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Texto Áureo 

"Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos 

desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais?" (Ml 2.10) 

Verdade Prática 

Apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal: 

Adão e Eva; nesse sentido, somos todos irmãos. 

Leitura diária 

Segunda - At 17.26: Todos somos filhos de Adão e Eva 

Terça - Ml 2.10: Em Adão e Eva, somos todos os irmãos 

Quarta - Gn 11.1: A unidade linguística primitiva 

Quinta - Rm 5.12: Em Adão, todos pecaram 

Sexta - Jo 3.16: Em Jesus, todos podem ser salvos 

Sábado - Rm 10.12: Em Jesus, todos somos um 

LEITURA BÍBLICA EM CLASSE 

Atos 17.22-28 

22- E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um 

tanto supersticiosos; 

23- porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava 

escrito: Ao Deus Desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo é  

 

o que eu vos anuncio. 

24- O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita 

em templos feitos por mãos de homens. 

25- Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa; 

pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas; 

26 - e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, 

determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, 

27- para que buscassem ao Senhor, se, porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que 

não está longe de cada um de nós; 

 



28- porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos 

poetas disseram: Pois somos também sua geração. 

 

INTRODUÇÃO 

Na aula de hoje, estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. 

Constataremos que, apesar da diversidade de línguas, povos e nações, toda a  

 

humanidade tem uma única origem. Fomos criados por Deus e provimos de um único casal - 

Adão e Eva. E, no princípio, conforme veremos, todos falávamos um único idioma.  

 

Nesse sentido, todos os seres humanos são irmãos. 

 

A unidade genética da humanidade traz uma implicação doutrinária muito importante. No 

primeiro Adão, todos pecamos e fomos destituídos da glória divina. Todavia, em  

 

Jesus Cristo, o homem perfeito e Último Adão, todos, sem exceção, podem ser salvos e 

reconciliados com Deus. 

 

Concentremo-nos, pois, nesta lição, e que o Espírito Santo nos ilumine a entender melhor as 

belezas e mistérios da Palavra de Deus. 

 

I - A UNIDADE RACIAL DO SER HUMANO 

Neste tópico, veremos os seguintes assuntos: a origem divina do homem e a sua unidade racial 

e psicológica. Essa doutrina é suficiente, em si mesma, para destruir as  

 

bases ateias e anticristãs do evolucionismo. 

 

1 A origem divina do ser humano. 

Embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundivelmente divina, pois a sua 

criação foi decretada e executada por Deus (Gn 1.26-30; 2.7). Portanto, o  

 

aparecimento do ser humano, no Universo, deve-se a um ato criativo do Todo-Poderoso, e não 

a um processo de evolução. 



 

2 A unidade racial do ser humano. 

Ao contrário do que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, 

apesar de sua diversidade racial e linguística, provêm de um único tronco  

 

genético: Adão e Eva (At 17.26). Logo, existe apenas uma única raça humana (Ml 2.10). O 

racismo, por conseguinte, é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à  

 

unidade genética do ser humano. 

 

3 A unidade psicológica do ser humano. 

Conquanto diversos cultural e etnicamente, os seres humanos demonstram possuir uma 

unidade psicológica comum (1 Rs 8.46; Ec 7.20; Rm 15.12). Enfim, todos os homens têm  

 

uma herança psicológica e emocional comum. As reações podem ser diversas, dependendo da 

educação e da cultura de cada povo, mas as bases psicológicas, repito, são  

 

comuns. 

 

II - A UNIDADE LINGUÍSTICA ORIGINAL DA HUMANIDADE 

 

Veremos, agora, como o idioma falado pelos seres humanos, desde Adão até Noé, veio a 

perder-se e como podemos identificá-lo, hoje, nas línguas e dialetos falados no  

 

mundo. 

 

1 A língua original da humanidade. 

A fala é um dos maiores dons que Deus comunicou pessoalmente a Adão, pois ambos 

conversavam diariamente (Gn 3.8). O primeiro homem dominava tão bem a arte do falar,  

 

que veio a recepcionar a sua esposa com um poema admirável (Gn 2.23). 

 



No capítulo três de Gênesis, Deus chamou Adão e Eva à responsabilidade através de um 

diálogo de altíssimo nível; nossos pais não ficaram na ignorância quanto às  

 

consequências da queda, pois estavam perfeitamente habilitados, em termos verbais, a 

compreender o Criador. 

 

A língua falada por Adão e seus descendentes imediatos, até Noé, não era o hebraico. Mesmo 

porque, o idioma falado pelos israelitas só viria a formar-se, em termos  

 

definitivos, bem mais tarde. 

