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Introdução (5 minutos)
O tema deste ano é Heróis e Vilões, Santos e Tolos. Nós vamos acompanhar a história de Eva – e
fazer parte dela.
Que palavras vêm à cabeça quando vocês pensam sobre Eva? Vocês já escutaram falar de Eva
como: mãe, sedutora, pecadora, jardineira, ajudante. Deixemos de lado o modo como nós a entendemos
até hoje. Vamos ver juntos as fontes judaicas como se fosse pela primeira vez para termos uma nova
compreensão sobre Adão, Eva e o Jardim do Éden.

Parte 1: A Criação do Homem e da Mulher (20 minutos)
Começamos pela história da criação do homem e da mulher. Na verdade, há dois diferentes relatos da
Criação Livro de Gênesis/Bereshit. No Capítulo 1 um homem e uma mulher são criados ao mesmo
tempo (“macho e fêmea os criou”). No Capítulo 2 uma mulher é criada a partir de uma parte do corpo
do homem. Os comentaristas tradicionais debatem essa contradição, que iremos explorar nas fontes a
seguir.

Texto 1: Gênesis 1:26-27
ה ֶָרמֶש- ו ְּבכָל,ָָארץ
ֶ ה- ו ְּבכָל,ש ַמי ִם ו ַב ְּב ֵהמָה
ָ  נַ ֲעשֶה ָא ָדם ְּב ַצ ְּלמֵנו ִכ ְּדמותֵנו; ְּוי ְִּרדו בִדְּ גַת ַהט ָם ובְּעֹוף ַה:כו וַט ֹאמֶר אֱֹלהִים
.  זָכָר ונ ְּ ֵקבָה ב ָָרא אֹתָם: ְּב ֶצלֶם אֱֹלהִים ב ָָרא א ֹתֹו,הָָאדָ ם ְּב ַצלְּמֹו-כז ַוטִב ְָּרא אֱֹלהִים אֶת. ָָארץ
ֶ ה-הָרֹמֵש עַל
Disse Deus: “Façamos Adam à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que eles
desçam (dominem) sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os grandes animais,
sobre toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem sobre a terra”. E Deus
criou Deus Adam à Sua imagem; à imagem de Deus o criou – macho e fêmea os criou.
Texto 2: Gênesis 2:7-8, 15-25
 ח ַוטִחַע י ְּהוָה.שמַת ַחט ִים; ַויְּהִי הָָא ָדם ְּלנֶפֶש ַחט ָה
ְּ ִ ַוטִפַח ְּב ַאפָיו נ, ָה ֲאדָ מָה- ָעפָר מִן,הָָאדָ ם-ז ַוט ִיצֶר י ְּהוָה אֱֹלהִים אֶת
.הָָאדָ ם ֲאשֶר יָצָר- אֶת,שם שָם
ֶ ָ  ִמקֶדֶ ם; ַוט-- ְּבעֵדֶן- גַן,אֱֹלהִים
O Eterno Deus formou Adam do pó da terra (adamá), soprou em suas narinas a alma
(respiração) da vida - e Adam se tornou um ser vivo (néfesh chaiá). O Eterno Deus plantou
um Jardim no Éden, desde o leste, e ali colocou o Adam que formara.
- מִכ ֹל עֵץ:הָָאדָ ם לֵאמ ֹר-טז ַויְּצַו י ְּהוָה ֱאֹלהִים עַל. שמ ְָּרה
ָ עֵדֶ ן ְּל ָעבְּדָ ה ו ְּל-הָָאדָ ם; ַוטַנִחֵהו ְּבגַן-טו ַוטִקַח י ְּהוָה אֱֹלהִים אֶת
יח וַט ֹאמֶר י ְּהוָה. מֹות ָתמות-- כִי בְּיֹום ֲא ָכלְָּך ִממֶנו:ֹלא ת ֹאכַל ִממֶנו--יז ו ֵמעֵץ הַדַ עַת טֹוב ו ָָרע. ַהגָן ָאכ ֹל ת ֹאכֵל
- ַחט ַת ַהשָדֶ ה ְּואֵת כָל- ָה ֲאדָ מָה כָל- יט ַוטִצֶר י ְּהוָה ֱאֹלהִים מִן.ּלֹו ֵעז ֶר ְּכנֶגְּדֹו-טֹוב הֱיֹות הָָאדָ ם ְּלבַדֹו; ֶא ֱעשֶה- ֹלא,אֱֹלהִים
 כ ַוטִק ְָּרא הָָאדָ ם. הוא שְּמו,לֹו הָָאדָ ם נֶפֶש ַחט ָה-לֹו; וְּכ ֹל ֲאשֶר יִק ְָּרא-טִק ְָּרא-הָָאדָ ם ל ְִּראֹות מַה- ַוט ָבֵא אֶל,ש ַמי ִם
ָ עֹוף ַה
- כא ַוטַפֵל י ְּה ָוה ֱאֹלהִים תַ ְּרדֵ מָה עַל. ָמצָא ֵעז ֶר ְּכנֶגְּדֹו-שדֶה; ולְָּא ָדם ֹלא
ָ  ולְּכ ֹל ַחט ַת ַה,ש ַמי ִם
ָ  ַה ְּב ֵהמָה ולְּעֹוף ַה-שמֹות ְּלכָל
