro exemplo humano de um descrente que, quando confrontado com seu pecado
pelo próprio Deus e teve tempo suficiente para se arrepender, recusou-se a fazê-lo e se tornou o
primeiro réprobo.
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O legado de vida de Caim está para sempre ligado àqueles que corrompem a adoração a Deus
com suas próprias idéias e, portanto, marcam o caminho para a reprovação.

A palavra hebraica “Kayin” significa: “Eu ganhei / fiz um filho varão com a ajuda do
Senhor!” ( Gênesis 4: 1 )

Eva pode ter pensado que seu filho era a “Semente” que Deus havia prometido - Aquele que
eventualmente esmagaria a cabeça de Satanás, que a enganou.
Caim nasceu com todas as vantagens possíveis da vida:

Ele foi o filho primogênito de Adão e Eva e o primeiro filho a nascer fisicamente.
Ele era filho de pais crentes e um irmão crente que viveu sua fé para que Caim visse.

Ele foi criado à vista do Jardim do Éden, no conhecimento do Deus Único e Verdadeiro e na
consciência da experiência de seus pais com Deus no Jardim.

Ele viveu na ausência do mal e na presença do bem - ou seja, não havia tentação para ele
pecar.
Ele foi falado diretamente por Deus pelo menos duas vezes, e ainda assim ele deu as costas à
graça de Deus e perdeu as bênçãos eternas de Deus: Ele se tornou um réprobo.

Um réprobo é uma pessoa que é tão moralmente depravada que é
rejeitada por Deus por não ter esperança de salvação eterna. 

 ( Romanos 1: 18-32 )

Existem sete etapas ao longo da “estrada para a reprovação”! A placa sobre a entrada diz: "O
CAMINHO DE CAIN!"

1. A arrogância de Caim contra Deus - Gênesis 4: 3-5 - “Caim
trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor!”
Quando se trata de nossa adoração a Deus, existem apenas duas possibilidades:  

Adoramos o Deus verdadeiro e vivo à nossa maneira, o que é inaceitável para Deus e
condenatório para aqueles que o praticam.
Adoramos o Deus verdadeiro e vivo à Sua maneira, o que é aceitável a Deus e uma bênção
para aqueles que o praticam!

Pois o objetivo do plano de redenção de Deus é chamar um povo que irá adorar a Ele e somente
a Ele - em Espírito e em verdade.
O objetivo principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-Lo para sempre. (Breve Catecismo
de Westminster)
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Caim e Abel trouxeram suas respectivas ofertas perante o Senhor conforme haviam sido ensinados
por Deus e seus pais.

Deus respeitou o desejo de Abel de adorá-Lo, como evidenciado por sua oferta de um sacrifício
de animal.
Deus não respeitou o desejo de Caim de adorá-lo, como evidência por sua oferta dos frutos da
terra.

Deus viu Abel vir diante dEle como um pecador penitente que precisava de um Salvador,
agradecendo a Deus por aceitar o sacrifício de animais como um substituto para sua própria
vida.

Deus viu Caim vindo diante dEle como um pecador arrogante que pensava que era bom o
suficiente para se apresentar diante de um Deus Santo, porque ele não havia cometido um
pecado digno de morte.
O coração de Caim não estava bem para com Deus; portanto, sua oferta não era aceitável a
Deus e, portanto, tampouco sua adoração a Deus.

2. A crítica de Caim às exigências de Deus - Gênesis 4: 5 - “Caim
ficou muito irado, e seu semblante caiu.”
Caim “queimou de raiva” contra Deus por rejeitar sua oferta e ficou com ciúmes de Abel, porque
Deus aceitou sua oferta.

Aqueles que são injustos ou hipócritas são críticos daqueles que são verdadeiramente justos
porque aqueles que são verdadeiramente justos em Cristo trazem condenação sobre aqueles
que são injustos ou hipócritas.
Eles pensam que são “bons o suficiente” para serem aceitáveis   a Deus, contanto que suas
“boas obras” se harmonizem com suas “más ações”, e eles irão liberar sua raiva sobre aqueles
que ousarem julgar seu comportamento.

3. A rejeição de Caim ao aviso de Deus - Gênesis 4: 7 - “ Se bem
fizeres, não serás aceito, e se não fizeres o bem, o pecado está
à porta, e para ti será o seu desejo, e tu governarás sobre ele."
   O próprio Deus foi o primeiro pregador, pastor ou evangelista que pediu a Caim que examinasse
sua própria vida de acordo com a Palavra de Deus e visse o resultado final de suas escolhas de
vida.

O próprio Deus chamou Caim à confissão e ao arrependimento.

Se Caim se arrependesse de seu pecado, Deus removeria aquela raiva e amargura de seu
coração e o encheria com Sua alegria!
Se Caim não se arrependesse, sua raiva conceberia e geraria pecado contra seu irmão, e ele
viveria o resto de sua vida em uma batalha constante contra o poder do pecado.

4. A raiva de Caim contra Abel - Gênesis 4: 8 - “Caim falou
com Abel, seu irmão; e quando eles estavam no campo, Caim se
levantou contra Abel, seu irmão, e o matou.”

https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%204.5
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%204.7
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%204.8


Em hebraico, o versículo 8 é “enfático” - Caim se levantou contra seu próprio irmão - seus
próprios parentes de sangue.

Caim decidiu que não precisava de Deus, ou do perdão de Deus, ou da justiça de Deus - ele
amava a si mesmo, seu pecado e seu estilo de vida, e ele o protegeria, mesmo que tivesse que
matar seu irmão.

5 . A recusa de Caim em se arrepender - Gênesis 4: 9 - “Sou eu o
guardião do meu irmão?”

Quando Deus confrontou Caim com o assassinato de seu irmão, em vez de admitir, confessar e
se arrepender, ele mentiu a Deus para encobrir seus pecados.

O coração de Caim estava tão saturado de rebelião que Deus o selou em “reprovação” -
excluído dos “eleitos” e deixado em sua natureza decaída para ser eternamente condenado.

6. A Remoção de Caim da Presença de Deus - Gênesis 4: 11-12 -
“ Fugitivo e vagabundo serás na terra.”

Versículo 12 - Deus amaldiçoou o solo no qual Caim trabalhou para produzir uma safra - estava
“morto” para ele.
Versículo 12 - Caim nunca se estabeleceria ou mesmo se mudaria com uma tenda e família - ele
deveria ser um vagabundo para todos os homens sem nenhum lugar para chamar de lar - ele
era uma pessoa “perdida”.

7. O desafio de Caim contra Deus - Gênesis 4:16 - “Saiu Caim da
presença do Senhor, e habitou na terra de Node, a leste do
Éden.”

Caim viveu os dias de sua vida na terra de Nod.

Porém, homens com a mesma natureza rebelde contra Deus se infiltrarão na igreja nos últimos
dias.
“Porque há certos homens que se arrastaram sem saber, que antes eram ordenados para esta
condenação, homens ímpios, transformando a graça de nosso Deus em lascívia, e negando o
único Senhor Deus, e nosso Senhor Jesus Cristo.” Judas 1: 4
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