
CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO 

CAMPUS ENGENHEIRO COELHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOISÉS ESCREVEU “A MEU RESPEITO”: ESTUDO EXEGÉTICO E 

INTERTEXTUAL DE GÊNESIS 3:15 E O SUPOSTO PROTOEVANGELHO 

 

 

 

 

 

 

THIAGO LESSA FIÚZA 

 

 

 

 

 

 

 

ENGENHEIRO COELHO 

2011 



THIAGO LESSA FIÚZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOISÉS ESCREVEU “A MEU RESPEITO”: ESTUDO EXEGÉTICO E 

INTERTEXTUAL DE GÊNESIS 3:15 E O SUPOSTO PROTOEVANGELHO 

 

 

 

 

 

 

Monografia  

Apresentada em Cumprimento Parcial 

dos Requisitos para o Programa de 

Pós-Graduação Lato Sensu em Teologia Bíblica 

Orientador: Dr. Reinaldo W. Siqueira 

 

 

 

 

 

 

ENGENHEIRO COELHO – SP 

2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright por Thiago Lessa Fiúza 2011 

Todos os direitos reservados 



MOISÉS ESCREVEU “A MEU RESPEITO”: ESTUDO EXEGÉTICO E 

INTERTEXTUAL DE GÊNESIS 3:15 E O SUPOSTO PROTOEVANGELHO 

 

Monografia  

 

Apresentada em cumprimento parcial 

dos requisitos para o certificado de 

Especialista em Teologia Bíblica 
 

por 

 

Thiago Lessa Fiúza 

 

 

COMISSÃO DE APROVAÇÃO: 

 

___________________________ 

Dr. Renato Stencel 

Professor de Dissertação 

Professor de Teologia Histórica 

________________________________ 

Dr. Roberto Pereyra Suárez 

Coordenador da Banca Examinadora 

Professor de Teologia Bíblica  

Diretor do Programa de Pós-Graduação 

 

 

 

 

___________________________ 

Dr. Reinaldo Wenceslau Siqueira 

Orientador da Dissertação 

Professor de Teologia Bíblica 

 

__________________________________ 

Data de Aprovação 



AGRADECIMENTOS 

 

 Primeiramente a Deus, principalmente pelo dom da vida e da graça. Sou 

profundamente grato também pela oportunidade que Ele me concedeu de me 

aprofundar ainda mais no conhecimento de Sua Palavra, e pela sabedoria e direção ao 

guiar este estudo, além da força e amparo nos momentos mais difíceis. A Ele seja toda 

a honra e a glória; 

 Aos meus pais, Daniel Fiúza e Esther Cruz Lessa Fiúza, primeiramente pela base e 

educação cristã que me ofereceram durante todos os anos da minha “curta” vida. Em 

segundo lugar, pelo apoio, carinho, cuidado, sustento e disposição em ajudar em todos 

os momentos dessa difícil jornada; 

 Ao meu irmão, Daniel Lessa Fiúza, pelo constante incentivo e por sempre falar 

comigo nas horas mais “importantes”; 

 À minha namorada, Vivian Loura Pessanha, pelo carinho, paciência e apoio em todos 

os momentos; 

 Ao meu orientador, Pr. Reinaldo W. Siqueira, pela inspiração, auxílio, orientações e 

correções ao longo desta pesquisa, para que ela pudesse ser concluída da melhor 

maneira possível; 

 A todos os demais professores do curso de Pós-Graduação em Teologia Bíblica, Pr. 

Roberto Pereyra, Pr. Renato Stencel, Pr. Ozeas C. Moura e Pr. Rodrigo P. Silva, 

primeiramente pelo incentivo e apoio ao curso, e em segundo, pelo enriquecimento 

espiritual e intelectual transmitido ao longo desse ano através das aulas, leituras e 

trabalhos; 

 Aos colegas de classe, pelo companheirismo em todos os momentos, pela ajuda mútua 

nas dificuldades, e pelo conhecimento compartilhado ao longo de todas as pesquisas e 

apresentações realizadas no decorrer deste ano; 

 À nossa secretária da pós-graduação, Débora Gómez, por nos dar as diretrizes ao 

longo desse curso, e até antes mesmo dele iniciar; 

 Ao amigo Paulo Henrique Steiner Dorta, pela grande ajuda de “última hora” com o 

Abstract desta pesquisa; 

 A todos os outros familiares e amigos que de alguma forma apoiaram e contribuíram 

para esta importante realização em minha vida. 



RESUMO 

 

 Ao longo da história, o texto de Gênesis 3:15 tem sido alvo de uma grande variedade 

de interpretações, tanto no meio judaico quanto no meio cristão. Tradicionalmente, dentro do 

cristianismo ele tem sido conhecido como o “Protoevangelho”, ou seja, o primeiro anúncio do 

evangelho. No entanto, essa leitura tem sido negada pelos intérpretes críticos das Escrituras, 

que sugerem que o texto apresenta uma simples referência à aversão da raça humana pelas 

serpentes. Essa pesquisa procura, através de um close reading e de uma análise intertextual de 

Gênesis 3:15, mostrar que o texto bíblico em sua forma final apresenta uma interpretação 

messiânica de Gênesis 3:15, que serve de base para o restante das Escrituras desenvolver o 

seu pensamento messiânico, que se cumpre na pessoa e obra de Jesus Cristo. 

Palavras-chave: Semente; Inimizade; Protoevangelho; Exegese; Intertextualidade.    



ABSTRACT 

 

 Throughout history, the text of Genesis 3:15 has been target to a vast range of 

interpretations, both in the Jewish and in the Christian spheres. Traditionally, inside 

christendom it has been known as the "Protoevangelium", which is, the first disclosure of the 

gospel. Nevertheless, this reading has been denied by critics of the Scriptures, who suggest 

that the text presents only a plain reference to the human aversion against serpents. Through a 

close reading and an intertextual analysis of Genesis 3:15, this research aims to show that the 

biblical text in its final form does hold to a messianic interpretation of Genesis 3:15, which 

fits as basis for the rest of Scripture to develop its messianic thinking, that is fulfilled in the 

person and work of Jesus Christ. 

Keywords: Seed; Enmity; Protoevangelium; Exegesis; Intertextuality.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

 Ao se ler os evangelhos, percebe-se que Cristo é descrito como alguém familiarizado 

com as Escrituras de Seu tempo. Ele conhecia o Antigo Testamento, o usava, o citava e até Se 

defendia com ele
1
. Em uma de suas conhecidas discussões com um grupo de judeus, Ele 

disse: “Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que 

testificam de mim” (Jo 5:39).
2
 

 Jesus se apresenta nos evangelhos como sendo o cumprimento das profecias 

messiânicas do AT. Na Sua conversa com os dois discípulos no caminho de Emaús, é dito que 

Ele, “começando por Moisés, discorrendo por todos os Profetas, expunha-lhes o que a seu 

respeito constava em todas as Escrituras” (Lc 24:27); e, ao reencontrar os discípulos em 

Jerusalém, “Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco: 

importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos 

Salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras” (Lc 24:44-45). 

 A mesma compreensão que Jesus tinha de que Ele era o Cristo (Messias) que havia 

sido profetizado pelo AT, também foi transmitida aos Seus discípulos e anunciada por eles em 

suas pregações. Pedro, em seu discurso no dia de Pentecostes, afirmou que Jesus era o 

cumprimento das promessas feitas a Davi (At 2:29-36). Felipe, ao pregar para o eunuco, 

declarou que Cristo era o cumprimento da profecia feita em Isaías 53 (At 8:30-35). Paulo, em 

seus discursos e epistolas, também afirmava que as profecias do AT se cumpriam em Jesus 

(At 13:23-41; 17:2-3; Rm 1:1-4; Hb 1:1-13).  O próprio evangelho de João foi escrito pelo 

apóstolo para que o leitor pudesse crer que Jesus era o Cristo (Messias) que havia sido 

anunciado (Jo 20:30-31). 

  

1.1. Definição do Problema 

 Dentro deste contexto, conforme descrito no capitulo 5 do evangelho de João, Cristo 

aparece fazendo uma severa crítica a um certo grupo de judeus por não O aceitarem como o 

Filho de Deus, enviado e testificado pelo próprio Pai e pelas Escrituras (Jo 5:32-44). Depois 

de dizer que o AT testificava a respeito de Si (Jo 5:39), Ele lança então sobre esses judeus 

uma acusação, baseando-Se nos escritos de Moisés, o qual os judeus consideravam como a 

                                                           
1
 MÜELLER, Ekkehardt. Jesús y el Pentateuco. In: ALOMÍA, Merlig, et al., eds. Volviendo a los 

Orígenes: Entendendo el Pentateuco. VI Simpósio Bíblico-Teológico Sudamericano, p. 287. 

 
2
 Todos os textos bíblicos utilizados serão da versão Revista e Atualizada, salvo futuras indicações. 
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fonte de toda a autoridade. Ele diz: “Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai; quem vos 

acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque, se, de fato, crêsseis em 

Moisés, também creríeis em mim; porquanto ele escreveu a meu respeito” (Jo 5:45-46). 

  Tradicionalmente, essas palavras de Jesus foram compreendidas no meio cristão como 

uma referência a uma série de passagens especificas do Pentateuco que contém um caráter 

messiânico. Dentro desse grupo de passagens, a primeira mencionada é a de Gênesis 3:15, 

também denominada de “Protoevangelho”, ou o primeiro anúncio do evangelho. 

 Em Gênesis 3:15 é dito: “Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência 

e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar”. Este anúncio tem 

despertado ao longo da história uma variedade de reações e interpretações, algumas 

defendendo e outras rejeitando veementemente seu caráter messiânico. 

 Diante disso, algumas perguntas surgem: teria o texto de Gênesis 3:15 um caráter 

messiânico ou isso não passa de uma interpretação forçada e fantasiosa da Bíblia? Há em 

Gênesis 3:15 a ideia do suposto “Protoevangelho” ou este é um termo erroneamente atribuído 

a uma passagem que trata simplesmente de uma aversão entre a raça humana e as serpentes? 

O que o próprio texto e o restante das Escrituras dizem sobre esta “inimizade”, e 

principalmente, sobre a “semente” da mulher?  

  

1.2. Objetivos  

 Esta pesquisa tem por objetivo analisar o texto de Gênesis 3:15 e buscar entender o 

significado pretendido pelo seu autor, se de fato o texto apresenta uma intenção messiânica ou 

se isso foi o fruto de uma interpretação posterior completamente parcial. Este trabalho 

também tem por objetivo ver como Gênesis 3:15 foi compreendido pelos autores do Antigo e 

do Novo Testamento e se, de fato, este texto poderia ser incluído entre os textos que o próprio 

Cristo disse que se referiam a Ele. 

 

1.3. Metodologia 

 Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, o texto será abordado através de 

uma pesquisa de caráter bibliográfico, de um close reading do texto de Gênesis 3:15 e de uma 

análise das referências intertextuais a esse texto em outras partes da Bíblia.  

 O trabalho será dividido em quatro partes. A primeira será destinada ao debate sobre a 

interpretação de Gênesis 3:15 ao longo da história, desde o período das antigas versões até os 

dias atuais. A segunda parte será destinada a uma exegese do texto em questão, analisando seu 

gênero literário, contexto e termos principais. A terceira parte explorará as possíveis 



13 
 

referências intertextuais a Gênesis 3:15 dentro do Antigo e do Novo Testamento. E na última 

parte serão apresentadas as devidas conclusões e implicações teológicas alcançadas com a 

pesquisa.  
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2. A INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA DE GÊNESIS 3:15 E O SUPOSTO 

PROTOEVANGELHO 

 

 A interpretação de Gênesis 3:15 como sendo a primeira profecia bíblica de caráter 

messiânico não é uma exclusividade cristã. Ao longo da história, enquanto algumas versões e 

comentaristas apresentaram o texto de uma forma bem literal, outros carregaram uma leve, ou 

às vezes, uma forte interpretação messiânica na sua tradução ou compreensão de Gênesis 

3:15. 

 Ao longo da historia, o texto de Gênesis 3:15 foi entendido de inúmeras maneiras 

pelos seus intérpretes. Afolarin O. Ojewole apresenta uma excelente sistematização dessas 

varias formas de interpretação. Para ele, elas podem ser classificadas em: literais, simbólicas, 

figuradas, naturalísticas, alegóricas, etiológicas, messiânicas, mariológicas, históricas, 

políticas, cristológicas, escatológicas, coletivas, singulares, representativas, racionalísticas e 

também da crítica da forma.
3
 

 Abaixo serão listadas as principais dessas interpretações, primeiramente dentro do 

judaísmo, e em seguida dentro do cristianismo. 