 

2 A confusão linguística em Babel. 

Após o Dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se em Sinear, e, ali, intentaram criar um Estado 

secular e ateu, para contrariar frontalmente os mandamentos divinos  

 

quanto ao povoamento da Terra (Gn 11.1-3). Como todos falavam uma única língua, lograram 

avançar em seus projetos, provocando uma enérgica intervenção divina (Gn  

 

11.7). A fim de que os homens não prosseguissem nesse intento maligno, o Senhor confundiu-

lhes a língua e dispersou-os por toda a terra. 

 

Essa é a origem das línguas e dialetos existentes hoje no mundo. 

 

3 Indícios da linguagem primitiva. 

Apesar dos muitos idiomas existentes atualmente no mundo, é possível constatar, através de 

um estudo histórico e comparativo, que todos eles provieram de um tronco  

 

linguístico comum. Mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, como o português e o 

chinês, é possível encontrar um elo, às vezes, frágil, que os liga à torre de  

 

Babel. 

 

 



III - EM CRISTO, TODOS SOMOS UM 

A unidade humana não se dá apenas em termos raciais e linguísticos. Conforme veremos neste 

tópico, todos os seres humanos acham-se ligados em Adão quanto ao pecado e,  

 

também, quanto à redenção. 

 

1 O pecado universal de Adão. 

Afirma o apóstolo Paulo que, através de um só homem, o pecado foi introduzido no mundo 

(Rm 5.12). E, conquanto o pecado de Adão fosse particular, suas consequências  

 

foram universais, porque ele é o pai e o representante de todos os seres humanos. Eis porque 

todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus (Rm 3.23). 

 

Todos os seres humanos acham--se ligados, entre si, pela transgressão de Adão e Eva, nossos 

primeiros pais. 

 

2 As consequências universais do pecado de Adão. 

A consequência imediata do pecado de Adão foi a sua morte espiritual; a quebra de sua 

perfeita comunhão com Deus (Gn 3.23,24). Além da morte espiritual, o homem  

 

experimentaria também a morte física. Haja vista o caso do próprio Adão. Não obstante ter 

vivido até aos 930 anos, veio a experimentar a morte (Gn 5.5). 

 

A morte, portanto, é uma experiência comum a todos os homens, porque todos os homens, 

em Adão, pecaram e foram expostos à fraqueza e à morte (Rm 3.23). 

 

3 Em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. 

As consequências do pecado de Adão foram desfeitas por Jesus Cristo, que, na Epístola de 

Paulo aos Romanos, é identificado como o Último Adão (1 Co 15.45; Rm 5.15).  

 

Através de sua morte, Ele venceu a morte, resgatando-nos completamente do pecado (Ef 

2.15). 

 



Hoje, por conseguinte, o nosso elo, com todas as famílias de Adão, não se dá apenas em 

termos genéticos ou linguísticos, mas de igual modo pela morte e ressurreição de  

 

Jesus Cristo. NEle, os que receberam a fé constituem uma única família - a família dos santos (1 

Co 12.13). 

 

CONCLUSÃO 

Nesta lição, aprendemos que todos os povos da terra, apesar de sua diversidade étnica, 

cultural e linguística, formam uma única família, porquanto todos viemos de Adão  

 

e Eva. Por esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita ideologias racistas. Afinal, como vimos, 

existe apenas uma raça. Nesse sentido, repito, todos os homens são  

 

irmãos. 

 

Em Jesus Cristo, nossa comunhão uns com os outros torna-se ainda mais forte. Na Igreja, todos 

somos um, formando um só corpo. Aleluia! 

 

PARA REFLETIR 

A respeito de "A Unidade da Raça Humana", responda: 

 

• A que se deve o aparecimento do ser humano no Universo? 

O aparecimento do ser humano, no Universo, deve-se a um ato criativo do Todo-Poderoso, e 

não a um processo de evolução. 

 

• Segundo a Escritura, existe mais de uma raça? 

Ao contrário do que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, 

apesar de sua diversidade racial e linguística, provêm de um único tronco  

 

genético: Adão e Eva (At 17.26). Logo, existe apenas uma única raça humana (Ml 2.10). 

 

• Qual a origem dos diversos idiomas? 



A fim de que os homens não prosseguissem nesse intento maligno, o Senhor confundiu-lhes a 

língua e dispersou-os por toda a terra. Essa é a origem das línguas e  

 

dialetos existentes hoje no mundo. 

 

• Por que todos pecamos em Adão? 

E, conquanto o pecado de Adão fosse particular, suas consequências foram universais, porque 

ele é o pai e o representante de todos os seres humanos. 

 

• Como Cristo desfez o pecado de Adão? 

Através de sua morte, Ele venceu a morte, resgatando-nos completamente do pecado (Ef 

2.15). 

 

Fonte: https://www.subsidiosdominical.com/2019/11/licao-5-unidade-da-raca-humana.html 