ֵ
;הָָאדָ ם ְּל ִאשָה- ָלקַח מִן- ַה ֵצלָע ֲאשֶר-כב ַוטִבֶן י ְּהוָה ֱאֹלהִים אֶת.  ַוטִסְּג ֹר ָבשָר ַתחְּתֶ נָה,הָָאדָ ם ַוט ִישָן; ַוטִקַח ַאחַת ִמ ַצלְּע ֹתָ יו
- כִי ֵמאִיש ֺל ְּקחָה, ז ֹאת ַה ַפעַם ֶעצֶם ֵמ ֲע ָצמַי ו ָבשָר ִמ ְּבש ִָרי; לְּז ֹאת יִק ֵָרא ִאשָה,כג וַט ֹאמֶר הָָא ָדם. הָָאדָ ם-ַוי ְּ ִב ֶא ָה אֶל
 הָָאדָ ם,שנ ֵיהֶם עֲרומִים
ְּ כה ַוטִהְּיו.  ְּוהָיו ְּל ָבשָר ֶאחָד, ִאמֹו; וְּדָ בַק ְּב ִאשְּתֹו-ָאבִיו ְּואֶת- ִאיש אֶת- י ַ ֲעז ָב,כֵן-כד עַל. ז ֹאת
.ְּו ִאשְּתֹו; וְֹּלא י ִתְּ בֹשָשו
O Eterno Deus pegou Adam e o colocou no Jardim do Éden para cuidá-lo e cultivá-lo. E
ordenou o Eterno Deus a Adam ao dizer: “De toda árvore do Jardim você comerá; mas não
coma da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, porque no dia em que comer dela você
morrerá”. O Eterno Deus disse: “Não é bom que Adam esteja só; farei para ele alguém como
ele que o ajude”. O Eterno Deus formou da terra (adamá) todo animal silvestre e toda ave do
céu e os trouxe até Adam para ver como este os nomearia; e o nome pelo qual Adam chamou
a todos os seres vivos, esse é o seu nome. Adam chamou pelos nomes a todos os grandes
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animais e às aves do céu, e a todos os animais do campo. Mas para Adam não se encontrou
alguém como ele que o ajudasse. O Eterno Deus fez Adam cair em sono profundo e ele
dormiu; então tomou um dos seus lados (costela) e fechou a carne sob este. E o Eterno Deus
fez nascer uma mulher do lado (costela) que tirou de Adam e a levou até Adam. Adam disse:
“Esta, sim, desta vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne! Esta será chamada
Mulher (Ishá), porque do Homem (Ish) foi tirada”. Assim sendo, o homem deixará seu pai e
sua mãe, irá aderir (unir-se) à sua mulher e serão uma só carne. Ambos estavam nus, Adam e
sua mulher; e não se envergonhavam.
Perguntas: a discussão a seguir explora as implicações da criação de uma mulher através de
separação e o objetivo resultante da reunificação e da unidade.
1) Quais são as diferenças entre as duas versões da criação da mulher?
2) Por que “não é bom que Adam esteja só”?
3) Descreva o processo de criação da mulher no Capítulo 2. Por que você acha que a mulher foi criada
através de um processo de separação de Adam (Homem)?
4) Por que o homem (Ish) chama este novo ser de Mulher (Isha)?
5) De acordo com Gênesis 2:24, “o homem deixará seu pai e sua mãe, irá aderir (unir-se) à sua mulher
e eles serão uma só carne” qual é o objetivo final para um homem e uma mulher? Esse objetivo está de
acordo com o seu entendimento pessoal do que dEva ser o objetivo final do Homem e da Mulher?
Quais são as diferenças e semelhanças entre o seu ponto de vista e o descrito na Torá?
Formar grupos de 2 ou 3 no estilo Chavruta. A Chavruta, aprendizagem em parceria, tem a vantagem
de fazer com que compartilhemos ideias e insights enquanto aprendem juntos. Cada Chavruta lerá o
Texto 3 e discutir as questões a seguir.