 

2.1. No judaísmo 

 2.1.1.  Nas antigas versões 

 A mais antiga interpretação messiânica conhecida é a da LXX, versão grega da Bíblia 

Hebraica traduzida por volta do 3º ou 2º século a.C. Ela apresenta uma evidência disso ao 

traduzir na segunda parte do verso o pronome hebraico masculino hûʼ (ele) pelo pronome 

pessoal masculino autós (ele), ao invés do correspondente neutro auto, que concordaria com o 

gênero neutro do substantivo spérma, expressão pelo qual foi traduzido o termo hebraico 

zeraʽ – “semente”. É importante notar que em nenhuma outra tradução literal os tradutores da 

LXX alteram tanto a gramática grega ao traduzir um pronome e seu antecedente quanto em 

Gênesis 3:15. Isso mostra que o tradutor tinha uma compreensão de que o texto se referia a 

um individuo, e não uma descendência no sentido coletivo, o que parece indicar uma 

interpretação messiânica do texto por parte do tradutor.
4
 

                                                           
3
 OJEWOLE, Afolarin O. The seed in Genesis 3:15: An exegetical and intertextual study, p. 12. 

 
4
 RAHLFS, Alfred. Septuaginta: Id est Vetus Testamentum Graece Iuxta LXX Interpretes, Duo 

Volumina in Uno, p. 5; MARTIN, R. A. “The Earliest Messianic Interpretation of Gen 3:15”. Jornal 

of Biblical Literature 84, December 1965, p. 427. 
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 Infelizmente, se as outras versões gregas da Bíblia Hebraica (as revisões de Áquila, 

Símaco e Teodocião) utilizavam uma tradução diferente da versão da LXX, não é possível 

saber, visto que suas porções de Gênesis 3:15 não foram preservadas.
5
   

 Dentro dos Targuns Palestinos existe uma forte interpretação messiânica na tradução 

de Gênesis 3:15. No Targum de Onqelos, o tradutor trata a passagem figurativamente, e 

parece ter sido influenciado por alguma tradição de interpretação. Sua tradução toma 

conhecimento de uma linha de tempo que se estende desde a criação até a era messiânica e o 

fim escatológico do mundo
6
. O texto do Targum de Onqelos diz: “E eu porei inimizade entre 

ti e a mulher, e entre teu filho e o filho dela; ele se lembrará do que tu fizeste para ele em 

tempos antigos, e tu preservarás (teu ódio) para eles no fim (do tempo)”.
7
  

 Ideias messiânicas também são encontradas em outros Targuns, como o Targum 

Pseudo-Jonathan, o Targum Neofiti I e o Targum Fragmentário. Eles aplicam o cumprimento 

da profecia para os dias do reinado do Messias, apesar de não fazer uma completa relação 

entre o Messias e a “semente” da mulher
8
. O texto do Targum Pseudo-Jonathan, por exemplo, 

diz:  

Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a descendência dos teus 

filhos e a descendência dos filhos dela: e será que quando os filhos da 

mulher observarem os mandamentos da Torá, eles se dirigirão para te ferir 

na cabeça, mas quando eles esquecerem os mandamentos da Torá tu mesmo 

te dirigirás para mordê-los no calcanhar. No entanto, há um remédio para 

eles, mas não há remédio para ti. Eles estão destinados a fazer paz no fim, 

nos dias do Rei Messias.
9
  

 

 É importante notar que os Targuns relacionam a derrota da serpente com a observância 

da Lei, e tudo isso com a vinda da era messiânica. Esses Targuns tratam Gênesis 3:15 como 

uma exortação à obediência nacional da Torá, visto que o verso promete a cura como um 

resultado da observância da Lei, e isso era relacionado ao Messias, que traria consigo o 

                                                           
5
 LEWIS, Jack. “The Woman´s Seed (Gen 3:15)”. JETS 34/3, September 1991, p. 300. 

 
6
 OJEWOLE. The seed in Genesis 3:15, p. 62. 

 
7
 SPERBER, Alexander, ed. The Bible in Aramaic, Volume 1: The Pentateuch According Targum 

Onkelos, p. 5; OJEWOLE. The seed in Genesis 3:15, p. 61.   

 
8
 LEWIS. “The Woman´s Seed (Gen 3:15)”, p. 301-302. 

 
9
 HUCKEL, Tom. The Rabbinic Messiah, Gn. 3:15. 
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cumprimento da Torá. Essa interpretação parece indicar a força e a importância de Gênesis 

3:15 na antiga exegese judaica.
10

  

 Na antiga versão siríaca, conhecida como Peshitta
11

, encontramos uma interpretação 

bem literal do texto hebraico, o que faz alguns estudiosos sugerirem que não existe nenhuma 

interpretação teológica especial de Gênesis 3:15 nela
12

. Outros, como Ojewole, sugerem que 

pelo fato da Peshita usar uma redução no texto, onde o termo “semente” é seguido somente 

pelo pronome singular “ele”, ela também suporta uma leitura messiânica, assim como a Bíblia 

Hebraica, a LXX e os Targuns
13

. No entanto, o simples uso de um pronome masculino não dá 

tanta força para este argumento, visto que o substantivo “semente” é masculino em siríaco, e 

não existe pronome neutro nesta língua semítica. 

  

 2.1.2. Nos escritos judaicos até a Idade Média 

 Uma forte linguagem messiânica é encontrada em certos livros pseudoepígrafos do 

AT, e em especial no livro de 1 Enoque, que é considerado por alguns como um importante 

exemplo de interpretação messiânica do termo “semente” no período do judaísmo pré-

cristão.
14

 

 Em 1 Enoque, o titulo messiânico “filho do homem” é frequentemente relacionado 

com o “filho da semente da mãe de todo ser vivente”. Desde que a “mãe de todo ser vivente” 

é Eva, alguns comentaristas sugerem que esta parece ser uma interpretação de Daniel 7:17 

baseada em Gênesis 3:15, o que refletiria uma interpretação messiânica de Gênesis 3:15.
15

    

 Entre os autores judeus do primeiro século d. C., Filo é um dos principais a comentar 

Gênesis 3:15. Ele apresenta uma interpretação alegórica do texto, dizendo que a serpente é um 

símbolo do desejo, que vive em uma inimizade natural com o sentido, descrito 

                                                           
10

 OJEWOLE. The seed in Genesis 3:15, p. 69-71. 

 
11

 Existe uma certa dúvida sobre a origem do AT da Peshitta como sendo uma obra de origem judaica 

ou cristã. É possível que alguns livros tenham sido traduzidos por judeus e outros por cristãos. O 

Pentateuco parece apresentar uma conexão muito próxima com os Targuns, o que pode indicar uma 

origem judaica para esta versão (cf. BROCK, S. P. “Versions, Ancient (Syriac Versions)”. In: 

FREEDMAN, David Noel, ed. The Anchor Bible Dictionary, Volume 6, p. 794).  

  
12

 LEWIS. “The Woman´s Seed (Gen 3:15)”, p. 301. 

 
13

 OJEWOLE. The seed in Genesis 3:15, p. 72. 

 
14

 LEWIS. “The Woman´s Seed (Gen 3:15)”, p. 302. 
 
15

 RONNING, John L. The Curse of the Serpent (Genesis 3:15) in Biblical Theology and 

Hermeneutics, p. 8-9. 
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simbolicamente como a mulher. Ele também declara que o prazer e o sentido são mutuamente 

hostis, assim como a paixão e a mente, ou seja, os prazeres atacam as faculdades racionais de 

cada um de nós, e uma experiência repleta de prazeres é a ruína do entendimento. Para ele 

também, o termo “semente” está cheio de verdades filosóficas, pois a semente é o ponto de 

partida da existência. No entanto, ele não dá nenhuma atenção especial à “semente” da 

mulher.
16

  

 O historiador judeu Flavio Josefo também comenta a sentença sobre a serpente, mas 

não faz nenhuma menção à “semente” da mulher, nem parece apresentar nenhuma 

interpretação teológica do texto.
17

 

 Depois do primeiro século, dentro do meio rabínico, poucos foram os comentários 

feitos sobre Gênesis 3:15, e quando feitos, normalmente estão conectados com lições 

variadas. Alguns rabis, ao comentarem sobre a postura de uma mulher adúltera, citam o caso 

de serpente, que segundo eles, queria matar Adão para se casar com Eva. Em vez de andar 

ereta e comer alimento humano, a serpente iria agora rastejar e comer o pó da terra; em vez de 

ter Eva como esposa, haveria agora inimizade entre ela e a mulher.
18

  

 Algumas outras comparações foram feitas ao longo dos anos. No entanto, na Idade 

Média o rabino Rashi mencionou novamente a antiga lenda rabínica, dizendo que a intenção 

da serpente era a de dar o fruto primeiramente para Adão, para que ele morresse e assim ela 

pudesse tomar Eva para si. Então, por causa disso, haveria inimizade entre ela e a mulher
19

. 

Rashi também assumiu que o verso fala de uma hostilidade permanente entre a serpente e a 

espécie humana.
20

 

 

 2.1.3. Na atualidade 

 O pensamento judaico atual é bem representado por Nahum Sarna e Umberto Cassuto. 

Para Nahum Sarna, esta sentença procura explicar a aversão natural dos humanos pelas 

serpentes, e também pode carregar uma conotação antipagã, visto que a serpente é 

                                                           
16

 LEWIS. “The Woman´s Seed (Gen 3:15)”, p. 304. 

 
17

 JOSEFO, Flavio. História dos Hebreus, p. 49. 

 
18

 LEWIS. “The Woman´s Seed (Gen 3:15)”, p. 305. 
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apresentada como um objeto hostil digno de aversão, e não como um símbolo de fertilidade, 

como em Canaã, ou como um emblema de proteção, como no caso da realeza egípcia
21

.  

 Umberto Cassuto, no entanto, sugere que o autor está fazendo uma parábola em 

relação ao princípio do mal. O mal tenta instilar o seu veneno no homem através de seus 

ataques, mas, se o homem tomar cuidado e se apressar em destruir sua cabeça, ele será salvo 

dele.
22

 

 Resumindo, dentro do judaísmo encontramos uma certa variedade de interpretações de 

Gênesis 3:15. Elas se variam desde interpretações escatológico- individuais, messiânico-

individuais e coletivas para a “semente” da mulher, até interpretações estritamente 

naturalistas, filosóficas e alegóricas.
23

  

 

2.2. No cristianismo 

 2.2.1. Nas versões latinas 

 Nas versões latinas, como a Antiga Latina e a Vulgata, se encontram tanto manuscritos 

que utilizam o pronome masculino intensivo ipse, que seguem a ideia da LXX, quanto 

manuscritos que utilizam os pronomes femininos ipsa e eius, com a mulher como a 

antecedente. O uso dos pronomes femininos oferecem a base para uma interpretação 

centralizada em Maria, mãe de Jesus (Mariologia). Parece, então, que os tradutores das 

versões latinas e seus reeditores posteriores acabaram traduzindo e interpretando a passagem 

de acordo com a sua própria teologia.
24

 

 

 2.2.2. Nos escritos cristãos dos Pais da Igreja 

 No meio cristão, o primeiro a citar completamente Gênesis 3:15 é Teófilo de 

Antioquia, por volta do ano 180 A. D., porém, ele não faz nenhum comentário sobre o texto. 

Mas o que chama a atenção no texto é que Teófilo usa o pronome grego neutro auto, que 

concorda com o gênero do substantivo grego spérma, o que representa uma leitura diferente 

do texto da LXX, que era o texto utilizado pelos cristãos na época.
25
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 Justino, antes disso (cerca de 160 A. D.), faz uma alusão ao verso ao estabelecer um 

paralelo entre a desobediência de Eva e a obediência de Maria, e faz uma referência à serpente 

como sendo o diabo, mas não identifica Cristo como sendo a “semente” da mulher.
26

 

 A primeira interpretação messiânica de Gênesis 3:15 dentro do cristianismo é atribuída 

a Irineu (cerca de 115-202 A. D.). Ele interpreta a inimizade entre a serpente e a mulher como 

sendo moral em sua natureza, e termina aplicando a “semente” a Cristo, combinando tanto o 

sentido individual quanto coletivo de semente. Para Irineu, Cristo é o único que pode esmagar 

a Satanás. Ele é a “semente” de Gênesis 3:15 e de Gálatas 3:19, pois Ele é o “nascido de 

mulher” (Gl. 4:4). Irineu vê a “semente” se referindo a Jesus como um representativo de toda 

a espécie humana. Ele provavelmente vê também, em um sentido completo, o texto como uma 

profecia do nascimento virginal a partir de Maria, visto que a “semente” aparece em um 

sentido literal vindo de uma mulher. Nesse sentido, Gênesis 3:15 também se torna uma 

profecia sobre a mãe de Jesus.
27

  

 A partir de Irineu, varias ideias surgiram dentro do meio cristão, apresentadas por 

Orígenes, Tertuliano, Serapião, Cirilo de Jerusalém, Cipriano, Gregório de Nazianzo, 

Ambrósio, Agostinho, João Crisóstomo, Jerônimo e muitos outros
28

. No entanto, os pais 

da igreja não fizeram uma rigorosa exegese de Gênesis 3:15. Ao invés disso, eles 

simplesmente usaram termos cristãos para explicar os textos do Antigo Testamento, com base 

no Novo Testamento. Eles entenderam a “semente” da mulher tanto no sentido individual 

(Cristo) quanto no sentido coletivo (a igreja ou a raça humana). A mulher era tanto a igreja, 

quanto Eva ou Maria.
29

  

 Uma das ideias que mais se destacou nesse período foi a da interpretação Mariológica 

de Gênesis 3:15, onde ao invés de Eva, se via Maria como sendo a mulher descrita no verso. 

