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Homicídio – Caim – Abel – Sacrifício – Adão – Eva 
 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
 

 Vida espiritual dos Batistas da Promessa: avivamento e ânimo 
para o serviço no reino. 

 Construção do templo da Segunda Igreja: liberalidade e volunta-
riedade de doadores de materiais. 

 Fidelidade para honrarmos com o pagamento do aluguel do 
templo da Primeira Igreja. 

 Oficiais (pastores e diáconos) Batistas da Promessa: sabedoria 
para liderar e ensinar as Escrituras com fidelidade. 

 CACP – Centro Apologético Cristão de Pesquisas: perseverança e 
fidelidade na defesa da Fé Cristã. 

 Missionários: Luzia Gonçalves (nos EUA); Elio Figueroa e família, e 
a Missão ‘Plan Amor’ (Ciudad Guaiana, Venezuela); Ezequias Fari-
as e Eduarda Candeia (Goiânia/GO);  

 Missionário Maike e família, em Manaquiri/AM, na implantação 
do primeiro trabalho Batista da Promessa no estado. 

 Famílias da igreja: despertamento para busca espiritual, aviva-
mento e cultos domésticos. 

 Autoridades do governo civil: sabedoria para lidar com o que 
pertence ao povo. 

 SBTB – Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil: sabedoria e zelo 
para se manter publicando apenas as bíblias 100% fieis aos Tex-
tos originais Massorético e Receptus. 

 

Investigue! 

Depois que eu conheci uma pessoa, 

meu coração mudou; eu quis devolver 

tudo que havia ganhado. Você sabe 

quem sou? Descubra a resposta agora 
mesmo, lendo Lucas 19.1-10 e escreva a 
seguir: _____________________________________ 

 

___________________________________________________

AGENDA SEMANAL 
 

 Terças, culto de Oração, 19h30. 
 Quintas, culto de Doutrina, 19h30. 
 Domingo (manhã), EBD, 8h30. 
 Domingo (noite), 18h. 

 

“Aquele que crê no Filho tem a vida eterna;  

mas aquele que não crê no Filho não verá a  

vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.” 

 (João 3.36 – ACF) 
 

BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL DOS ADOLESCENTES DA 

 

 
 

 

 
 
 

Uma Igreja Avivada pelo Poder da Palavra!  
Avante na Última Hora! 

 

ACESSE: 

BATISTADAPROMESSA.WEEBLY.COM 
 

RIO BRANCO - ACRE 
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DA PROMESSA 

End.: BR 364, s/n, Belo Jardim II Em frente à AMAZONGÁS 
Cont.: (68) 99992-4850 (Pr. Petronio) / 98402-8242 (Pr. Ícaro) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA IGREJA BATISTA DA PROMESSA 
End.: R. Marivan de Oliveira, nº 27, Nova Estação 

Cont.: (68) 99900-7485 (Pr. Gease) / 99911-7281 (Dc. Ítalo) 
 

MANAQUIRI - AMAZONAS 
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DA PROMESSA 

End.: Lago Janauaca – Igarapé Italiana – Com. Italiana 
Cont.: (92) 98404-6417 (Miss. Maike Pires) 
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“Deste um estandarte aos que te temem, para o 

arvorarem no alto, por causa da verdade

Os Desafios Atuais do

Ad

Estudo 1 
 

Leitura bíblica: 
 

“Toda guerra quando chega, ou 
representada não como uma guerra mas como um ato 
de auto-defesa contra um maníaco 

Introdução

A palavra homicídio vem do latim 
mais o sufixo 
tar, imolar, 
assassinato de uma pessoa, 
realizado por outra pessoa. 
O Brasil, no ano de 2016 
bateu recordes de assass
natos; chegou
dos 62.517 por ano, uma 
marca difícil de esquecer. 
Isso equivale a 30,3 mortes 
para cada 100.000 habitantes. 

Uma nação cujos valores morais são deturpados e 
relativizados, onde se prega que não há a verdade e 
que Deus não passa de uma invenção de “mentes p
bres”, o aumento no número de assassinatos, ou me
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Deste um estandarte aos que te temem, para o  

arvorarem no alto, por causa da verdade” (Sal. 60:4) 
 

Os Desafios Atuais do 

Adolescente Cristão  
(Abimael Justa) 

 

Estudo 1 – Caim e os Homicidas 

Leitura bíblica: Gênesis 4:1-16. 