Texto 3: Gênesis Raba 8:1
Gênesis Raba: comentário sistemático sobre Gênesis, provavelmente do séc.5.

Rabi Yirmiyah ben Elazar disse: “Quando o Santo, Bendito seja Ele, criou o Adão primordial,
criou-o Andrógeno (hermafrodita, com características masculinas e femininas), pois está
escrito “macho e fêmea os criou” (Gên.5:2).
Rabi Shmuel bar Nachman disse: “Quando Deus criou o Adão primordial, criou-o com duas
faces; em seguida o dividiu e o fez com duas costas: uma para um lado e uma para o outro”.
Perguntas:
1) Como este midrash resolve a contradição entre as versões da criação da mulher no Capítulo 1 e no
Capítulo 2?
2) O que faltava para o homem e para a mulher quando foram criados como um ser com duas faces? O
que eles ganharam por se separarem? O que eles perderam?
3) Foi importante para o Homem e a Mulher terem sido criados como um só ser no início? Por quê?
4) Qual é o significado de sua separação? Como você entende esta separação como mais do que uma
divisão física? Como isso pode nos mostrar Gên.2:24 (“Assim sendo, o homem deixará seu pai e sua
mãe, irá aderir (unir-se) à sua mulher e serão uma só carne”) sob uma ótica diferente?

Texto 4: Imagens Bíblicas (Rabino Adin Steinsaltz)
Um participante lê o Texto 4 em voz alta

A ideia da Criação como separação se repete tanto no Tanach quanto mais tarde, em toda a
literatura judaica. Assim, o foco é que a relação entre homens e mulheres em todos os tempos
e lugares tem o caráter da busca de algo perdido, para usar uma expressão talmúdica. Macho e
fêmea são essencialmente partes de um todo único, originalmente criado como um só ser; mas
talvez por um tipo mais profundo de conexão entre os dois, o corpo como um todo é dividido.
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As duas metades do corpo estão constantemente em busca um do outro e não se tornam
plenos até que estejam reunidos em uma nova e diferente entidade.
Perguntas:
1) Você concorda que a totalidade após a divisão é “diferente, mais complexa e talvez mais profunda”
do que uma plenitude que nunca foi rompida? Como pode ser isso?
2) Quais são alguns dos perigos inerentes a este novo estado de coisas – existirem como duas metades
de uma entidade anteriormente inteira?

Parte 2: Comendo da Árvore (25 minutos)
Agora iremos explorar as tensões criadas por esta divisão e os desafios que se colocam no caminho de
Homem e da Mulher ao se reunirem como “uma só carne”.
Em Gênesis 3 a história da criação dos seres humanos continua na medida em que eles se tornam seres
separados e independentes, com desejos que podem entrar em conflito uns com os outros. A Mulher
começa a lidar com essas tensões quando a serpente lhe apresenta uma oferta tentadora. Adão e Eva
começam a perceber as dificuldades de se alcançar a união em um mundo de separação e de desejos
conflitantes.