Maria seria então a responsável por esmagar a cabeça da serpente ao dar a luz a Cristo, sua 

“semente” no sentido singular. Começando com Serapião, bispo de Thumis (c. 359 AD), 

alguns teólogos passaram interpretar (de uma forma bem mais direta do que Irineu) Gênesis 

3:15 como a primeira referência direta ao nascimento virginal de Cristo. A base desse 

argumento se encontra no fato de alguns dos manuscritos latinos utilizarem o pronome 
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feminino ipsa ao se referir ao agente que ferirá a cabeça da serpente. Nesse caso, Gênesis 3:15 

serviria como a fonte das doutrinas mariológicas da imaculada conceição, da impecabilidade, 

da infalibilidade, da virgindade perpétua, e da assunção, intercessão e co-redenção de Maria.
30

    

  

 2.2.3. Na Reforma Protestante 

 Os reformadores mantiveram uma interpretação messiânico-individual de Gênesis 

3:15, com alguns pendendo para uma interpretação coletiva do texto. Lutero e Calvino 

apresentam os pontos de vista principais, dos quais os outros pontos de vista se derivaram.
31

 

 Para Lutero, Gênesis 3:15 descreve a condenação e punição do diabo, e oferece à 

todos os cristãos a maior de todas as consolações. Ele chama o texto de “Protoevangelho”, ou 

de primeiro consolo. Lutero é enfático ao combater a ideia da Mariolatria, de que o texto se 

refere à virgem Maria esmagando o poder do mal por dar a luz a Cristo. Para ele, a “semente” 

é somente Cristo, que esmaga a cabeça da serpente e nos revela a incomparável graça de 

Deus.
32

  

 Já para Calvino, o texto fala primariamente do conflito entre a raça humana e as 

serpentes. Por algum sentimento secreto da natureza o ser humano as abomina. Para ele, Deus 

ataca Satanás, aqui representado pela serpente, e lança Seus juízos sobre ela para mostrar ao 

ser humano que ele deve ter cuidado com o diabo, que é o seu mais mortal inimigo, e que o 

ser humano pode lutar contra ele com a certeza da vitoria assegurada por Deus. Calvino 

também nega a ideia da Mariolatria, mas não interpreta a “semente” em um sentido 

individual, como se referindo a Cristo. Para ele, o sentido da palavra semente tem sido 

“violentamente distorcido”, e o termo deve ser entendido coletivamente, se referindo a toda a 

raça humana. A vitória sobre o diabo não é somente de Cristo, mas de toda a igreja.
33

    

 

 2.2.4. Na atualidade 

 Atualmente, este verso tem sido um dos maiores dilemas interpretativos das Escrituras 

no meio cristão, e várias tem sido as considerações feitas pelos teólogos relacionadas a este 

verso. Basicamente, os interpretes modernos se encontram em duas grandes categorias, a dos 
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críticos, que negam a existência de qualquer promessa de um Messias neste texto, e a ala 

tradicional e conservadora, que defende a interpretação messiânica de Gênesis 3:15 
34

. Abaixo 

estão listadas algumas dessas principais interpretações.  

 Para Speiser, a “semente” deve ser entendida aqui no sentido coletivo de 

descendência. Segundo ele, esta passagem não justifica conotações escatológicas. Ele 

concorda com Driver, de que “nós não devemos ler nestas palavras mais do que elas 

contém”.
35

 

 Para Skinner, o verso fala da inimizade entre a espécie das serpentes e a raça humana. 

Nessa guerra, o homem esmaga a cabeça da serpente, enquanto ela pode somente feri-lo no 

calcanhar. Para ele, encontrar uma referência messiânica é ir além do seu significado original, 

visto que do ponto de uma exegese estritamente histórica, essa passagem não pode ser em 

nenhum sentido considerada um “Protoevangelho”.
36

  

 Clauss Westermann parece ser ainda mais enfático quanto a isso. Para ele, visto que o 

contexto do verso é de um pronunciamento de punição ou de uma maldição, não é possível 

que ele tenha qualquer promessa ou profecia como seu significado primário e nem 

secundário
37

. Citando Gehard von Rad e O. Loretz, ele diz que a exegese que encontra uma 

profecia messiânica aqui não está de acordo com o sentido da passagem, e que, se a teologia 

realmente quiser se libertar da carga de distorcer o significado de Gênesis 3:15, então ela deve 

deixar de lado a interpretação alegórico-tipológica desta passagem e não usar o conceito de 

Protoevangelho no contexto de Gênesis 3:15.
38

   

 Hamilton, um pouco mais ameno, sugere que nós devemos tomar cuidado quanto ao 

chamar este verso de profecia messiânica, assim como devemos ser hesitantes em se render à 

honrada expressão cunhada para ele, o “Protoevangelho”, ou as primeiras boas novas.
39

 

 Na concepção de Sailhamer, a passagem deve ser entendida dentro do contexto de 

todo o livro de Gênesis. Na narrativa que se segue, há a guerra (“inimizade”) entre os dois 

lados representados pela “semente” da mulher e da serpente. Quem é a “semente” da mulher? 
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Para Sailhamer o propósito do verso não é responder a pergunta, mas levantá-la. O restante do 

livro é a resposta do autor. Para ele, a “semente” da mulher deve ser entendida como um 

grupo (ou individuo) que, por sua íntima relação com Deus, mantém distância da serpente e 

de seus descendentes, visto que estes são maus.
40

  

 Para Wenham, por mais que uma interpretação messiânica possa ser justificada à luz 

de uma revelação subsequente, um sensus plenior, seria errado sugerir que esta fosse a própria 

compreensão do autor com relação ao texto. Para ele, provavelmente o autor olhava somente 

para a humanidade eventualmente derrotando a semente da serpente, os poderes do mal.
41

 

 De acordo com Keil e Delitzsch, a “semente” da mulher não deve ser entendida como 

somente uma pessoa solitária, ou um individuo, mas como toda a raça humana. No entanto, a 

natureza da “semente” é modificada pela natureza do inimigo. No conflito contra a serpente 

natural, todos os que nasceram de mulher podem vencer, mas quando se trata do inimigo 

espiritual, Satanás, a vitória é transmitida por aqueles a quem Deus escolheu para ser a 

“semente”. Ela começa com Sete, passa para Sem, Abraão, Isaque e outros até culminar em 

Cristo, em quem a família adâmica termina e é renovada e restaurada por aquele que é o 

segundo Adão. Nesse sentido Cristo é a “semente” que esmaga a serpente, não como um 

individuo, mas como o cabeça de todos aqueles que mantiveram a promessa e lutaram contra 

a serpente ao longo da história.
42

 

 Para Jamieson, Fausset e Brown, a “semente” da serpente não se refere somente aos 

espíritos malignos, mas também aos homens perversos. Já a “semente” da mulher pode ser o 

Messias ou Sua igreja. Cristo, por trazer a salvação, enche Satanás e seus anjos de inveja e 

ódio, o que caracteriza a “inimizade” descrita na verso. Satanás aflige a humanidade de Cristo 

e trás sofrimento e perseguição ao Seu povo, mas recebe um golpe mortal em sua cabeça 

vindo de Cristo.
43

    

 Já o Comentário Bíblico Adventista diz que no verso 15, Deus deixa de Se dirigir à 

serpente literal para pronunciar Seu juízo contra o diabo. Este juízo é uma predição da vinda 

do futuro Libertador. A “inimizade” se refere à luta secular entre os seguidores de Satanás 

(sua “semente”) e a “semente” da mulher. Cristo é a “semente” por excelência, que veio para 
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“esmagar” a cabeça da serpente e por fim a um conflito que se iniciou no Céu e continuou na 

Terra, e que só se acabará após o milênio quando o diabo for finalmente destruído.
44

  

 Um outro grupo de teólogos, após um close reading em Gênesis 3:15, tem encontrado 

no texto uma mudança de sentido no termo “semente”, partindo do sentido figurado coletivo 

(na primeira parte do verso) para um sentido cristológico singular-individual representativo 

(na segunda parte), devido ao uso dos pronomes da 3ª e da 2ª pessoa no texto hebraico
45

. Isso 

evidencia que o texto passa de uma “referência a uma inimizade genérica (conflito entre as 

„sementes‟), para um conflito pessoal, com ações expressas metaforicamente em termos 

corporais”.
46

 

 Devido a esta vasta quantidade de interpretações, uma exegese detalhada do verso 

torna-se necessária. É importante analisar o que o próprio texto diz sobre si mesmo, assim 

também como o que ele não diz.  

 O próximo capitulo cuidará disso, através de um close reading do verso em questão.
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 3. EXEGESE DE GÊNESIS 3:15  

 

3.1. Gênero literário 

 O livro de Gênesis apresenta uma serie de narrativas e genealogias, e o trecho de 

Gênesis 3 possui um gênero narrativo que é apresentado como uma gravação histórica de um 

evento literal. O relato da queda em Gênesis 3 pretende ser entendido literalmente, assim 

como as outras narrativas do livro. Os escritores do AT e do NT e o próprio Cristo se referem 

aos relatos do Gênesis como retratando eventos literais e históricos, e por mais que os críticos 

modernos entendam o texto como sendo um mito ou uma antiga lenda, eles tendem a admitir 

que a narração de Gênesis pretende ser entendida exatamente como é descrita, como um 

evento real e histórico.
47

 

 Os primeiros três capítulos do Gênesis são fundamentais para a compreensão teológica 

de vários assuntos importantes dentro das Escrituras. De acordo com Richard Davidson, estes 

capítulos formam o fundamento interpretativo de toda a Bíblia. Para ele, em Gênesis 1-3 está 

resumido o centro teológico multifacetado das Escrituras, que apresenta a criação e o plano 

original de Deus para o homem, o caráter de Deus, o surgimento do conflito entre o bem e o 

mal na Terra, e a resposta de Deus para resolver este conflito – a promessa do pacto 

evangélico centrado na semente messiânica.
48

 

    

3.2. O contexto de Gênesis 3:15 

 O texto de Gênesis 3:15 se encontra em um contexto bem específico, o do relato da 

queda do ser humano. Pelo uso sutil da semelhança fonética das palavras no original hebraico, 

o autor mostra que a busca do ser humano, que fora criado “à imagem de Deus” – bᵊṣêlêm 

ʼᵉlohîm (Gn 1:27), se tornar como Ele – kêʼlohîm (Gn 3:5), se tornou, ao invés disto, o 

caminho para ser como a própria serpente. Isso é evidenciado pelo fato de, após o pecado, eles 

perceberem que estavam nus – ʽêyrumim (Gn 3:7), e que, na verdade, agora não estavam mais 

parecidos com Deus, mas sim com a serpente, descrita (devido ao seu “conhecimento”) como 

“sagaz” – ʽârûm (Gn 3:1).
49
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 Esta triste realidade é confirmada depois pelo próprio Deus, ao dizer que o homem 

“era” – hâyâh
50

, isto é, não era mais como Ele (Gn 3:22), e que agora, por causa disto, não 

poderia mais permanecer no Éden, correndo o risco de permanecer ali para sempre na 

condição de pecador (Gn 3:22-23). 

 Dentro deste contexto trágico, de desobediência e vergonha pelo pecado, Deus aparece 

novamente sendo chamado de “SENHOR Deus” – YHWH ʼᵉlohîm (Gn 3:8), a forma que 

utiliza dois dos nomes conhecidos de Deus e que O apresenta tanto como o Criador de todas 

as coisas (ʼᵉlohîm), quanto como o Deus pessoal, que Se preocupa e Se relaciona com ser 

humano (YHWH)
51

. Este Deus pessoal, então, procura o ser humano pecador (Gn 3:9), ouve 

dele a “confissão” de seu pecado (Gn 3:10-13), e então pronuncia a sentença contra a 

serpente, a responsável primária pelo pecado que havia ocorrido: “Visto que isso fizeste, 

maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos; 

rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e 

a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe 

ferirás o calcanhar” (Gn 3:14-15). 