Toda guerra quando chega, ou antes de chegar, é 
representada não como uma guerra mas como um ato 

defesa contra um maníaco homicida.”  
George Orwell 

Introdução 

A palavra homicídio vem do latim homo: “homem”, 
mais o sufixo – cídio, que vem do Latim caedere, “ma-
tar, imolar, derrubar”. Homicídio nada mais é que o 
assassinato de uma pessoa, 
realizado por outra pessoa. 
O Brasil, no ano de 2016 
bateu recordes de assassi-

chegou-se na casa 
dos 62.517 por ano, uma 
marca difícil de esquecer. 
Isso equivale a 30,3 mortes 

a 100.000 habitantes.  
Uma nação cujos valores morais são deturpados e 

relativizados, onde se prega que não há a verdade e 
que Deus não passa de uma invenção de “mentes po-
bres”, o aumento no número de assassinatos, ou mes-

Adolescente 
O Estandarte 



 

 

mo de suicídios, serão efeitos colaterais dentro de cer-
to prazo. Ao longo da história, o que se pôde constatar 
é que as nações bárbarasa, que não possuíam padrões 
éticos e morais “avançados”, continham altos níveis de 
assassinatos e conflitos violentos. No Sudão, até hoje 

em dia, conflitos tri-
bais acabam em cen-
tenas de mortes, por 
vezes iniciadas por 
intrigas familiares. 
Certo teólogo, cha-
mado Humberto 
Queiroz, acertada-
mente afirmou: “O 
homem sem Deus 
vai buscar razões 
malignas para justi-

ficar suas obras más, e sempre irá convencer a si mes-
mo e aos que o cercam que isso não é nada demais”. 

Conforme o relato Bíblico, Caim e Abel ofereceram 
sacrifícios a Deus, cada um ofertando o que lhe era 
próprio, segundo lhe convinha no coração. Segundo 
Gên. 4.1-16 (leia), vemos Deus, concedendo a Eva o 
nascimento de dois filhos: Caim e Abel. 

Não há um consenso sobre o significado da palavra 
“Caim”, mas alguns defendem que se refere a uma 
palavra hebraica que significa “adquirido”. Eva agrade-
ceu a Deus por ajudá-la durante sua gestação, confor-
me podemos supor pelo nome do seu filho. Depois de 
sua segunda gestação, ela deu à luz Abel. Seu nome 
significa “fôlego”; é a mesma palavra traduzida por 
“vaidade” pelo menos trinta e três vezes no Livro de 
Eclesiastes. 

Conforme comenta W. Wiersbe em seu comentário 
bíblico de Gênesis, é interessante observar que o nome 
de Caim nos lembra que a vida tem origem em Deus, 

                                                           
a “Bárbaro” é um termo utilizado para se referir a uma pessoa tida 
como não-civilizada. Para os gregos, romanos e depois para outros 
povos, bárbaro era aquele que pertencesse a outra raça ou civilização 
e falasse outra língua que não a deles; um estrangeiro. 

enquanto o de Abel nos ensina que a vida é breve
Caim ignorou completamente até mesmo o significado 
de seu nome e a sua condição humana para executar o 
que seu coração desejava ardentemente.

dur
Éden. Não é de se estranhar que conhecendo o próprio 
Deus não viessem a louvá
seus filhos. A Bíblia não deixa claro se isso foi feito, 
entretanto, no texto 
principal (G
demos
e Abel foram ofertar a 
Deus. 

em H
Abel ofereceu um sa
crifício mais aceitável 
a Deus que seu irmão 
Caim. Isso significa 
que Abel cria em 
Deus e seus pens
mentos estavam 
“sintonizados” com 
os comandos e 
não foi rejeitada porque eram grã
porqu
ofertas de grãos e frutas conforme vemos em L
D
ofertas, mas foi 
belde e insubordinado, por causa de seu coração

ele não se lamenta pelo seu pecado, mas pelo seu ca
tigo
que a que possa ser perdoada
mento! Pode ter havido remorso, arrependimento, não! 

                                        
b Os comandos de Deus são expressões de sua natureza moral, po
tanto, serão comandos necessariamente bons. Deus não faria os dez 
mandamentos para o mal, por exemplo, ordenando que todos devem 
assassinar uns aos outros.

Pela fé Abel foi reconhecido como 
justo, quando Deus aprovou as suas 
ofertas (Heb. 11.4) 

enquanto o de Abel nos ensina que a vida é breve. 
Caim ignorou completamente até mesmo o significado 
de seu nome e a sua condição humana para executar o 
que seu coração desejava ardentemente. 

Certamente Adão e Eva aprenderam a louvar a Deus 
durante o período em que passaram no jardim do  
Éden. Não é de se estranhar que conhecendo o próprio 
Deus não viessem a louvá-LO e transmitiram isso aos 
seus filhos. A Bíblia não deixa claro se isso foi feito, 
entretanto, no texto 
principal (Gên. 4), po-
demos ver que Caim 
e Abel foram ofertar a 
Deus.  