Texto 5: Gênesis 3:1-7
 ֹלא ת ֹאכְּלו מִכ ֹל,ָאמַר ֱאֹלהִים- ַאף כִי, ָה ִאשָה-א ְּו ַהנָחָש ָהי ָה עָרום מִכ ֹל ַחט ַת ַהשָדֶ ה ֲאשֶר ָעשָה י ְּהוָה אֱֹלהִים; וַט ֹאמֶר אֶל
ָאמַר ֱאֹלהִים ֹלא ת ֹאכְּלו-- ַהגָן-ג ו ִמפ ְִּרי ָהעֵץ ֲאשֶר בְּתֹוְך.  ַהגָן נ ֹאכֵל- ִמפ ְִּרי עֵץ: ַהנָחָש-ב וַת ֹאמֶר ָה ִאשָה אֶל. עֵץ ַהגָן
, כִי בְּיֹום ֲא ָכ ְּלכֶם ִממֶנו,ה כִי י ֹ ֵד ַע ֱאֹלהִים. מֹות ְּתמֺתון- ֹלא: ָה ִאשָה-ד וַט ֹאמֶר ַהנָחָש אֶל. תְּ מֺתון- פֶן,ִממֶנו וְֹּלא תִ גְּעו בֹו
 ְּונֶ ְּח ָמד,הוא ָלעֵינַי ִם-ו וַתֵ ֶרא ָה ִאשָה כִי טֹוב ָהעֵץ ְּל ַמ ֲאכָל ְּוכִי תַ ֲאוָה.  י ֹדְּ עֵי טֹוב ו ָָרע,ְּונִ ְּפקְּחו עֵינֵיכֶם; ִו ְּהי ִי ֶתם כֵאֹלהִים
;ֵירמִם הֵם
ֺ  ַוטֵדְּעו כִי ע,שנֵיהֶם
ְּ ז וַתִ ָפ ַק ְּחנָה עֵינ ֵי.  וַט ֹאכַל, ְּלאִישָה ִעמָה- וַת ֹאכַל; וַתִ תֵ ן גַם, ַו ִתקַח ִמפ ְִּריֹו,שכִיל
ְּ ָהעֵץ ְּל ַה
. ַוטַעֲשו ָלהֶם חֲג ֹר ֹת,ַוט ִ ְּתפְּרו ֲעלֵה תְּ ֵאנָה
A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo feitos pelo Eterno Deus. Ela disse
à mulher: “Foi isso mesmo o que Deus disse: „Não comam de nenhuma árvore do Jardim‟?”
A mulher disse à serpente: “Do fruto das árvores do Jardim comeremos; mas do fruto da
árvore que está dentro do Jardim – Deus disse „não comam dele nem o toquem, para que não
morram‟.” E a serpente disse à mulher: “Morrer?? Não morrerão! É que Deus sabe que no dia
em que vocês comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do
bem e do mal”. A mulher viu que a árvore era boa para se comer, pois era apetitosa aos olhos
e agradável para dela se obter discernimento; então pegou o seu fruto, comeu-o, também o
deu para o seu homem – que estava com ela – e ele comeu. Abriram-se os olhos de ambos e
souberam que estavam nus; então costuraram folhas de figueira e com elas fizeram cintos.
Perguntas:
1) Que palavras você usaria para descrever a mulher nesta seção?
2) Por que você acha que a mulher comeu da árvore?
3) Por que a mulher deu o fruto para o homem?
4) Como as ações da mulher costumam ser retratadas na nossa cultura?
5) Observe atentamente o texto. Você acha que a Torá considera este ato como positivo ou negativo?
Por quê?