 A estrutura do capítulo 3 mostra claramente um quiasmo, onde é apresentada a 

intenção do autor de enfatizar uma mensagem especial no centro dessa história, exatamente a 

sentença contra a serpente: 
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 A. A serpente e a mulher somente. Deus está ausente. Proibição de comer o fruto da 

árvore. Eva atraída para “conhecer o bem e o mal” (vs. 1-5) 

  B. Adão e Eva percebem que estão nus e se vestem (vs. 6-7) 

   C. Deus caminha no jardim e chama Adão (vs. 8-9a) 

    D. Deus fala a Adão (vs. 9a-12) 

     E. Deus fala a mulher (v. 13) 

      F. Deus fala a serpente (vs. 14-15) 

     E’. Deus fala a mulher (v. 16) 

    D’. Deus fala a Adão (vs. 17-19) 

   C’. Ainda no jardim, Adão chama sua mulher pelo nome de Eva (v. 20) 

  B’. Deus veste Adão e Eva (v. 21) 

 A’. Deus somente. Proibição de comer o fruto da árvore. Seres humanos 

“conhecedores do bem e do mal” (vs. 22-24)
52

 

 Nessa estrutura quiásmica do capítulo três, o centro e ápice do quiasmo se encontram 

exatamente nos versos 14 e 15, onde aparece a mensagem central do capitulo, que para 

alguns, é  a primeira promessa do evangelho, centralizada na solução do conflito através da 

semente messiânica que viria da mulher.
53

 

  

3.3. Análise textual de Gênesis 3:15 

 No entanto, como foi mostrado anteriormente, muitos comentaristas ao longo da 

historia têm negado essa leitura messiânica do texto. Portanto, na sequência, a análise do texto 

procurará verificar se uma leitura messiânica se justifica ou não, com base nos próprios dados 

textuais:  

a) “Porei inimizade” – ʼêḇâh ʼâšît: 

 Literalmente a frase diz: “Inimizade porei”. Nesta frase o objeto aparece antes do 

verbo, o que não é comum no idioma hebraico, onde o verbo aparece normalmente antes do 

objeto. Esta mudança indica uma ênfase sobre esta “inimizade” que é colocada
54

.  

 O termo hebraico ʼêḇâh significa “inimizade”; “hostilidade”
55

; “disposição hostil”
56

; 

“intenção hostil”
57

; “hostilidade pessoal”
58

. Sua raiz vem do verbo ʼâyaḇ, que significa “ser 
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hostil a”, “ser inimigo de ou tratar alguém como tal”
59

. Na maior parte de suas cinco 

ocorrências (Gn 3:15; Nm 35:21,22; Ez 25:15; 35:5), o substantivo ʼêḇâh conota o ódio no 

qual é feita uma ação hostil.
60

 

 As duas passagens de Ezequiel, que falam sobre a inimizade contra os filisteus (Ez 

25:15) e contra os habitantes do monte Seir (Ez 35:5), parecem apresentar o termo com o 

mesmo sentido usado em Gênesis, de uma inimizade que se perpetua por muito tempo. O 

propósito desse termo é descrever que essa inimizade não existe somente em determinadas 

situações, mas que ela se desenvolve para um estado contínuo, algo como uma instituição.
61

 

 Tudo isso indica que este termo não pode se referir somente a uma inimizade entre um 

ser racional e um animal irracional. Uma hostilidade desse porte pressupõe sentimentos 

completamente pessoais, e animais possuem somente instintos
62

. Ou seja, a inimizade aqui 

parece significar algo muito mais do que uma simples aversão da raça humana às serpentes 

como um todo, ela indica um ódio entre pessoas ou agentes moralmente responsáveis.
63

 

 O próximo termo, o verbo hebraico šyt, que aparece aqui na primeira pessoa singular 

do incompleto Qal, pode significar “colocar”; “pôr”; “mandar vir”; “ordenar”; “determinar”; 

“impor”.
64

  

 O interessante é que Deus é quem aparece como o sujeito da ação. Ele é quem 

coloca/determina esta inimizade, visto que depois que Adão e Eva pecaram e se tornaram 

“conhecedores” do mal no sentido prático, eles se tornaram parecidos com a serpente. Deus 

                                                                                                                                                                                     
55

 KIRST, Nelson, ed. Dicionário Hebraico-Português e Aramaico-Português, p. 9. 

 
56

 KOEHLER, Ludwig; BAUMGARTNER, Walter. Lexicon in Veteris Testamenti Libros, p. 36. 

 
57

 HOLLADAY, William L. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament: Based 

upon the Lexical Work of Ludwig Koehler and Walter Baumgartner, p. 12. 

 
58

 BROWN, Francis, ed. The New Brown Driver Briggs Gesenius Hebrew and English Lexicon, p. 33. 
 
59

 MCCOMISKEY, Thomas E. “ʼâyab”. In: HARRIS, R. Laird; ARCHER Jr., Gleason L.; WALTKE, 

Bruce K., eds. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, p. 78. 

 
60

 Ibidem. 

 
61

 WESTERMANN. Genesis 1-11, p. 259. 

 
62

 GULLÓN. El Mesías en el Pentateuco, p. 470. 

 
63

 OJEWOLE. The seed in Genesis 3:15, p. 149. 

 
64

 KIRST. Dicionário Hebraico-Português e Aramaico-Português, p. 250. 
 



28 
 

então coloca essa inimizade para quebrar essa relação, a fim de que Ele consiga novamente 

atrair o homem de volta a Si.
65

 

 Deus está aqui, então, declarando uma guerra contra aquele que já havia feito o 

primeiro ataque. O fato do verbo šyt estar no incompleto nos indica que este conflito, que se 

iniciou no Jardim do Éden, teria uma continuidade no futuro, dando a ideia de que os 

participantes desta inimizade se enfrentariam novamente, principalmente na vida dos 

descendentes de ambos.
66

 

 

b) “entre ti e a mulher” – bênᵊḵâ ûḇên hâʼiššâh: 

 A preposição baîn (“entre”) juntamente com o sufixo da segunda pessoa masculina 

singular confirmam que o destinatário primário dessa sentença de inimizade é a serpente.  

 Esta serpente (nâḥâš), que aparece desde o inicio do capitulo 3, é apresentada como 

sendo o tentador da mulher. Por mais que ela seja uma serpente real, descrita como um animal 

que havia sido feito pelo próprio Deus (Gn 3:1), uma leitura atenta do texto mostra que o 

autor não parece descrever somente um mero reptil, e que descrever algo muito maior do que 

isso é pretendido por ele.  

 Devido ao uso do pronome utilizado no texto hebraico, essa serpente está sendo 

claramente individualizada. A sagacidade, a fala e o conhecimento dessa serpente fazem com 

que ela se destaque dos outros animais. Seu conhecimento é tanto que ultrapassa até o 

conhecimento que o homem e a mulher tinham, visto que o tentador fala como se tivesse 

acesso à mente de Deus, ou pelo menos, a um mundo sobrenatural.
67

 

  Além disso, o termo nâḥâš também é muitas vezes utilizado em um sentido figurado 

(Gn 49:17; Jó 26:13; Sl 58:4; 140:3; Pv 23:32; Is 14:29; 27:1), o que lança uma luz ainda 

maior sobre uma conotação negativa da serpente como representando um poder do mal e até o 

inimigo cósmico de Deus
68

. A antiga interpretação judaica na LXX e nos Targuns
69

, assim 

como os escritos judaicos (Sabedoria de Salomão 2:23-24) e cristãos (Apocalipse 12:9; 20:2) 
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também claramente identificam esta serpente como sendo o diabo , ou Satanás, o grande 

inimigo de Deus.
70

  

 Portanto, parece ser necessário fazer uma distinção entre o animal natural e o poder do 

mal que a possuiu, visto que a serpente, assim como os outros animais, eram inferiores e 

estavam sujeitos ao homem (Gn 1:28; 2:19), e eram considerados pelo próprio Deus como 

sendo muito bons (Gn 1:25). Assim, a serpente estava definitivamente agindo como um 

obediente instrumento do “maligno”, ou como o executor dos planos de Satanás.
71

 

 Para Walter Kaiser: 

A forma e o formato de Satanás não se devem deduzir do seu apelido de 

serpente, assim como o nome “dragão” não define a forma dele. Nem se 

pode determinar a morfologia dele pela maldição lançada sobre ele. Gênesis 

3:14 meramente assevera que a derrota dele era tão certa que haveria de 

“rastejar sobre seu ventre”... Além disto, a sua situação desprezível e sua 

abjeta humildade eram tão reais que lamberia o pó ou conforme dizemos 

hoje: “beijou o pó”. Ambas as frases seguem a expressão figurativa do 

oriente próximo antigo, representando seres humanos conquistados: ficavam 

prostrados, com o rosto em terra, defronte dos monarcas vitoriosos, muitas 

vezes formando nada mais do que o escabelo do trono real. Sem dúvida, os 

répteis não comem terra para se alimentarem, mas Satanás provaria a derrota 

como resultado do papel que desempenhou na tentação.
72

   

 

 Por mais que o animal natural também tenha sofrido as consequências da maldição por 

ter sido o instrumento utilizado pelo agente do mal (o que também é visto nitidamente na 

linguagem do verso 14), o principal destinatário da mensagem é o próprio Satanás, o grande 

responsável pelo pecado.   

 O outro ser a quem a inimizade é destinada é a mulher (ʼiššâh). O uso do artigo antes 

do substantivo ʼiššâh claramente indica que essa mulher era o mesmo ser que havia sido 

criado depois e a partir da costela de Adão (Gn 2:22) para ser a sua “auxiliadora” (Gn 2:18). 

Essa mulher, que depois é chamada pelo seu marido de Eva (ḥavvâh) por ser “a mãe de todos 

os seres humanos” (Gn 3:20), recebe o seu papel nessa “inimizade” por ter sido quem 

primeiro deu ouvidos à voz do tentador, e além de ter comido o fruto proibido, o ofereceu 

também a Adão.   

 Diante disto, nota-se que esta inimizade é apresentada como sendo um conflito inicial 

entre dois seres pessoais e distintos, dotados de pensamento, força e vontade própria. 
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Portanto, tratar essa inimizade contra a serpente como sendo uma referência à hostilidade 

entre a raça humana e a raça das serpentes não faria sentido, visto que não há uma ameaça real 

ao homem da parte de cobras não venenosas, visto que alguns até mesmo as mantém como 

animais de estimação. Falar de uma antipatia natural entre o homem e as serpentes e atribuir 

esse estado de relacionamento entre eles ao pecado do homem parece ser uma insensatez.
73

 

 A inimizade apresentada nesse verso vai muito mais além do que uma simples 

hostilidade entre o primeiro casal humano e uma espécie do reino animal. Ela descreve um 

conflito de proporções acima de tudo espirituais, determinado por Deus (a fonte suprema do 

bem) contra aquele que havia originado o mal. 

 

c) “entre a tua descendência e o seu descendente” – ûḇên zarʽᵃḵâ ûḇên zarʽâh: 

 Essa inimizade, a partir dessa seção do verso, começa a ganhar proporções 

gigantescas. Ela não mais se restringe somente aos personagens do evento ocorrido no Éden, 

mas alcança uma dimensão global ao ser destinada também aos futuros descendentes de 

ambos. 

 O termo zeraʽ pode significar “semente”; “descendente(s)”; “descendência”; 

“origem”
74

; “posteridade”; “família”; “semeadura”; “sêmen viril”
75

; “sementeira”; “sêmen de 

seres humanos e animais”
76

. Esse substantivo, que é usado 224 vezes no AT, possui quatro 

categorias semânticas básicas: (1) a época da semeadura; (2) a semente que é semeada ou que 

resulta do plantio; (3) semente no sentido de sêmen; e (4) a semente como a descendência de 

uma linhagem prometida.
77

  

 Sua quarta categoria se destaca no texto de Gênesis 3:15. O termo zeraʽ, em seu 

sentido metafórico, é utilizado tanto com um sentido limitado e especifico como com um 

sentido genérico/coletivo. Seu sentido genérico/coletivo se destaca nessa primeira parte do 

verso, como se referindo a uma linhagem de descendentes.
78
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 Quem seriam esses descendentes? Como já foi visto anteriormente, um grande número 

de comentaristas identificam estes descendentes como sendo a espécie das serpentes e a raça 

humana. No entanto, o termo zeraʽ também é muitas vezes utilizado para indicar uma 

“semente” ou “descendência” (de pessoas ou de uma comunidade) marcada por uma certa 

qualidade moral, seja ela boa (Pv 11:21; Is 6:13; 61:9; 65:23; Jr 2:21; Ml 2:15), ou ruim (Is 

1:4; 14:20; 57:3).
79

 

 No que se refere à semente da serpente, vemos que zeraʽ é utilizado poucas vezes para 

se referir à descendência de animais. Além disso, quando analisamos o fato de que 

presenciamos aqui a atuação de uma força satânica agindo através da serpente, o significado 

da sua semente ganha outras proporções. A Bíblia não afirma em lugar algum que demônios 

possam ter uma descendência no sentido de progenitura ou posteridade. Então, quando a 

palavra é usada para descrever a Satanás, ela tem um significado não literal. Nesse caso, 

então, os descendentes da serpente seriam aqueles que possuíssem as suas qualidades morais 

em seu caráter.
80

 

 Se aplicarmos esse mesmo sentido também aos descendentes da mulher, percebemos 

que essas duas sementes se levantam como duas “raças”, duas “comunidades”, cada uma 

marcada por uma qualidade moral distinta. Nesse caso, as duas sementes poderiam ser 

encontradas na própria humanidade
81

, e o que definiria cada uma seria sua disposição em 

seguir ou a mulher, e consequentemente a Deus e o bem; ou seguir a serpente, e 

consequentemente o mal. 