Conforme lemos 
em Heb. 11.4, pela fé 
Abel ofereceu um sa-
crifício mais aceitável 
a Deus que seu irmão 
Caim. Isso significa 
que Abel cria em 
Deus e seus pensa-
mentos estavam 
“sintonizados” com 
os comandos e “princípios”b Divinos. A oferta de Caim 
não foi rejeitada porque eram grãos e/ou frutas, até 
porque anos depois a Lei de Moisés estabeleceu as 
ofertas de grãos e frutas conforme vemos em Lev. 2 e 
Deut. 26.1-11; Caim não foi rejeitado por causa de suas 
ofertas, mas foi rejeitado por causa de seu espírito re-

belde e insubordinado, por causa de seu coração.  
Quando Caim foi castigado, podemos observar que 

ele não se lamenta pelo seu pecado, mas pelo seu cas-
tigo; Gên. 4.13 temos “[...] É maior a minha maldade 
que a que possa ser perdoada”. Não houve arrependi-
mento! Pode ter havido remorso, arrependimento, não! 

                                                           

Os comandos de Deus são expressões de sua natureza moral, por-
tanto, serão comandos necessariamente bons. Deus não faria os dez 
mandamentos para o mal, por exemplo, ordenando que todos devem 
assassinar uns aos outros. 

O que diferencia Caim de nós pode ser esse detalhe. 
Muito provavelmente já tivemos pensamentos que 
passaram em nossas cabeças, que de tão ruins, até 
Caim ficaria assustado. O que precisa brotar em nossos 
corações, diferente de Caim, é o arrependimento.

Deus sabia das intenções de Caim? Sim! Versículos 
anteriores mostram que Deus já sabia das intenções do 
coração de Caim e inclusive lhe alertou! G
pecado jazia à porta, ou seja, estava “dormindo” à sua 
porta, bastava abri
do” (esse termo no original dá a ideia de que Caim 
estava “consumido de cólera”), escolheu errar
pecar. E aqui fica uma reflexão:

Pense comigo:

desculpas para os erros ou uma luta constante contra 

eles? Uma vida repleta de insubordinação ou uma vida 

como de um soldado que está disposto a obedecer o

dens e lutar pelo reino? Um fracassado cheio de descu

pas ou alguém que conscientemente lutará contra seus 

erros? Assim como Caim, cabe a você decidir entre esses 

exemplos quem você é! Peça ajuda a Deus! Ele é nosso 

refúgio e fortaleza!

1. Quais são 

que você sabe que tem falhado, ou pecado, e que 

precisa melhorar?)

____________________________
_____________________________

2. O que você pode fazer para melhorar nesses po

tos listados acima?

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________

3. Conforme o que 

5, qual foi a diferença entre os sacrifícios de Caim e 

Abel? Deus rejeitou o 

_____________________________

________________________________________________________
 

Autor: Peter Paul Rubens, pintor fla-

mengo (1577-1640) 

O que diferencia Caim de nós pode ser esse detalhe. 
Muito provavelmente já tivemos pensamentos que 

ram em nossas cabeças, que de tão ruins, até 
Caim ficaria assustado. O que precisa brotar em nossos 
corações, diferente de Caim, é o arrependimento. 

Deus sabia das intenções de Caim? Sim! Versículos 
anteriores mostram que Deus já sabia das intenções do 

ação de Caim e inclusive lhe alertou! Gên. 4.6-7. O 
pecado jazia à porta, ou seja, estava “dormindo” à sua 
porta, bastava abri-la. Caim, com o “semblante descaí-
do” (esse termo no original dá a ideia de que Caim 
estava “consumido de cólera”), escolheu errar, preferiu 
pecar. E aqui fica uma reflexão: 

Pense comigo: Como tem sido sua vida? Cheia de 

desculpas para os erros ou uma luta constante contra 

eles? Uma vida repleta de insubordinação ou uma vida 

como de um soldado que está disposto a obedecer or-

tar pelo reino? Um fracassado cheio de descul-

pas ou alguém que conscientemente lutará contra seus 

erros? Assim como Caim, cabe a você decidir entre esses 

exemplos quem você é! Peça ajuda a Deus! Ele é nosso 

refúgio e fortaleza! 
 

Questionário 

1. Quais são seus pontos fracos na vida? (pontos 

que você sabe que tem falhado, ou pecado, e que 

precisa melhorar?)______________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

2. O que você pode fazer para melhorar nesses pon-

tos listados acima?_____________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

3. Conforme o que estudamos, Heb. 11.4 e Gên 4.3-

5, qual foi a diferença entre os sacrifícios de Caim e 

Abel? Deus rejeitou o sacrifício de Caim? ____________ 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 