Bibliodrama
Peter Pitzele (EUA, séc. 21) é um dos fundadores do Bibliodrama – uma abordagem interpretativa de
atribuição de papeis (role playing) para um estudo textual mais concentrado da Bíblia.
No Bibliodrama a seguir, os participantes são convidados a desempenhar o papel de Eva e da serpente
e imaginar sua conversa. Dois voluntários atuam neste midrash moderno – ou o diálogo pode ser lido
em pares. No fim, o grupo se reúne novamente e discutem o exercício.
Este exercício deve levar o grupo a pensar mais profundamente sobre a escolha de Eva de comer do
fruto da árvore. Somos informados de que não é bom para o homem ficar só e por isso a Mulher foi
criada; agora é a mulher que come da árvore do conhecimento do bem e do mal.

Texto 6: Bibliodrama – Eva e a Serpente Peter Pitzele (trad.: Uri Lam)
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Serpente: Deve ser muito chato neste jardim.
Eva: Não, realmente não é! E além disso, eu tenho Adão.
Serpente: Sim, certo, Adão... Por falar nisso, onde ele está?
Eva: Ah, eu não sei... aí fora em algum lugar.
Serpente: Conversando com Deus?
Eva: Sim; muito provavelmente está falando com Deus. Eles falam com frequência.
Serpente: Deus nunca falou com você?
Eva: Não, mas Adão me conta tudo.
Serpente: Tudo?
Eva: Claro. Adão e eu somos um. O que ele sabe eu sei. O que ele sente eu sinto. Seu Deus é o
meu Deus.
Serpente: Você está muito confiante.
Eva: Este é o Paraíso. O que não tem para confiar?
Serpente: Tem toda a razão. Tudo aqui é de confiança. Eu, por exemplo.
Eva: Eu confio em você.
Serpente: E você pode falar comigo.
Eva: Sim, você é o único animal que realmente pode falar. É surpreendente!
Serpente: Eu sou como Adão, sou como Deus! pois Deus também fala.
Eva: Você é um Deus?
Serpente: Eu sei o que Deus sabe.
Eva: É mesmo?
Serpente: Claro! Eu sei sobre esta árvore, por exemplo.
Eva: Não devemos tocar aquela árvore; vamos morrer se fizermos isso.
Serpente: Eu pareço morta para você?
Eva: Não, de jeito nenhum! Você é muito viva.
Serpente: Vejo que você gosta das minhas escamas, do jeito que elas brilham.
Eva: É realmente impressionante e belo.
Serpente: E esta árvore? Muito bonita também, não é?
Eva: Sim.
Serpente: Esta é a árvore, Eva.
Eva: Eu sei.
Serpente: Ah, você sabe. . . mas você não sabe de verdade! Algum dia, Eva, você vai saborear o
fruto desta árvore.
Eva: Não, nunca!
Serpente: Nunca ... ah, Eva, nunca é muito tempo! Não, minha única amiga, você vai voltar aqui
muitas vezes; e cada vez que você entrar aqui, vai demorar um pouquinho mais. Porque você tem
explorado cada cantinho deste jardim e cada prazer junto com Adão, só que esta árvore continua a
ser um mistério. Com o tempo você vai sentir que este jardim é uma prisão e que Adão não um
companheiro, mas outro que está preso com você.
Eva: Por que eu devo comer do fruto da árvore? Por que não Adão?
Serpente: Porque você, Eva, tem fome de poder e sabedoria. É a fome dos rejeitados.
Eva: Não entendi.
Serpente: Te disseram que você foi criada a partir de uma costela de Adão, não é? Bem, vamos
contar suas costelas. Ele tem o mesmo número de costelas que você. No entanto, ele e o seu Deus
continuam a contar esta lorota sobre a costela. Por quê? Adão fala com Deus, mas Deus não fala
com você. Por quê? Eu te digo, Eva: virá o tempo em que tudo um tempo virá quando toda essa
conversa jogada fora vai começar a se mostrar como o caminho errado.
Eva: Nunca.
Serpente: Quando esse tempo chegar, você vai sentir desejo. O seu próprio desejo de sabedoria e
conhecimento, de conhecer a verdade. Vai ser diferente do seu desejo por Adão. Será o desejo por
este fruto, e pelo fruto deste fruto, que é a compreensão. Você vai querer o que eu tenho.
Eva: Nunca.
Serpente: Você vai querer agir. Você vai querer a sua liberdade.
Eva: Nunca.
Serpente: Nunca é muito tempo, Eva. Muito tempo para uma mulher que pode sonhar. Muito
tempo para sonhar sem agir. Um dia, neste interminável nunca, você vai agir.
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Perguntas:
1. De acordo com esta peça, o que motivaria Eva a comer do fruto da árvore?
2. Como a serpente enfatiza a separação entre Adão e Eva para convencê-la a comer do fruto da
árvore?
3. Este Bibliodrama muda a sua opinião sobre as ações de Eva?
4. Se você fosse Eva, o que você teria feito?