 Isso parece ser confirmado já dentro do próprio livro de Gênesis, quando encontramos 

duas classes distintas de “sementes”, como dois grupos com qualidades morais 

completamente distintas. A natureza de Caim é contrastada com a de Abel (Gn 4:1-15)
82

, e 

seus descendentes rebeldes seguem seus passos na desobediência contra Deus (Gn 4:16-24), 

ao passo que Sete, a “semente” que substituiria Abel (Gn 4:25), é apresentado como alguém 
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que era a “imagem” de Adão (Gn 5:3), que era a “imagem de Deus” (Gn 1:27). De sua 

descendência é dito que eles invocavam o nome de Deus (Gn 4:26). São os seus descentes que 

representam os “filhos de Deus” (Gn 6:2), a raça dos justos, ao passo que as “filhas dos 

homens” (Gn 6:1-2), representam a raça dos ímpios, os descendentes de Caim.
83

 

 Esses descendentes distintos vão demonstrando o cumprimento dessa inimizade não 

somente ao longo do livro de Gênesis, mas no decorrer de toda a história bíblica. 

  

d)  “Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar” – hûʼ yᵊšûfᵊḵâ rôʼš vᵊʼattâh 

tᵊšûfennû ʽâqiḇ: 

 Por mais que a primeira parte do verso já apresente um certo debate interpretativo, é 

na segunda parte do texto que as diferenças de interpretação se tornam ainda mais distintas e 

evidentes, principalmente no que se refere ao significado do pronome hebraico da terceira 

pessoa masculino singular hûʼ (“ele”), como referente à semente da mulher. 

  De fato, é na interpretação do significado deste pronome que uma interpretação 

messiânica pode se basear. Portanto, descobrir o seu sentido no texto mostrará também se 

Gênesis 3:15 pode ser ou não denominado de “Protoevangelho”. 

 Um certo grupo de teólogos defendem que o termo zeraʽ no contexto de Gênesis 3:15 

não pode se referir a um individuo somente, mas a uma linha de descendentes. Primeiro 

porque o termo deve ser entendido coletivamente, e segundo porque a expressão aparece 

dentro de um contexto de um pronunciamento de castigo (ou maldição), e não de uma 

promessa ou profecia. Além disso, na maioria dos casos em que zeraʽ se refere a um 

individuo, ele descreve um descendente imediato, e não um descendente distante. Portanto, 

seria difícil provar que a palavra seria flexível o bastante para denotar tanto um grupo de 

descendentes quanto um individuo que é o representativo desse grupo.
84

   

  No entanto, é importante notar, como fizeram Jack Collins e T. Desmond Alexander, 

que quando zeraʽ é usado com um sentido coletivo, por mais que ele venha acompanhado de 

verbos tanto no singular quanto no plural, os pronomes que o acompanham estão sempre no 

plural. Já quando o termo denota um descendente especifico, ele aparece com inflexões 
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verbais, adjetivos e pronomes no singular. Assim, em algumas passagens percebe-se que o 

próprio texto apresenta uma mudança de compreensão no significado de zeraʽ, ao transferir o 

sentido genérico/coletivo para um sentido específico/individual
85

. Essa interação possibilita o 

fato de uma pessoa poder se levantar como o representante de todo um grupo, e mostra que 

zeraʽ é flexível o bastante para denotar tanto este individuo quanto as outras pessoas de uma 

linhagem de descendentes naturais ou espirituais.
86

 

 Isso é visto em Gênesis 3:15, onde no nível sintático o pronome singular hûʼ é 

utilizado na forma em que um individuo especifico está em mente
87

. O uso desse pronome 

juntamente com o outro pronome da 2ª pessoa masculino singular ‟attâh (“tu”) enfatiza ainda 

mais esta ideia. Nas palavras de Siqueira: 

O texto passa da referência a uma inimizade genérica (conflito entre as duas 

“sementes”), para um conflito pessoal, com ações expressas 

metaforicamente em termos corporais: “ele” (a semente da mulher) iria ferir 

a cabeça da própria serpente; enquanto que a serpente (o “tu”) iria feri-lo no 

calcanhar.
88

 

 

 Essa ideia de um duplo sentido do termo zeraʽ em Gênesis 3:15 também foi percebida 

pelos tradutores da LXX. Conforme já foi visto, eles traduziram o pronome hebraico hûʼ pelo 

pronome pessoal masculino grego autós, e não por autó (gênero neutro que concordaria com 

spérma). Em nenhuma outra tradução literal os tradutores da LXX violentam tanto a 

gramática grega ao traduzir um pronome e seu antecedente quanto em Gênesis 3:15. Isso 

indica também a clara concepção messiânica que o tradutor tinha de Gênesis 3:15.
89

 

 Esses dois indivíduos (o descendente prometido da mulher e a própria serpente), são 

descritos, conforme já foi dito acima, em um conflito pessoal um com o outro. O mesmo 
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verbo (šûf) e o mesmo tempo verbal (incompleto Qal) é utilizado para descrever a ação de um 

contra o outro
90

. Isso implica em repetidos ataques de ambos os lados para ferir o outro.
91

 

 O verbo šûf pode significar “ferir”; “pisar”; “arrebentar”
92

; “esmagar”
93

; “morder”; 

“machucar”
94

; “abocanhar”
95

. Isso indica a natureza recíproca da passagem, visto que ambos 

irão se ferir. Na verdade, essa ferida dupla indica também uma morte dupla, visto que o 

calcanhar é onde a serpente ataca a Semente para o matar, onde ela destila o seu veneno 

mortal. A cabeça, no entanto, é onde a Semente ataca para matar a serpente. A ferida de uma 

serpente é mortal independentemente de onde atingir, mas ela só pode ser destruída com um 

golpe na cabeça. Para destruir a serpente, a Semente da mulher abre mão da sua própria vida 

através de um ato sacrifical.
96

  

 Em outras palavras, anunciar a destruição da serpente é também oferecer a salvação ao 

ser humano. No entanto, essa salvação não é efetuada sem riscos. É pela ferida mortal que a 

Semente da mulher recebe que a humanidade recebe o livramento dos poderes do mal. É 

somente pela morte da Semente prometida que a inimizade pode finalmente acabar.
97
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 Isso se torna ainda mais evidente se entendermos a conjunção na frase como tendo um 

sentido adversativo
98

. Dessa forma, a segunda parte do verso poderia ser traduzida como: “Ele 

te ferirá a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar”.  

 Nesse caso, fica claro quando de fato se encerrará a “inimizade”. Por mais que a 

serpente possa vencer uma batalha ao ferir a semente da mulher no calcanhar, a guerra será 

definitivamente vencida por aquele que esmagar a cabeça da serpente. Sua declaração de 

derrota e sua sentença de morte já estão assinadas. Por mais que esse conflito se estenda por 

muitas gerações, desde o Jardim do Éden já temos o anúncio de quem será o seu vencedor.      

    

3.4. A resposta de Adão e Eva 

 A maneira como os primeiros ouvintes reagiram a essa declaração também é 

fundamental para entendermos o sentido dessas palavras.  

 A natureza da resposta do homem pode ser entendida como uma expressão de fé. Por 

mais que o castigo pela desobediência da ordem divina fosse a morte (Gn 2:16-17), Adão 

chama sua esposa de “Eva” (ḥavvâh), um nome que parece derivar de ḥayyâ (“viver”), e diz 

que ela seria “a mãe de todos os seres humanos” (Gn 3:20). Isso baseado na promessa divina 

de que sua esposa geraria um descendente, mesmo que de maneira sofrida (Gn 3:16), que 

esmagaria a cabeça da serpente.
99

 

 A forma como Eva descreve o nascimento de seu primeiro filho possivelmente 

também mostra os seus anseios e expectativas quanto ao nascimento da “semente” que viria 

dela, e da clara compreensão que ela tivera da promessa feita no Éden.
100

 

 O texto hebraico de Gênesis 4:1, quando Eva descreve o nascimento de Caim (qânîtî 

ʼîš ʼet-YHWH), pode ser traduzido e interpretado de varias formas
101

, uma dessas é: “adquiri 

um homem, isto é, o SENHOR”. Independentemente da tradução, nota-se a origem divina 

para o surgimento deste primeiro “descendente” da mulher.  
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 No entanto, traduzido dessa forma, o texto pode ser entendido de uma forma ainda 

mais sobrenatural. Isso parece fazer sentido se juntarmos o fato de a serpente a quem é feita a 

maldição em Gênesis 3:15 também ser um ser sobrenatural. Para se derrotar um ser 

sobrenatural, nada mais do que outro ser sobrenatural, neste caso, o próprio SENHOR.  

 Esta mesma expectativa, de uma Semente “especial”, também é vista com relação aos 

seus dois outros filhos, Abel e Sete, visto que Caim havia mostrado claramente em sua vida 

que tinha escolhido ser um descendente espiritual da serpente, ao assassinar 

premeditadamente seu irmão e confirmar que a “inimizade” já havia começado.
102

 

 Em Gênesis 4:25 Eva diz: “Deus me concedeu outro (ʼaḥêr) descendente (zeraʽ) em 

lugar de Abel, que Caim matou”. O texto, que é uma referência retroativa a Gênesis 3:15, e 

que mostra novamente uma ênfase na mulher e na sua semente em um sentido especifico e 

individual
103

, também mostra a compreensão que Eva teve de que Caim (ainda vivo) não era 

mais a “sua semente”
104

, e que Sete, que substituiria Abel, poderia ser o futuro Libertador que 

viria e acabaria com o conflito com a serpente. 

 Portanto, a mensagem de Deus, desde o inicio, foi entendida tanto como uma sentença 

de maldição ao tentador e seus descendentes (seguidores e auxiliadores), como também uma 

mensagem de conforto e esperança para o casal arrependido
105

.  

 É lógico, no contexto da queda, esperar a promessa de que o pecado e o seu originador 

seriam destruídos. De outra maneira não haveria esperança nem para os primeiros pais nem 

para o restante da raça humana.
106

 

 Sendo assim, aos primeiros pecadores também foi dado o primeiro anuncio de 

salvação, através de um descendente que, apesar de ferido mortalmente, venceria 

definitivamente o inimigo de Deus e de Seus filhos ao esmagar a cabeça da serpente.  

 Quem seria esse descendente? Essa é a pergunta que o restante das Escrituras procura 

responder. 
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4. GÊNESIS 3:15 E O ANTIGO E O NOVO TESTAMENTO 

 

 Visto que o ideal messiânico é o tema central e a culminação da profecia hebraica
107

, 

percebe-se, então, que o Antigo Testamento é um documento messiânico, escrito de uma 

perspectiva messiânica, para sustentar uma esperança messiânica
108

; e que o Novo 

Testamento é a tentativa de mostrar que Jesus de Nazaré é o Cristo (Messias) que veio e 

cumpriu essas profecias em Sua vida e obra.  

 Se for admitido, conforme foi visto no capítulo anterior, que Gênesis 3:15 oferece a 

primeira promessa aos seres humanos de um Salvador que viria, então o messianismo do AT e 

o seu devido cumprimento no NT seria introduzido em Gênesis 3:15. Se essa afirmação é 

verdadeira, deve haver evidências plausíveis dentro do AT e do NT que comprovariam essa 

ideia.
109

 

 Uma exegese intertextual (ou interbíblica) ajuda a confirmar ou rejeitar essa 

afirmação, visto que esse tipo de exegese habilita o intérprete bíblico a compreender e 

interpretar a Bíblia como uma unidade orgânica. Palavras ou expressões, em citações ou 

alusões diretas ou indiretas, podem revelar a compreensão ou a interpretação de um autor ou 

personagem bíblico com relação à outra passagem bíblica.
110

     

 Gênesis 3:15 acaba passando despercebido da discussão da intertextualidade no AT e 

NT devido ao fato de se buscarem evidencias intertextuais baseadas somente em conexões 

verbais. No entanto, quando se analisa as ideias apresentadas no texto, percebe-se que elas são 

encontradas e expandidas de várias formas ao longo de toda a Bíblia.
111

 

  

4.1. Gênesis 3:15 e o Antigo Testamento  

 Essas ideias começam a ser vistas já dentro do próprio livro de Gênesis, onde se 

percebe o claro desenvolvimento da “inimizade” entre as sementes da mulher e da serpente, e 

também das características especificas que a “Semente especial” da mulher possuiria.  
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 Pela própria estrutura do livro de Gênesis (as tôlᵊdôt) já podemos perceber isso, visto 

que ela dirige o leitor para o foco em um individuo especifico e seu descendente imediato. 

