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HISTÓRIA 1: ADÃO E EVA 
(Gênesis 1,1 - 3,24)
O primeiro livro da Bíblia chama Gênesis, palavra grega 
que significa “primeiras coisas” — o que faz bastante senti-
do, já que os capítulos de abertura do Gênesis contam como 
Deus criou todas as coisas. É uma história sobre quatro 
personagens:

DEUS — claro, o criador de absolutamente 
tudo;

ADÃO — o primeiro homem;

EVA — a primeira mulher;

A SERPENTE — provavelmente a primeira 
serpente, definitivamente a primeira grande 
mentirosa.
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História 1: Adão e Eva

Atualmente, essa história é considerada um “mito”, ou se-
ja: ela não seria uma descrição de como todas as coisas do 
universo realmente surgiram, mas uma possível explicação 
para esse começo. Todas as coisas do universo se refere a 
tudo que podemos ver, desde as estrelas no céu até a mais 
insignificante das lesmas, mas também inclui as coisas que 
não podemos ver e nas quais não podemos tropeçar por 
acidente. Coisas como o bem e o mal.

Dessa forma, hoje em dia não há muita gente que acredita 
que Adão e Eva foram pessoas de verdade. Mas e se eles tive-
rem sido? E se uma pessoa chamada Adão realmente tiver vivi-
do no começo dos tempos? E se ele tiver escrito um diário?...

O DIÁRIO DE ADÃO

Hoje eu fui criado. Me pergunto: por quê? De acordo 
com Deus, meu criador, eu era a última tarefa da 
sua lista. Isto foi o que ele fez antes de mim. Uau!

LISTA DE TAREFAS DE DEUs
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                Muito silêncio. Deus está repousando. 
Ele está morto de cansaço, mas também muito 
satisfeito. Ele fica dizendo que tudo o que fez é 
muito bom, principalmente eu! Como já dei uma 
olhada em mim mesmo (há muitas poças d’água 
por aí -               Deus passou o dia testando a 
chuva), preciso                    dizer que concordo 
com ele.
                   Como quem não quer nada, perguntei 
a Deus como ele tinha me feito. Ele disse  
que pegou um monte de barro, moldou no  
meu formato e então assoprou a vida para  
dentro do meu corpo. Rapaz,  
que começo! Cheguei a perder o fôlego!
                    A primeira coisa que Deus fez esta manhã 
foi me levar a um lugar chamado Jardim do Éden. Lá  
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tem todo tipo de árvore crescendo, todas 
carregadas de frutas.                 É o jardim mais 
maravilhoso que eu já vi, o que não é tão surpreendente, 
afinal de contas, é o único jardim que eu já vi!
                   Tenho certeza de que estou 
progredindo na vida. Ontem ganhei uma casa, e 
hoje Deus me deu meu primeiro trabalho. Nada 
mal para alguém que só tem cinco dias de vida!
Eu sou um jardineiro, tenho que tomar conta do 
Jardim do Éden. Deus me disse que eu tenho que 
cuidar das árvores e arrancar as ervas daninhas. 
Ou será que era para cuidar das ervas daninhas e 
arrancar as árvores? Vou perguntar amanhã.
                    Tenho que cuidar das árvores. Ah,  
e tenho um bônus: “Você pode pegar o que quiser delas”,      
             Deus disse. “Pode crer”, eu disse, e depois 
peguei um atalho até a melhor árvore do terreno.
“Todas menos aquela ali”, Deus disse, antes que eu 
pudesse me aproximar dela. “Aquela é a árvore do 
Conhecimento do Bem e do Mal, também  
conhecida como a árvore do CBM. Coma  
uma fruta CBM e fim de linha para você,  
Adão. Você morrerá. Então, não toque nela.”
                   Que experiência desagradável! Me 
peguei falando sozinho e fiquei pensando se eu não 
estava enlouquecendo. Então lembrei: eu só posso 
falar sozinho, já que não tem mais ninguém aqui. 
Eu mencionei isso a Deus e ele disse que ia ver o 
que poderia fazer.
                    Que dia! A maneira que Deus 
encontrou para me arrumar um companheiro foi 
oferecendo todas as criaturas que ele havia  
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criado e perguntando se alguma me agradava. Mas 
de repente tudo ficou confuso.

“Que tal esse aqui?”, ele perguntou.
“Acho que não”, falei. “Eu prefiro aquele outro.”
“Que outro?”
“Aquele antes desse, que está antes daquele.”
“Ah, assim não vai dar”, Deus disse. “Eles vão 

precisar de nomes.”
Então eu tive que dar nomes para todas as criaturas 

vivas sobre a Terra! No começo foi fácil, criei nomes 
curtos como “vaca”, “cão”            e “gato”. Mas depois 
foi ficando cada vez mais difícil. No fim do dia eu estava 
dizendo a primeira coisa que me vinha à cabeça — você 
tinha que ter visto a cara do hipopótamo quando ele  
ouviu o que teria de soletrar pelo resto da vida.

E o pior é que, depois de tudo isso, eu ainda  
não conseguia encarar nenhum deles como meu 
companheiro (especialmente o hipopótamo!).

“Por que não vamos dormir pensando nisso e 
deixamos para decidir amanhã?”, Deus disse.

                    Acordei com uma dor de um lado do corpo 
e uma criatura do outro! “Opa”, ela disse. “Eu me chamo 
Eva. Sou uma mulher. Ele... como é mesmo o nome 
dele...? Deus — isso! — me criou durante a  
noite. Serei sua companheira, companheiro.”

