O CHORO DE EVA
Texto: Gênesis 4:1-8; 25
1 Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse
ela: "Com o auxílio do Senhor tive um filho homem".
2 Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e
Caim, agricultor.
3 Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
4 Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O
Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta,
5 mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se
transtornou.
6 O Senhor disse a Caim: "Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu
rosto?
7 Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o
ameaça à porta; ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo".
8 Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: "Vamos para o campo". Quando estavam lá,
Caim atacou seu irmão Abel e o matou.
25 Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem
chamou Sete, dizendo: "Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim
o matou".
Introdução:
• Hoje é um dia muito especial, o dia que celebramos o dia das mães.
• Como é triste perder um filho. Quem já perdeu um filho, sabe do que eu estou
falando. É uma quebra da lei da natureza.
• Gostaria de falar neste dia especial e nesta noite sobre o choro de uma mãe.
• O choro de EVA. Embora não exista nada escrito a esse respeito, eu não posso
deixar de acreditar que Eva tenha sofrido muito com a perda de seu filho.
• Homicídio era uma coisa que nunca havia acontecido. Nem tão pouco a dor da perda
de um filho.
• O choro de Eva foi...
1. UM CHORO NÃO DESCRITO
• Não há nenhum versículo que descreva o acontecido do ponto de vista de Eva.
• Mas com toda a certeza ela chorou, e chorou muito.
• Mas como descrever o que é absolutamente indescritível.
• Como colocar em palavras a DOR.
• Como pontuá-la, ou classificá-la, como dividi-la em capítulos e versículos.
• A dor da perda é algo tão pessoal que o máximo que podemos é nos solidarizar com
ela, mas jamais transferi-la.
• A psicologia diz que no luto existem 5 fazes:
1. A Negação
2. A Raiva
3. A Barganha
4. A Depressão
5. A Aceitação

2. UM CHORO PELA PERDA DO FÔLEGO
• Quando nasce o seu segundo filho, Eva lhe coloca o nome de ABEL – que quer dizer
“fôlego”.
• É interessante que sempre depois de algo difícil ou pesado, paramos para tomar
fôlego.
• Imagine Eva olhando para Abel, era como se ela dissesse você é o meu fôlego.
• Mas agora seu filho fora morte, ela havia perdido o seu fôlego.
• A dor, às vezes, faz isso conosco, nos dirá o fôlego.
• Eva havia perdido o seu fôlego.
• Talvez alguns que estão aqui hoje, até mesmo algumas mães já perderam o seu
fôlego.
• O que fazer agora? Como recuperá-lo?
3. UM CHORO RECOMPENSADO.
• O verso 25 diz o seguinte – “Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela
deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: “Deus me concedeu um filho no
lugar de Abel, visto que Caim o matou”.
• Entre alguns significados, o nome SETE possui um que me chamou muito a atenção.
• SETE deveria se escrever com “H” – SETH
• Que significa “PONTE”.
• Eva declarou: “Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o
matou”.
• Eva precisava atravessar uma ponte, a ponte do LUTO.
• Quantas pontes você já atravessou na sua vida? E quantas você ainda precisa
atravessa?
• Nunca se esqueça que Jesus é a ponte mais importante que atravessamos, pois ele
é a ponte para Deus.
• Deus vou a dor de Eva e lhe preparou uma ponte.
• Deus também está vendo a tua dor, e ele já preparou a tua ponte.
CONCLUSÃO
• Nesta data tão especial, o que você está precisando? Pelo que você tem chorado?
• Talvez lhe falte atravessar a ponte que Deus já preparou para você.