Ligado à estrutura da genealogia de Gênesis, está o uso frequente do termo zeraʽ, que é uma 

palavra-chave no livro, já que das 170 vezes em que ele aparece no AT, 59 estão em 

Gênesis.
112

  

 O termo zeraʽ frequentemente transmite a ideia de que há uma semelhança profunda 

entre a “semente” e aquele que a produziu
113

, e isso é visto claramente através do livro de 

Gênesis, que procura cuidadosamente estabelecer uma linha de descendentes, onde cada 

descendente é a “semente” de seu próprio pai, mesmo que a esterilidade natural atrapalhe o 

cumprimento das promessas divinas (como no caso de Sara, Rebeca e Raquel). O nascimento 

dos filhos de Abraão, Isaque e Jacó são claramente atribuídos a uma intervenção divina. Deus 

é o responsável ativo pela continuação dessa linhagem familiar especifica, pois ela tem um 

propósito definido para com a humanidade.
114

 

  Dentro dessa linhagem, existe frequentemente um profundo interesse em se manter a 

pureza da “semente”, visto que a união entre a semente da mulher e a semente da serpente 

normalmente acabam terminando em apostasia espiritual
115

. Outro fator importante é que 

frequentemente o filho mais novo é quem recebe as bênçãos paternas, e não o primogênito
 116

. 

Isso parece indicar a preocupação do autor em traçar uma linha de descendentes, pela qual um 

deles irá cumprir o pronunciamento divino feito contra a serpente em Gênesis 3:15.
117
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 As características específicas e distintivas desta Semente especial vão sendo mostradas 

e expandidas no decorrer do relato bíblico. 

 

 4.1.1. As características reais da Semente da mulher 

 Essa linhagem de descendentes possui uma forte característica real, mostrando que o 

livro de Gênesis provê uma notável e distinta gravação dos primeiros ancestrais que darão 

origem à futura linhagem real de Davi.
118

 

 Adão é apresentado como o “governante” da Terra (Gn 1:26,28; 2:15). De Abraão, um 

de seus descendentes oriundos de Sete e Sem, é dito que reis procederiam dele (Gn 17:6). 

Esses reis também viriam de Sara (Gn 17:16), a esposa pela qual viria a semente prometida a 

Abraão (Gn 17:19; 21:12). O próprio Abraão, por mais que não seja chamado propriamente 

de rei, também é apresentado como possuindo um status real (Gn 14:13-17; 21:22-34; 23:5-

6).
119

  

 A Jacó também é feita a promessa de que ele seria o progenitor de uma linhagem real 

(Gn 35:11), e essas palavras já parecem se cumprir na vida de seus próprios filhos. José é 

apresentado com características reais (Gn 37:8-10; 41:39-44; 42:6,9), mas essas 

características alcançam o seu clímax na promessa feita a Judá e ao seu descendente: “O cetro 

não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló; e a ele 

obedecerão os povos” (Gn 49:10).
120

 

 O termo šêḇeṭ – “cetro”; “vara”; “bordão”, está normalmente associado à segurança, 

disciplina e autoridade. Esse é um claro símbolo de poder político, e que aparece associado à 

Judá e seus descendentes até a vinda de “Siló”.
121

  

 O significado da expressão ʽad ki-yâḇôʼ šîlôh (“até que venha Siló”) é muito discutido, 

e várias são as traduções oferecidas para essa expressão
122

. O texto, contudo, parece se referir 
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a uma pessoa, àquele que “dá o descanso”, o que para alguns é uma referência ao Messias e 

ao seu reino.
123

 

 No entanto, as referências mais claras quanto às características reais da Semente 

prometida se encontram no cumprimento das promessas feitas a Abraão, que parecem ser uma 

resposta às maldições apresentadas em Gênesis 3:14-19.
124

  

 Em Gênesis 12:1-3 encontramos a primeira promessa feita a Abraão, que é aplicada 

diretamente a ele mesmo. O verso 3 diz: “em ti serão benditas todas as famílias da terra”. Já 

em Gênesis 22:17-18, encontramos as mesmas palavras aplicadas à semente de Abraão: 

“deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos 

céus e como a areia na praia do mar; a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, 

nela serão benditas todas as nações da terra”. 

 É importante notar que em Gênesis 22:17-18, o termo zeraʽ aparece tanto com um 

sentido genérico/coletivo (Gn 22:17a) quanto com um sentido específico/individual (Gn 

22:17b-18a), assim como em Gênesis 3:15.
125

 

 Isso quer dizer que, por mais que a descendência de Abraão fosse abençoada e 

tremendamente numerosa (Gn. 22:17a), seria através de um descendente específico que as 

nações da Terra seriam abençoadas (Gn. 22:18a).  

 Mesmo assim, a semente de Abraão, tanto no aspecto coletivo quanto individual, é 

normalmente apresentada na Bíblia como um canal de benção e juízo para as nações
126

. Um 

exemplo claro disso é a história de Balaão e Balaque, em Números 22-24, em que a 

linguagem utilizada apresenta vários paralelos intertextuais com as promessas feitas à mulher 

(Gn 3:15), a Abraão (Gn 12:3) e a Judá (Gn 49:8-10),   assim como com outros textos do 

Pentateuco.
127
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 No relato bíblico, o desesperado o rei de Moabe, Balaque, pede para que Balaão 

amaldiçoe o povo de Israel, mas este não pode ser amaldiçoado, pois o SENHOR já o havia 

abençoado (Nm 22:12). Após a insistência dos moabitas, Balaão decide ir ao encontro de 

Balaque (Nm 22:21), mas durante o caminho ocorre o incidente com a sua jumenta (Nm 

22:22-33).  

 É interessante o fato de este ser o segundo relato na Bíblia em que um animal aparece 

falando. O primeiro é exatamente em Gênesis 3, onde, conforme já visto no capitulo anterior, 

Satanás utiliza uma serpente para levar o ser humano ao pecado. Já no relato de Balaão, o 

SENHOR é quem utiliza a jumenta para impedir que Balaão venha a pecar (o verso 28 pode 

ser traduzido literalmente como: “E abriu o SENHOR a boca da jumenta e ela disse a Balaão: 

O que eu fiz a ti? Porque esta já é a terceira vez que me feriste com os pés.”). 

 Depois de conversar com o Anjo do SENHOR, Balaão se encontra com Balaque, e lhe 

diz que falará somente aquilo que Deus o ordenar (Nm 22:35, 38), o que acaba resultando em 

uma série de bênçãos para Israel (Nm 23:7-10, 18-24; 24:3-9). 

  No texto hebraico, essas bênçãos apresentam uma mudança intencional de uma 

representação plural de Israel nas duas primeiras (Nm 23:7-10 e 18-24), para uma 

representação singular na terceira (Nm 24:1-24). Segundo Ojewole, essa é uma lembrança da 

mudança do plural para o singular da Semente de Gênesis 3:15, visto que o texto passa de 

uma referência à semente coletiva de Israel para a Semente individual, que é o futuro Rei 

profetizado (Nm 24:7-9; 17-19).
128

 

 Neste caso, as grandes ações de Deus no passado são um tipo do que Ele fará no futuro 

quando enviar o Seu Rei prometido.
129

 

 Em Números 24:9, na descrição deste Rei, se encontra basicamente a junção das 

promessas feitas a Judá (Gn 49:9) e a Abraão (Gn 12:3)
130

:  
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Nm 24:9a: kâraʽ šâḵaḇ kaʼᵃrî ûḵlâḇîʼ mi 

yᵊqîmennû (“Este abaixou-se, deitou-se 

como leão e como leoa; quem o 

despertará?”). 

Gn 49:9b: kâraʽ râḇaṣ kᵊʼaryeh ûḵlâḇîʼ mi 

yᵊqîmennû (“Encurva-se e deita-se como 

leão e como leoa; quem o despertará?”). 

Nm 24:9b: mᵊḇârᵃḵeyḵâ ḇârûḵ vᵊʼôrᵊrêyḵâ 

ʼârûr (“Benditos os que te abençoarem, e 

malditos os que te amaldiçoarem”.) 

Gn 12:3a: vaʼᵃḇârᵃḵâh mᵊḇârᵊḵeyḵâ 

ûmᵊqallelᵊḵâ ʼâʼôr (“Abençoarei os que te 

abençoarem e amaldiçoarei os que te 

amaldiçoarem”.)  

 

 Uma das atividades deste Rei é descrita no último oráculo de Balaão, onde ele lança 

uma última sentença escatológica contra Moabe (Nm 24:14)
 131

, dizendo: “Vê-lo-ei, mas não 

agora; contemplá-lo-ei, mas não de perto; uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um 

cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete” (Nm 24:17). 

 Essas palavras parecem ser uma forte alusão a Gênesis 3:15, visto que para se 

descrever o ato de “ferir” em Gênesis 3:15 é usado šûf, enquanto que em Números 24:17 se 

usa mâḥaṣ. Por mais que os verbos utilizados não sejam os mesmos, ambos apresentam ideias 

semelhantes
132

. Além disso, o texto também remete a todas as outras promessas de vitória da 

Semente especial, apresentadas em Gênesis 22:17-18; 24:60 e 49:8.
133

 

 O oráculo de Balaão torna, então, mais claras as bênçãos de Abraão ao ligá-las ao Rei 

que viria de Judá. Essa união mostra que as bênçãos prometidas a Abraão viriam através do 

Rei que se levantaria da linhagem de Judá e que derrotaria os inimigos de Israel, que são 

descendentes da serpente.
134

 

 É importante se notar também que “o texto bíblico estabelece uma ligação única e 

direta entre a promessa de uma semente específica feita a Abraão e a promessa de um 
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descendente/semente feita a Davi”
135

. O relato de Gênesis termina com uma expectativa real 

sobre o filho de Judá. Este filho é Perez, fruto da sua relação com Tamar (Gn 38:29), e que no 

decorrer do texto bíblico é apresentado como o ancestral do rei Davi (Rt 4:18-22).
136

 

 Já a “semente” de Davi, o rei davídico/messiânico, é normalmente apresentada como o 

Filho, ou Filho de Deus (2 Sm 7:14; Sl. 2:12; 72:17)
137

. Esta característica é atribuída 

primeiramente a Adão que é descrito como tendo a “imagem de Deus” (Gn 1:27) e possuindo 

características reais e majestosas (Gn 1:26, 28; 2:15). Neste aspecto, a Semente de Davi seria 

semelhante a Adão.
138

   

 O reino messiânico da semente de Davi também é apresentado com várias 

semelhanças intertextuais com as promessas feitas à semente de Abraão, e algumas de suas 

características reais tem a sua base em Gênesis 3:15.  

 Os textos de 2 Samuel 7:12 e 1 Crônicas 17:11, onde Deus promete a Davi que 

levantaria depois dele uma semente, que seria de sua procedência, dirige o leitor às promessas 

feitas a Abraão. Em 2 Samuel 7:12 a expressão  ʼet-zarʽᵃḵâ ʼaḥᵃreyḵâ (“tua semente depois de 

ti”) encontra paralelos com Gênesis 17:7-10 e com Gênesis 35:12 e 48:4, na confirmação da 

aliança com Jacó. Na sequência do texto se encontra a frase ʼᵃšer yêṣêʼ mimmêʽeyḵâ (“que 

procederá do teu interior”), que é idêntica a de Gênesis 15:4, e só ocorre nesses dois lugares 

em toda a Bíblia Hebraica, mostrando o inter-relacionamento bíblico entre a aliança e as 

promessas abraâmicas e davídicas.
139

 

 Esta declaração de 2 Samuel 7:12 também relembra o leitor do status real de Adão (Gn 

1:26-28), da promessa de que reis viriam de Abraão (Gn 17:6), da benção de Judá (Gn 49:9-

12) e do oráculo de Balaão (Nm 24:17). Assim, a semente de Davi é a semente de Judá, de 

Abraão, da mulher, e o Filho de Deus (Sl 2:12; 72:17).
140

 

 Para Wifall, Davi é apresentado como o “ungido”, ou “Messias” (Sl 89:20, 38; 2 Sm 

22:51), e a sua semente é o objeto do eterno favor divino (Sl 89:4, 29, 36). Assim como 

YHWH esmaga (dâḵâʼ) a Raabe (uma espécie de antigo monstro caótico, serpente, ou 
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dragão
141

) no Sl 89:10, Davi e seus filhos esmagariam seus inimigos no pó da terra, debaixo 

de seus pés (Sl 89:23; 2 Sm 22:37-43).
142

 

 De acordo com Hamilton, se Raabe é uma espécie de serpente amaldiçoada, uma 

alusão a Gênesis 3:15 parece plausível, ainda mais pelo fato de ser o YHWH quem realiza a 

ação. Se os inimigos de Israel são de fato considerados como a semente da serpente, então 

quando eles são sentenciados, o antigo julgamento feito à serpente e seus descendentes 

encontra o seu cumprimento.
143

 

 O Salmo 72 também aplica a benção abraâmica ao rei messiânico, ao dizer: “Subsista 

para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol; nele sejam abençoados todos 

os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado” (Sl 72:17). O mesmo Salmo ecoa a 

linguagem de Gênesis 3:14-15, ao falar sobre o destino dos inimigos do rei messiânico: “e os 

seus inimigos lambam o pó” (Sl 72:9)
144

. Em outros Salmos considerados “messiânicos”, 

Deus é descrito colocando todas as coisas, principalmente os inimigos, debaixo dos pés de 

Seu escolhido (Sl 8:6; 110:1).
145

 

 No Salmo 110 isso é apresentado de uma forma muito parecida com a de Gênesis 

3:15. O verso 1 diz ʽad-ʼâšît ʼôyᵊḇeyḵâ (“até que eu ponha os teus inimigos”), um eco verbal 

de Gênesis 3:15, que diz êḇâh ʼâšît (“inimizade porei”). A combinação do verbo šyt com a 

raiz ʼyḇ aparece somente nesses dois textos na Bíblia Hebraica. Além disso, o rei messiânico 

tem domínio sobre os inimigos (Sl 110:2), e no dia da sua ira ele “esmagará” (mâḥaṣ) a 

cabeça (rôʼš) deles (Sl 110:5-6). Essa é uma linguagem muito parecida com a atividade da 

Semente da mulher, que feriria a cabeça de Satanás, o grande inimigo (Gn 3:15).
146

 

 Sendo assim, nas palavras de Groningen, “o caráter real da semente está agora mais 

definido do que antes”
147

. O AT mostra o desenvolvimento das características reais 
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apresentadas pela Semente da mulher. Essas características alcançam a sua plenitude na 

Semente de Davi, que cumpre todas as profecias destinadas à Semente de Abraão e à Semente 

da mulher, através do seu reino que seria eterno. 