Texto 7: Gênesis 3:8-21
Retornamos ao Gênesis e continuamos o relato do que acontece depois que Adão e Eva comem do
fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal.

 בְּתֹוְך עֵץ, ִמ ְּפנ ֵי י ְּהוָה ֱאֹלהִים,לְּרו ַח הַטֹום; ַוט ִתְּ ַחבֵא הָָאדָ ם ְּו ִאשְּתֹו--קֹול י ְּהוָה אֱֹלהִים מִתְּ ַהּלְֵך ַבגָן-שמְּעו אֶת
ְּ ִ ח ַוט
,עֵיר ֹם ָאנֹכִי-ִירא כִי
ָ ש ַמ ְּע ִתי ַבגָן; ָוא
ָ קֹלְָּך- אֶת,י וַט ֹאמֶר.  ַאטֶכָה,הָָאדָ ם; וַט ֹאמֶר לֹו-ט ַוטִק ְָּרא י ְּהוָה אֱֹלהִים אֶל. ַהגָן
יב וַט ֹאמֶר. ָא ָכ ְּל ָת-- ִממֶנו- ָהעֵץ ֲאשֶר ִצוִי ִתיָך ְּל ִב ְּלתִי ֲאכָל- ִמי ִהגִיד לְָּך כִי עֵיר ֹם אָתָה; ֲהמִן--יא וַט ֹאמֶר. ָו ֵא ָחבֵא
שית; וַת ֹאמֶר
ִ ז ֹאת ָע- מַה,יג וַט ֹאמֶר י ְּהוָה אֱֹלהִים ָל ִאשָה.  ָהעֵץ וָאֹכֵל-ּלִי מִן- הִוא נָתְּ נָה, ָה ִאשָה ֲאשֶר נָתַ תָ ה ִעמָדִ י:הָָאדָ ם
 ַה ְּב ֵהמָה ומִכ ֹל ַחט ַת- ָארור אַתָ ה ִמכָל,שיתָ ז ֹאת
ִ  כִי ָע, ַהנָחָש-יד וַט ֹאמֶר י ְּהוָה אֱֹלהִים אֶל. שיַאנִי וָאֹכֵל
ִ  ַהנָחָש ִה,ָה ִאשָה
 הוא: ובֵין ז ְַּרעָה, ובֵין ז ְַּרעֲָך, בֵינְָּך ובֵין ָה ִאשָה,שית
ִ טו ְּואֵיבָה ָא. יְּמֵי ַחט ֶיָך- ְּו ָעפָר ת ֹאכַל כָל,גְּחֹנְָּך תֵ לְֵך-שדֶ ה; עַל
ָ ַה
- ְּב ֶעצֶב תֵ לְּדִ י ָבנִים; ְּואֶל--ַארבֶה ִעצְּבֹונ ְֵך ְּוהֵרֹנ ְֵך
ְּ  ה ְַּרבָה, ָה ִאשָה ָאמַר- {ס} טז אֶל.י ְּשופְָּך ר ֹאש ְּואַתָ ה תְּ שופֶנו ָעקֵב
 ָהעֵץ ֲאשֶר ִצוִי ִתיָך לֵאמ ֹר- וַת ֹאכַל מִן,ש ַמעְּתָ לְּקֹול ִאשְּתֶ ָך
ָ - כִי, {ס} יז ולְָּאדָם ָאמַר.בְָך- וְּהוא י ִ ְּמשָל,שְך תְּשו ָק ֵתְך
ֵ אִי
-יח וְּקֹוץ וְּדַ ְּרדַ ר תַ ְּצמִי ַח לְָך; וְָּא ַכלְּתָ אֶת.  ְּב ִעצָבֹון ת ֹא ְּכ ֶלנָה כ ֹל י ְּ ֵמי ַחט ֶיָך,ֲבורָך
ֶ ֲרורה ָה ֲאדָ מָה ַבע
ָ א--ֹלא ת ֹאכַל ִממֶנו
 ָעפָר- ָעפָר אַתָ ה ְּואֶל- כִי:ָ כִי ִמ ֶמנָה ֺל ָק ְּחת, ָה ֲאדָ מָה- עַד שובְָּך אֶל,יט ְּבזֵעַת ַאפֶיָך ת ֹאכַל ֶלחֶם. שדֶה
ָ ֵעשֶב ַה
- כא ַוטַעַש י ְּהוָה ֱאֹלהִים לְָּא ָדם ו ְּל ִאשְּתֹו כָתְּנֹות עֹור. חָי- כִי הִוא ָהי ְּתָ ה אֵם כָל, ַחוָה,כ ַוטִק ְָּרא הָָאדָם שֵם ִאשְּתֹו. תָ שוב
.שם
ֵ ַוט ַ ְּל ִב
