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Um dos nossos leitores perguntou: “Adão e Eva foram salvos pela graça de Deus?”. Essa 

pergunta tem duas partes. Primeiro, Adão e Eva foram salvos? Segundo, como foram salvos? 

Em primeiro lugar, podemos dizer que Eva foi salva. Deus disse à serpente, que é Satanás 
(Ap. 12:9): “E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente; esta te 
ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar” (Gn. 3:15). A “mulher” é Eva (cf. 3:1-2, 4, 6, 12-13, 
16). Através da Queda, Adão e Eva aliaram-se a Satanás e uniram-se a ele em seu ódio contra 
Deus. Quando Deus colocou inimizade entre Satanás e a “mulher”, Eva, ele estava restaurando a 
amizade pactual que tinha com ela antes da Queda. Visto nessa luz, as “túnicas de pele” (3:21), 
que o Senhor fez e com as quais a vestiu, falam das vestimentas da salvação, como a igreja tem 
tradicionalmente ensinado. Não é surpresa que Eva confesse que os filhos que mais tarde teve 
vieram das mãos do Todo-poderoso (4:1, 25). Assim, a vinda de Deus para encontrar Eva 
(3:8ss.) fala de sua vinda graciosamente para buscar e salvar o que se havia perdido (cf. Lucas 
19:10). Claramente, Eva foi salva. 

Em segundo lugar, não somente Eva, mas também Adão foi salvo. Eva é proeminente 
em reconhecer que Deus concedeu o nascimento de Caim e Sete (Gn. 4:1, 25), mas devemos 
pensar que Adão não desempenhou nenhum papel na escolha do nome dos seus filhos, 
confessando assim Jeová como o Deus que dá a vida? Similarmente, Deus não vestiu apenas 
Eva, mas também Adão naquelas “túnicas de pele” (3:21), que simbolizam a salvação. Além do 
mais, Deus veio não somente até Eva, mas a Adão também para mostrar-lhes seu pecado e 
miséria do qual Ele poderia libertá-los (3:8ss.). 

Mas se Adão e Eva foram salvos, devemos perguntar como foram salvos. Certamente 
não foi por seu “livre-arbítrio” ou por seus esforços. Quando Deus veio para salvá-los, eles se 
esconderam de Deus (3:8) e apresentaram escusas para o pecado cometido (3:12-13). Foi Deus, e 
não eles, que os salvou. Deus disse: “Porei inimizade entre ti e a mulher” (Gn. 3:15). Adão e Eva 
não tinham poder ou vontade para se livrar do domínio de Satanás. Somente Deus poderia e 
somente Deus os libertou. Mas não somente foi a salvação deles totalmente de Deus; foi 
também totalmente pela graça. Nossos pais tinham desobedecido ao mandamento de Deus e 
comido do fruto proibido. Eles creram no diabo, e duvidaram do Deus vivo e verdadeiro, que 
tinha criado-os e entrando em comunhão com eles. Assim, a salvação deles poderia ser apenas 
pela misericórdia e dom soberano de Deus. E visto que a salvação foi totalmente pela graça, 
deve ter sido também pela fé (Ef. 2:8). Adão e Eva receberam de Deus a fé para crerem na 
semente vindoura da mulher, Cristo, que esmagaria a cabeça de Satanás na cruz. E nós, e todos 
do povo de Deus em todas as épocas, somos salvos da mesma forma que os nossos primeiros 
pais. 
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