 

 4.1.2. O sacrifício vicário da Semente da mulher 

 Outra ideia extraída de Gênesis 3:15 e expandida no restante da Bíblia Hebraica é a 

ideia do sacrifício vicário da Semente da mulher. Conforme apresentado no capítulo anterior, 

a inimizade instituída por Deus só chega ao seu fim quando a cabeça da serpente é esmagada. 

No entanto, para que isso aconteça, a Semente da mulher também precisa ser ferida. É pela 

ferida mortal que a Semente da mulher recebe no calcanhar que a humanidade pode se livrar 

da condenação e dos poderes do mal. 

 Um outro relato na Bíblia Hebraica que apresenta a ideia de alguém que é ferido 

mortalmente para trazer a salvação à humanidade é o do Servo sofredor de Isaías 52:13-

53:12.
148

 

 Para Groningen, este texto não contém nenhum aspecto específico novo sobre o 

Messias. Ao invés disso, ele elabora e explica o que já havia sido revelado anteriormente em 

relação à exaltação e humilhação do Servo ou Messias.
149

 

 Por mais que o texto não faça uma referência direta ao Messias, ao filho de Davi ou a 

algum dos descendentes dos patriarcas, algumas evidências mostram que eles são a mesma 

pessoa. Isaías proclama a revelação de YHWH a respeito da Semente da aliança, o Ungido da 

casa de Davi, chamado e designado para ser o Servo de YHWH que, enquanto serve, 

experimenta humilhação e severo sofrimento em favor do povo de Deus.
150

 

 É importante notar que o próprio Isaias relaciona a obra do servo de YHWH com a 

obra do “rebento de Jessé”, o descendente de Davi. Ambos possuem o Espírito de YHWH (Is 

42:1//11:2), julgam com justiça (Is 42:2-4, 6-7//11:4-5), e trazem o inicio de uma era de paz a 

todas as nações (Is 42:4, 6-7//11:6-10).  

 O termo ʽaḇdî (“meu Servo”) também é usado para ambos. Tanto Davi quanto os seus 

descendentes reais são chamados de servos de YHWH. Nas Escrituras, a pessoa que por 

excelência é o Messias é conhecida como o Servo, e muitos dos agentes de YHWH que 
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prepararam o caminho, ou profetizaram a respeito dele também são conhecidos como 

servos.
151

 

 O sofrimento do servo real é visto já com o próprio Davi (Sl 22:1-2; 41:5-9; 69:1-4). 

Seus descendentes também acabam sofrendo, mas devido às suas falhas e pecados. Devido 

aos erros da casa davídica, Isaías diz que Ciro é chamado para ser o agente de YHWH, o Seu 

ungido (Is 44:28-45:4). O Servo sofredor real surge depois, para levar sobre si o castigo 

devido às pessoas que seguiram em rebelião e pecado contra sua dinastia divinamente 

nomeada.
152

 

 A ideia de alguém da linhagem real sofrendo uma dor contínua é oriunda de Gênesis 

3:15-16. Então, tão logo quanto a ligação entre o Servo sofredor e a casa davídica é mantida, 

fica fácil ver sua identidade conectada com a ideia da Semente que é traçada a partir de 

Gênesis 3:15. O Servo sofredor é também a Semente da mulher, de Abraão, de Judá e do rei 

Davi.
153

 

 O texto diz que esse Servo “foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas 

nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos 

sarados” (Is 53:5). A característica vicária do Servo sofredor é vista na diferenciação entre os 

pronomes “ele” e “nós” (Is 53:4-6). Ele serve como o substituto da humanidade que pecou
154

. 

O que ele sofre, nós merecíamos sofrer.
155

 

 O texto de Isaías também apresenta vários paralelos com Gênesis 22. Ele fala sobre a 

atitude passiva do Servo (// com Isaque), ao ser levado como um animal quieto ao matadouro 

(Is 53:7); o papel ativo de Deus no sacrifício (// com Abraão), ao infringir o sofrimento ao 

Servo (Is 53:10); e a ideia da multiplicação do povo de Deus (// com a Semente de Abraão), 

por meio do sacrifício vicário do Servo (Is 53:11-12).
156

   

 É interessante notar que o texto também apresenta uma ideia implícita de ressurreição 

e intercessão do Servo de YHWH. O verso 8 diz que ele “foi cortado da terra dos viventes”. 

No entanto, o restante do relato diz que ele “verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e 
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ficará satisfeito” (Is 53:11), que “com os poderosos repartirá ele o despojo” (Is 53:12), 

mostrando que ele sairá vitorioso apesar da morte, e que através de sua morte vicária ele 

poderia interceder pelos transgressores (Is 53:12). 

 O texto mostra então que, mesmo depois de sofrer até morrer, ele viveria novamente. 

Então, Gênesis 3:15 é cumprido através da ressurreição. O contraste entre a ferida no 

calcanhar e a ferida na cabeça não quer dizer que o Justo irá viver e o maligno irá morrer, mas 

que o Justo sobreviverá até mesmo à morte, e sairá vitorioso dela.
157

 

 Um outro texto que parece apresentar a ideia de um sacrifício vicário do rei 

messiânico é o de Jeremias 30:21-24. O verso 21 é comumente traduzido como: “O seu 

príncipe procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar; fá-lo-ei aproximar, e ele se 

chegará a mim; pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim? -- diz o SENHOR”.  

 A frase vᵊhiqraḇtîv vᵊniggaš ʼêlây (“fá-lo-ei aproximar, e ele se chegará a mim”) é bem 

intrigante, e também pode ser traduzida como “eu o sacrificarei, e então se poderá aproximar-

se de mim”
158

. Isso acontece porque a forma hifil do verbo qâraḇ além de ter o sentido de 

“aproximar”, também tem a ideia de “oferecer algo para um sacrifício”
159

.  

 Nesse caso, o príncipe messiânico seria oferecido como sacrifício pelo próprio Deus, o 

que tornaria possível o acesso a Deus às outras pessoas em geral. Sendo assim, é pelo 

sacrifício do Rei messiânico que a aliança com Deus e seu povo é reestabelecida (Jr 30:22).
160

 

 É interessante que este Rei é quem executa o juízo de YHWH, chamado de 

“tempestade do SENHOR”. Este juízo “dança” (mitḥôlel) e “se arrasta” (mitggôrêr) sobre a 

cabeça (rôʼš) dos perversos (Jr 23:19; 30:23). Nesse caso, a justiça que vem sobre a cabeça do 

perverso através dos pés do Rei messiânico é apresentada em uma linguagem que relembra 

Gênesis 3:15. É importante notar também que tudo isso só irá acontecer “nos últimos dias” 

(bᵊʼaḥᵃrît hayyâmîm), assim como profetizado no oráculo de Balaão (Nm 24:14).
161

 

 Sendo assim, da mesma forma que o AT apresenta as características reais da Semente 

da mulher, culminando na pessoa do futuro Rei messiânico que reinaria para sempre, ele 
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também apresenta que este Rei desempenharia o papel do Servo sofredor que se ofereceria 

como sacrifício a Deus, a fim de salvar a raça humana de seus pecados e fazer com que eles 

possam ter novamente acesso a Deus.  

 O AT mostra então que Gênesis 3:15 fala sobre aquele que recuperaria as condições 

perdidas no Éden
162

, destruindo o poder do inimigo através de seu sacrifício vicário, e que 

iniciaria, “nos últimos dias”, um reino eterno, onde todos os inimigos esmagados estariam 

debaixo dos seus pés.    

  

4.2. Gênesis 3:15 e o Novo Testamento  

 Como visto acima, o AT não somente prediz a vinda do Messias, ele também descreve 

e identifica esse Messias. Já o NT procura mostrar que Jesus de Nazaré é aquele que o AT 

predizia, descrevia e identificava. Ele é o Cristo (Messias), de quem a Lei, os Escritos e os 

Profetas testificaram.
163

 

 Assim como no AT, dentro do NT a imagem de Gênesis 3:15 vai sendo expandida e se 

tornando cada vez mais clara. De fato, é no NT que a maioria dos personagens desse conflito 

são verdadeiramente identificados, e a imagem do grande conflito apresentado em Gênesis 

3:15 é mostrada em sua plenitude. 

 

 4.2.1. Os personagens   

 Eva e a serpente são apresentados no NT como personagens históricos e reais, e não 

como seres mitológicos e fantasiosos. Paulo diz: “Mas receio que, assim como a serpente 

enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da 

simplicidade e pureza devidas a Cristo” (2 Co 11:3).  

 Para os autores do NT, a “antiga serpente” é o “grande dragão... que se chama diabo e 

Satanás” (Ap 12:9; 20:2). Essa é uma alusão a Gênesis 3, onde a serpente é apresentada como 

sendo o responsável por trazer o pecado à Terra. O autor do Apocalipse também identifica o 

diabo com os monstros marinhos, Leviatã e Raabe, que no AT são apresentados como poderes 

do mal que são destruídos por Deus. É nesse contexto do AT que o NT define o grande 

inimigo de Deus e Seu povo. 
164
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 Os seus descendentes também são claramente identificados no NT. Para os autores e 

personagens do NT, os descendentes da serpente não são as várias espécies de cobras, 

serpentes e víboras, mas aqueles que se opõem aos propósitos de Deus e possuem em seu 

caráter as mesmas características do diabo (Mt 3:7, 12:34, 23:33; Lc 3:7; Jo 8:44; At 

13:10).
165

 

 As palavras de Jesus, que ecoam o relato de Gênesis 3, não deixam duvidas sobre as 

características da antiga serpente e de sua semente: “Vós sois do diabo, que é vosso pai, e 

quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na 

verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, 

porque é mentiroso e pai da mentira” (Jo 8:44). 

 Em contrapartida, as características dos descendentes da mulher, ou dos filhos de 

Deus, também são ampliadas no NT. Eles são aqueles que aceitam a Cristo (Jo 1:12), que são 

guiados pelo Espírito Santo (Rm 8:14), que amam até os seus inimigos (Mt 5:45), e que 

“guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus” (Ap 12:17). Assim, da mesma 

forma como os filhos do diabo apresentam as suas características, os verdadeiros filhos de 

Deus também devem apresentar em sua vida as características de seu Pai (1 Pe 2:9). 

 Por mais que o NT defina cada personagem descrito em Gênesis 3:15, a grande 

preocupação dos autores do NT parece ser a de identificar a Semente individual da mulher.  

 O NT apresenta Jesus como o “Filho do Homem” (Mt 9:6; 26:2, 24, 64; Hb 2:6-9), 

“filho de Abraão” (Mt 1:1; Gl 3:16), “filho de Davi” (Mt 1:1; 12:35-37; At 13:22-23; Rm 1:3-

4; 15:12) e “Filho de Deus” (Mt 8:29; 14:33; 26:63).
166

 

 As duas genealogias de Jesus procuram ligá-lo a Davi e Abraão (Mt 1:1-17; Lc 3:23-

38), e o relato de Lucas ainda deixa claro a sua relação com a linhagem especial da Semente 

da mulher a partir de Sete (Lc 3:38). 

 Além disso, Lucas mostra para seus leitores que Deus realiza Suas promessas feitas a 

Abraão trazendo a salvação para Israel através do Rei davídico, e o seu evangelho apresenta 

Jesus como esse Rei messiânico (Lc 1:55, 68-75).
167
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 A “Semente de Abraão” é claramente identificada com a “Semente de Davi” ao longo 

do evangelho de Lucas e do livro de Atos. As próprias palavras do anjo Gabriel em Lucas 

1:30-33 parecem ecoar a profecia de Natã para Davi em 2 Samuel 7:12-16. E em Atos 3:25 e 

13:22-23 fica claro que essas promessas alcançam o seu cumprimento na pessoa de Jesus 

Cristo.
168

 

 No entanto, é Paulo quem claramente faz essa identificação. Em Gálatas 3:16 ele diz: 

“Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz: E aos descendentes, 

como se falando de muitos, porém como de um só: E ao teu descendente, que é Cristo”.  