E escutaram a Voz do Eterno Deus caminhando pelo Jardim, à brisa do dia; o homem (Adão)
e sua mulher esconderam-se de diante do Eterno Deus, entre as árvores do Jardim. O Eterno
Deus chamou o homem e lhe disse: “AIEKA, onde você está?” E ele respondeu: “Ouvi Tua
voz no Jardim e temi, porque estou nu – e me escondi”. (Deus) disse: “Quem lhe falou que
você está nu? Por acaso você comeu do fruto da árvore que Eu lhe ordenei não comer dela?”
O homem disse: “A mulher que Você me deu para estar comigo – ela que me deu do fruto da
árvore e eu comi”. O Eterno Deus disse à mulher: “O que foi que você fez?” A mulher disse:
“A serpente me seduziu e eu comi”. O Eterno Deus disse à serpente: “Por você ter feito isso,
maldita seja entre todos os animais, domésticos e do campo! Rastejará sobre o seu ventre e
comerá pó todos os dias da sua vida. Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua
descendência e a dela; ela irá ferir a sua cabeça e você irá lhe ferir o calcanhar”. À mulher
(Deus) disse: “Multiplicarei em muito a sua tristeza e a sua gravidez; com tristeza você irá
gerar filhos; para o seu marido será o seu desejo e ele mandará em você”. E ao homem (Deus)
disse: “Por você ter escutado à voz da sua mulher e comido da árvore que Eu lhe ordenei
ordenara que não comer dela – maldita seja a terra por sua causa; com sofrimento você se
alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela irá gerar espinhos e mato, e você terá que
alimentar-se da relva do campo. Com o suor do seu nariz (do seu rosto) comerá pão, até você
retornar para a terra que dela foi tirado; porque você é pó – e ao pó voltará”. Adão chamou
sua mulher de Chava (Eva), pois ela se tornou mãe de toda vida (humana). E o Eterno Deus
fez para Adão e sua mulher roupas de pele – e os vestiu.
Esta parte da discussão está focada em Adão e Eva negar responsabilidade sobre seus próprios atos e
em as suas tentativas de culpar os outros.

