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Apostila e Exercícios - Gênesis 3 e 4 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1) Ora, a _______________________ era o mais astuto de todos os animais selvagens 
que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: “Foi isto 
_______________________________________. 
 
Não comam de nenhum _______________________ das ______________________ 
desse jardim?  
 
 
2) Sobre o encontro da mulher com a serpente, o que 1 Tim 2:14 nos revela? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
3) Quantas árvores que encontramos no meio do Jardim? ___________________ São elas: 
_______________________________________________________________________. 
 
 

Pergunta: "Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do 
Éden?" 
 
Resposta: Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden 
para dar a Adão e Eva uma escolha: obedecer ou não a Ele. Adão e Eva tinham liberdade 
para fazer qualquer coisa que quisessem, exceto comer da árvore do conhecimento do bem 
e do mal. Gênesis 2:16-17: “E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a 
árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, 
dela não comerás; porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.” Se Deus 
não tivesse dado a Adão e Eva a escolha, eles seriam essencialmente robôs, simplesmente 
fazendo o que foram programados para fazer. Deus criou Adão e Eva para serem seres 
“livres”, capazes de tomar decisões, capazes de escolher entre o bem e o mal. Para 
que Adão e Eva fossem verdadeiramente “livres”, deveriam ter uma escolha. 

 
4) A serpente afirma em seu diálogo com Eva dizendo que no dia em que comerem, seus 
olhos abrirão e serão conhecedores do bem e do mal, encontramos essa mesma afirmação 
feita pelo Senhor em Gn_____________? (Capítulo e versículo). 
 
 
5) Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam __________; então juntaram 
__________________ de _________________________ para ___________________ v.7 
 
 
6) O Senhor passeava no jardim todos os dias em que período? ______________________ 
 
 
7) Disse o homem: “Foi a ____________________________________ que me 
___________________________ por ___________________________________ que me 
deu o ____________________ da árvore, e eu _________________. v.12 
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8) Quais foram as maldições aplicadas: 

A serpente: A Mulher Ao Homem 

   

   

   

 
 
9) Após serem expulsos, o Senhor colocou anjos e uma espada flamejante na porta 
______________ do Jardim. 
 
 
Capítulo 4 
 
10) Eva já fora do jardim, teve o __________________________ do Senhor e deu a luz ao 
seu segundo filho _____________________. 
 
 
11) Caim tornou-se _____________________________________ e Abel tornou-se 
____________________________. 
 
 
12) Disse, porém, ______________ a seu irmão _______________. “Vamos para o 
campo”. Quando estavam lá _______________________________________ Abel e o 
______________________. v.8 
 
 
13) Qual era o objetivo da marca que Deus colocou sobre Caim? 
________________________________________________________________________ 
 
 
14) Se Caim é vingado sete vezes, _______________________ o será 
________________________. v. 24 
 
 
15) Qual o nome do filho que foi considerado o substituto de Abel? 
________________________________________________________________________ 
 
 

Tarefa pra casa: Ler Gênesis 3,4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Gn 4:26b 

AVALIAÇÃO 

- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    

- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o 
limite de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana 
seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (1,0) + PRESENÇA (1,0) + TAREFAS (2,0) + PROVA (6,0) – TOTAL: 
10,0 
      
 