 Paulo parece estar fazendo uma alusão a Gênesis 22:18, onde é feita uma referência à 

Semente individual especifica, que possui uma clara conotação messiânica, especialmente 

pela sua ligação com o Salmo 72:17.
169

 

 Ele explora o uso singular da palavra “semente” (tanto o hebraico zeraʽ quanto o grego 

spérma) em um sentido individual/específico, e argumenta que essas promessas “se referiam 

especificamente a Jesus Cristo, e não aos descendentes do patriarca de forma geral. Paulo faz 

assim uma leitura sobretudo cristológica dos textos onde essas promessas se encontram”.
170

  

 Ligando essa declaração com o verso 29, que utiliza o termo spérma em um sentido 

genérico/coletivo
171

, Paulo mostra que é somente através da fé na Semente prometida, que é 

Cristo, que todos os outros também podem se tornar “descendentes de Abraão”.
172

  

 Para Paulo, a vinda deste Descendente especial, que é “nascido de mulher”, ocorre na 

“plenitude do tempo” (Gl 4:4). Isso parece ser “um paralelo e uma referência ao cumprimento 

da profecia de Gn 3:15”
173

. Ou seja, é no tempo certo da história que Jesus Cristo, a Semente 

da mulher, vem e realiza aquilo que havia sido profetizado a seu respeito nas Escrituras. É na 

“plenitude do tempo” que a Semente da mulher vem para terminar de uma vez por todas o 

conflito entre o bem e o mal iniciado no Éden. 
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  4.2.2. O grande conflito entre Cristo e Satanás 

 Em Gênesis 3:15 é predito que a Semente da mulher entraria em um confronto mortal 

com a serpente. O NT, e em especial o livro do Apocalipse, descreve de maneira detalhada o 

inicio, o desenvolvimento e o final desse grande conflito entre Cristo e Satanás. 

 Para Wifall, a mais clara interpretação messiânica de Gênesis 3:15 no NT é o texto de 

Apocalipse 12
174

. De fato, a inimizade instituída por Deus em Gênesis 3:15 parece oferecer o 

pano de fundo desse capítulo.
175

 

 No relato do Apocalipse, uma mulher
176

 acha-se grávida, sofrendo para dar à luz (Ap 

12:1-2)
177

, enquanto que o dragão procura destruir o filho que nascerá da mulher (Ap 12:3-4). 

Claramente existe uma inimizade entre este Descendente da mulher e o dragão. Isso acontece 

porque este “filho varão” que a mulher dá a luz (Ap 12:5) é identificado, através de uma 

alusão ao Salmo 2, com o descendente messiânico de Davi.
178

  

 A menção que Apocalipse 12:5 faz deste filho como sendo um governante universal 

alude às passagens do AT da Semente escolhida, em que essa é descrita como um 

conquistador e um grande governante (Gn 3:15; 12:1-3; 22:17-18; 24:60; 49:10; Nm 24:17; 2 

Sm 7:4-16; Sl 2; 72; 89; 110). Isso identifica o “filho varão” de Apocalipse 12 com a Semente 

especial da mulher prometida em Gênesis 3:15.
179

   

 O grande dragão tenta interromper esse nascimento, afligindo a mulher em meio ao 

seu parto, pois sabe que é por meio do nascimento deste “filho varão” que ele será destruído. 

Suas tentativas de destruir a Cristo começam desde o momento do Seu nascimento (Mt 2:13-

15) e continuam até o fim de Seu ministério.
180
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 O texto descreve então de uma batalha no Céu com proporções cósmicas, onde 

Cristo
181

 e Seus anjos vencem o diabo e os seus anjos, e os expulsam do Céu para a Terra (Ap 

12:6-9). Depois dessa derrota, Satanás passa então a perseguir a mulher (Ap 12:13) e o 

restante dos seus descendentes, aqueles “que guardam os mandamentos de Deus e têm o 

testemunho de Jesus” (Ap 12:17).  

 Percebe-se que a inimizade de Satanás contra Cristo passa para os descendentes 

coletivos da mulher. Quando o dragão percebe que não consegue destruir a Semente da 

mulher, ele então lança seus ataques contra o restante da descendência dela (Ap 12:17).   

 É interessante notar que a linguagem que João utiliza no Apocalipse para descrever o 

restante da descendência da mulher é muito parecida com a que aparece no Targum Pseudo-

Jonathan e no Targum Fragmentário do Pentateuco. Nesses Targuns, como já foi visto, é dito 

que nos dias em que os filhos da mulher estudassem diligentemente e observassem os 

mandamentos da Torá, eles esmagariam a cabeça da serpente. Mas se eles desobedecessem a 

Torá, seriam feridos no calcanhar pela serpente. Esses Targuns também apresentam a derrota 

certa da serpente no tempo do fim, através do Rei Messias, que viria e reestabeleceria a paz. É 

pela obediência à Torá que a serpente é derrotada, e essa observância aos mandamentos da 

Torá está relacionada ao reino messiânico,visto que o Messias traria consigo o verdadeiro 

cumprimento da Torá.
182

  

 Por mais que o fim definitivo de Satanás só aconteça no final do período do milênio 

(Ap 20:7-10), o NT mostra que a sua derrota, assim como a de seus descendentes, conforme 

previsto em Gênesis 3:15, já começa a acontecer com o sacrifício vicário da Semente da 

mulher.  

 Em Hebreus 2:14-16 é dito: “Visto, pois, que os filhos têm participação comum de 

carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse 

aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, 

estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas 
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socorre a descendência de Abraão”. Ou seja, é pela morte de Cristo, o Descendente prometido 

de Abraão, que os descendentes espirituais de Abraão podem ser libertos do poder do diabo.  

 No entanto, é após a Sua ressurreição que Ele é entronizado no Céu, à destra de Deus, 

e inicia o Seu reino, que só será entregue ao Pai quando todos os Seus inimigos forem 

colocados debaixo dos Seus pés (At 2:32-36; 1 Co 15:25-28; Ef 1:20-22; Hb 1:3-13; 10:12-

13).  

 No Apocalipse, após mais uma descrição das características dos descendentes da 

mulher (Ap 14:12-13), é dito que Cristo vem para ceifar a terra e pisar o lagar da ira de Deus 

(Ap 14:6-20). Os inimigos de Deus recebem então os cálices da ira de Deus através dos Seus 

flagelos (Ap 15:5-20:5), preparados por Cristo, aquele que, “pessoalmente, pisa o lagar do 

vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso” (Ap 19:15). É importante notar que a imagem 

de Apocalipse 19:11-16, de um Rei e Guerreiro que rege as nações com “cetro de ferro” e 

aplica a justiça de Deus, apresenta muitos paralelos intertextuais com Isaías 63:1-6, que por 

sua vez, apresenta uma forte relação com Gênesis 49:10-11 e Gênesis 3:15.
183

 

 É somente depois do aprisionamento de Satanás por mil anos (Ap 20:1-3), enquanto os 

salvos reinarão no Céu com Cristo (Ap 20:4, 6), que ele e seus descendentes serão finalmente 

destruídos no lago de fogo e enxofre (Ap 20:9-10) e este grande conflito chegará finalmente 

ao seu fim.
184

  

 É após o milênio que as palavras de Paulo em Romanos 16:20 alcançarão o seu 

completo significado. Ele diz: “E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés 

a Satanás”. A expressão ho dé theós tês eirênês (“e o Deus da paz”) parece aludir de uma 

forma oposta à inimizade de Gênesis 3:15
185

. Assim como é Deus quem institui a inimizade, é 

Ele também o grande responsável por trazer novamente a paz à Terra. 

 O texto de Romanos 16:20 ressalta também o aspecto representativo da Semente 

especial da mulher na batalha final contra Satanás, conforme descrita na segunda parte de 

Gênesis 3:15. A vitória é conquistada por Jesus em favor de todos os Seus seguidores. Então, 

a vitória de Cristo é a vitória dos Seus crentes. Em Cristo, todos os descendentes da mulher 

também podem esmagar a cabeça da serpente.
186
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 Dessa forma, assim como a Bíblia começa com um mundo perfeito, ela termina com 

novo mundo completamente purificado da presença do pecado. Assim como o primeiro livro 

das Escrituras apresenta o responsável pelo pecado, o último livro apresenta o seu destino 

final. Assim como o Gênesis apresenta o primeiro anúncio de um Salvador, o Apocalipse dá a 

certeza de que Ele voltará novamente para concretizar de uma vez por todas tudo aquilo que 

foi prometido.   
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5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Com base no close reading e na análise intertextual de Gênesis 3:15, percebe-se que 

este texto justifica uma leitura messiânica, baseada tanto em suas propriedades textuais quanto 

no seu relacionamento intertextual ao longo do restante das Escrituras. Sendo assim, Gênesis 

3:15 pode sim ser considerado como o “Protoevangelho”, pois apresenta aos seres humanos o 

primeiro anúncio da salvação.  

 Além de mostrar ao leitor o primeiro anúncio de um Salvador, Gênesis 3:15 também 

fundamenta muitas ideias que são apresentadas e desenvolvidas posteriormente no restante 

das Escrituras. A primeira delas é o grande conflito entre o bem e o mal. O texto não fala de 

uma aversão natural dos seres humanos pelas serpentes. Com base em Gênesis 3:15, nota-se 

que toda a humanidade se encontra em um dos dois lados de um conflito moral cósmico. Cada 

ser humano decide se será um descendente da serpente ou da mulher, um filho espiritual do 

diabo ou de Deus. Devido a isso, o texto também mostra que nesse conflito não estão 

envolvidos só a raça humana, mas também os poderes sobrenaturais do bem e do mal. 

 Felizmente, Gênesis 3:15 também revela que este conflito terminará com um 

vencedor, que mesmo ferido mortalmente, destrói o diabo e declara a vitória final ao povo de 

Deus. É pela morte da Semente que o ser humano pode ser liberto da condenação do pecado e 

pode novamente ter acesso a Deus. 

 É através da Semente especial que viria da mulher, de Abraão e de Davi, que o texto 

bíblico apresenta a vinda de um futuro Redentor, que mais tarde é identificado como o 

Messias. É a partir do primeiro anúncio de salvação para a raça humana, o “Protoevangelho”, 

que se pode perceber o ponto de partida do plano completo da redenção.
187

 

 As características especiais dessa Semente são desenvolvidas ao longo de toda a 

Bíblia, mas baseado em Gênesis 3:15, pode-se ver que esta Semente é um agente que surge de 

uma fonte “real”; que ele realiza uma tarefa que demanda uma autoridade e um poder real e 

soberano; que ele conquista uma vitória sacrifical e substitutiva em favor dos outros; e que ele 

restaura os seres reais caídos ao seu status, posição e serviço originais.
188

 

 Essa Semente prometida é identificada no Novo Testamento como sendo Jesus de 

Nazaré, o “Cristo” (Messias), a “Raiz de Davi”, o “Leão da tribo de Judá”, o “Descendente” 
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de Abraão, aquEle que é “nascido de mulher”, e que cumpre em Sua vida, obra e morte tudo 

aquilo que havia sido predito desde Moisés até os profetas. 

 Com base nisso, é possível concordar com as palavras de Jesus quando Ele disse que 

Moisés havia escrito a Seu respeito (Jo 5:46). De fato, Moisés é o primeiro a escrever sobre o 

primeiro anúncio de salvação, feito no Éden aos primeiros seres humanos logo após o 

primeiro pecado. 

 É através do testemunho de Moisés que vemos a resposta divina ao problema do 

pecado. O mesmo Deus que é Santo e Justo é também o Doador de amor, graça, perdão e 

esperança. O mesmo Deus que diz que a consequência do pecado é a morte (Gn 2:16-17), é 

quem faz a promessa de que o pecado será finalmente destruído juntamente com o seu 

originador, através da Semente que daria a vida para salvar o restante dos descendentes da 

mulher (Gn 3:15).  

 Se o Gênesis não tivesse nenhuma outra passagem messiânica, mas somente o 

“Protoevangelho”, este já seria um grande livro, pois apresenta o plano divino para resolver o 

problema do pecado, apresentado como um raio de esperança aos pais de toda a 

humanidade.
189

 

 No entanto, esse “Protoevangelho” é a “profecia mãe” que gera todo o restante das 

promessas que se cumprem nos “últimos dias”, através daquEle que veio na “plenitude dos 

tempos”.
190

 

  Em Jesus Cristo, o “Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo” (Ap 13:8), se 

encontra a certeza de que a serpente será em breve finalmente destruída (Rm 16:20; Ap 20:9-

10), e que os seres humanos poderão voltar a ser novamente a imagem de Deus (Rm 8:29; 2 

Co 3:18; Cl 3:10), habitando em um “novo Éden”, onde o pecado não mais existirá, e onde o 

próprio Deus estará para sempre no meio de Seu povo (Ap 21:3-5).  
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