Perguntas:
1) O que Adão e Eva fazem quando Deus os confronta? Por quê?
2) Como você descreveria a relação entre Adão e Eva neste momento? Eles conseguiram se tornar
“uma só carne”?
3) Por que Adão dá à mulher o nome de Chava (Eva)? Como isso reflete a sua crescente compreensão
dela como um ser separado de si mesmo?
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Alguns comentaristas interpretam o relato de se comer da árvore como uma progressão natural no
processo de tornar-se humano, da aquisição do desejo, da autoconsciência e do livre arbítrio – e de jeito
nenhum um pecado. No entanto, uma vez que o Homem e a Mulher comem da árvore e passam a se
entender como seres separados, eles têm a oportunidade de aderir um ao outro e se tornarem “uma só
carne”. No entanto, eles fazem exatamente o oposto: não assumem a responsabilidade por suas ações e,
em vez disso, lançam a culpa sobre outros. Assim desperdiçar o enorme potencial que se tornarem
independentes e comer da árvore lhes dá. Eles poderiam ter usado o seu livre arbítrio para assumir a
responsabilidade por suas próprias ações e pelo bem-estar do parceiro; em vez disso, optam por
proteger seus próprios interesses individuais.
Rav Moshé ben Nachman (1194-1270): Ramban ou Nachmânides Erudito, rabino, filósofo, médico,
cabalista e comentarista bíblico que viveu a maior parte de sua vida na Catalunha, Espanha.

Texto 8: Comentário sobre Gênesis 3:12 (Ramban)
“A mulher que Você me deu para estar comigo”. Em outras palavras, “a mulher que Você
me deu como companheira, ela me deu da árvore e eu percebi que nada do que ela me diz será
para o meu benefício e auxílio...” Os sábios chamam isso de „ingratidão‟... pois [Adão]
respondeu a Ele [Deus], "foi Você que me causou este obstáculo, pois Você me deu uma
mulher como companheira e ela me aconselhou a pecar”.
Noam Zion, pesquisador no Instituto S. Hartman, em Jerusalém, e seus coautores Jo Milgrom & Gary
Tishkoff colaboraram no artigo “A Help Mate?”, Jerusalém 2000. Trata-se de um jogo de palavras em
inglês: “Uma ajudante? /Uma Companheira Ajuda?”. No texto abaixo eles comentam sobre o
comentário de Ramban.

Texto 9: Comentário sobre Gênesis 3:12 em “A Help Mate?”, A Arte de Viver Juntos nos
Relatos de Adão e Eva
De acordo com outra abordagem, o pecado grave não foi comer da Árvore do Conhecimento
– de fato, todo mundo transgride de tempos em tempos – mas sim o fato de não assumir a
responsabilidade e a transferência da culpa para o outro. O homem acusa a mulher, que por
sua vez culpa a serpente... “A serpente me seduziu e eu comi” ainda não é uma confissão de
sua culpa. No entanto, ela não culpa o homem – que não se opôs a comer – nem a Deus. A
mulher, pelo menos, limita suas desculpas.
Perguntas:
1. Tanto o homem quanto a mulher fogem às suas responsabilidades, mas se defendem de modos
diferentes. Como as suas reações indicam as diferentes maneiras de cada um se entender como um ser à
parte, independente?
2. Por que você acha que a mulher não culpa o homem nem a Deus?

Parte 3: Implicações para os Dias de Hoje (10 minutos)
Em Gênesis 2, o homem e a mulher estão fisicamente separados. Em Gênesis 3, eles alcançam uma
compreensão de si mesmos como seres separados, com desejos distintos e interesses próprios. Seu
desafio é o de “aderir um ao outro” e se tornarem “uma só carne”, apesar de suas diferenças. No
entanto, eles não conseguem fazê-lo e culpam um ao outro de transgredir a ordem de Deus. Resta aos
personagens bíblicos posteriores – e às gerações vindouras – tentar alcançar a plenitude e unidade,
apesar de diferentes interesses e desejos.

Dê aos participantes a oportunidade de refletir. Peça-lhes para responder às seguintes
perguntas, por escrito ou em chavruta.
Perguntas:
1. Quais conflitos humanos essenciais a história do Jardim do Éden retrata?
2. Será que essa história nos dá algum insight sobre a natureza do desejo e do interesse próprio? Como
podemos aplicá-los para criar “unidade” em nossas relações uns com os outros e com o mundo?
Peça aos participantes para compartilharem algumas respostas com o grupo.

***
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