“Uau!”, falei.
Eva é muito bonita. Pelo menos é muito  
mais bonita que o hipopótamo, isso com certeza! Na 
verdade ela se parece muito comigo, apesar de ter 
umas partes meio arredondadas onde eu não tenho nada 
e não ter uns troços meio pendurados onde eu tenho.
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“Ele também usou o barro para fazer você?”, 
perguntei.
“Nada. Ele me fez usando uma costela sua.”
Isso explica a dor que senti!

                               Estou com uma sensação 
desagradável. Pode ser que Eva seja um pé no 
saco. “Então, onde é que rola um agito por aqui, 
Adi?”, ela perguntou. “Onde é que os gatos 
costumam se encontrar?”

“No mesmo lugar que todos os outros animais”, 
eu disse. Em seguida, expliquei como cuidar do 
jardim e a avisei para não tocar na árvore do CBM.

“Ah, é? Não sei, não, hein?”, ela disse e 
deu uma gargalhada. “Não sei, não 
sobre a Árvore do Conhecimento... 
Entendeu?”

“Não.”
Depois ela saiu para dar um passeio. E eu ainda 

estou aqui sozinho!

                       Acho que a Eva está inventando 
coisas. Quando ela voltou de um de seus passeios 
hoje de manhã, disse que conversou com uma 
serpente!

“E mais”, ela falou,  
“essa serpente me disse que posso 
comer o fruto da árvore do CBM. Ela 
disse que a gente não vai morrer coisa 
nenhuma. Vamos ficar iguais a Deus.”
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 E aí eu te pergunto — uma serpente que fala?!
                        Ah, que droga! Eva foi lá e comeu 
mesmo! E eu também!

Ela tinha sumido por tanto tempo que eu saí 
para procurá-la pelo jardim. Então a encontrei 
embaixo da árvore do CBM. Aquela maldita 
serpente estava com ela.

“Vai nessa”, eu a ouvi dizer, “dá uma mordida.” 
Então a Eva esticou o braço, pegou uma  
fruta e cravou os dentes nela. Nossa!

Depois ela pegou a fruta para mim. 
“Vai nessa, Adão. Dá uma mordida.”
“Não, eu não devo. Não é permitido.”
“Ah, que bundão”, disse a serpente.

Quando dei por mim, já tinha mordido! 
Esperei que fosse cair morto, mas isso 
não aconteceu. Eu nem mesmo me senti 

mal. Mas uma coisa engraçada aconteceu... de 
repente me senti envergonhado. Só conseguia 
pensar em encontrar uma folha de figueira  
para cobrir meus troços pendurados.

Mas não foi só comigo que isso aconteceu.
O fruto havia afetado Eva ainda mais.  

Ela saiu correndo e voltou com três 
folhas de figueira!

Estou com uma sensação 
desagradável de que Deus não vai ficar 
muito feliz com tudo isso.

                      Deus definitivamente
não ficou feliz.
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“Adão!”, ele berrou quando viu as folhas da 
figueira, “você andou comendo os frutos do CBM, 
não foi? É por isso que você percebeu que está nu 
e precisou se cobrir!”

“Foi a Eva”, eu disse. “Ela me forçou a comer!”
“Seu sacripanta!”, ela gritou. “De qualquer 

forma, a serpente me forçou a comer!”
“Perdão, Deus”, implorei. “Não vamos fazer 

isso de novo. Nós dois vamos ser bonzinhos de 
agora em diante. Vamos superar isso.”

Acho que estamos em apuros.
                        Estamos mesmo em apuros. Os 

três. Um a um, Deus nos deu as más notícias.
A serpente foi a primeira. Ela foi condenada a 

se arrastar sobre sua barriga por toda a 
eternidade. Isso é que é uma pena longa!

Eva foi a seguinte. Deus disse que ela sentiria 
dores ao ter filhos — ou talvez  
que seus filhos lhe dariam  
muitas dores de cabeça.  
Alguma coisa assim.

Depois foi a minha vez. “Você está demitido, 
Adão”, Deus disse. E ele parecia bem triste com 
aquilo. “Você tem de sair do Jardim do Éden. De 
agora em diante terá de trabalhar duro pelo seu 
dinheiro. E ele não cresce em árvores, você 
sabe.”
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Então, essa é a história. Deus criou todas as coisas, mas 
as criou para que fossem perfeitas. Os seres humanos eram 
o seu grande trunfo. O plano era que nós fôssemos iguais a 
Deus e vivêssemos juntos e felizes para sempre. Mas eis que, 
no meio do caminho, surgiu a maldade! E em vez de dizer 
“Não, obrigado, eu rejeito a tentação”, os humanos disseram 
“Ah, tudo bem. Não vou fazer essa desfeita”. Esse momento 
é conhecido como A Queda. A moral de tudo isso é que o 
mal existe no mundo por causa do jeito que nós, humanos, 
nos comportamos. E mais: nós sabemos quando estamos 
sendo maus, e isso explica por que os humanos não são 
imortais e acabam morrendo.

A história termina, entretanto, com uma mensagem de 
esperança. Antes de eles irem, Deus dá a Adão e Eva roupas 
que ele mesmo fez — o que mostra que, apesar de tudo, ele 
continua tomando conta de sua criação.

BÍBLICO E TRIVIAL No- 1
O caroço que os homens têm na garganta é conheci-
do como pomo de adão. Isso porque diz a lenda que 
o fruto proibido ficou preso na garganta de Adão.

Provavelmente as mulheres não possuem o pomo 
de adão porque Eva era uma glutona que engoliu o 
fruto inteiro sem sequer mastigar!




