
Os Dois Jardins 
 
Introdução:  
 
Quando Deus criou o homem, o pôs em um famoso jardim, no Éden; ali tinha toda 
provisão que precisava. Infelizmente o homem caiu na armadilha do pecado, 
transformou a benção da obediência na maldição da rebeldia. Perdeu tudo mesmo 
vivendo em um jardim! 

• A rebeldia no primeiro Jardim: Quando tomou do fruto da árvore que está 
no meio do jardim (era a única restrição que o Senhor pediu que Adão 
evitasse e ele desobedeceu). 

Quatro mil anos mais tarde, Jesus escolheu outro jardim para recuperar tudo: o 
jardim do Getsêmani, que foi onde Jesus passou os últimos momentos antes de 
ser entregue nas mãos do adversário. 

• A obediência no segundo jardim: Jesus tomou do Cálice da maldição. 
Mt.26:39 (nesse cálice estava todo pecado, a imundice, a rebelião e toda 
impureza do homem). Jesus sendo puro, tendo que assumir e beber o 
cálice de todos os nossos pecados, não hesitou. 

Por isso para que logo possamos entender de uma maneira mais detalhada, tudo 
o que se originou com Adão no jardim do Éden, e o que Jesus conquistou para 
nós no jardim do Getsêmani. Veja o quadro: 

 
Conclusão: 
 
Adão e Jesus tiveram que 
enfrentar a mesma decisão: 
FAZER SUA PRÓPRIA 
VONTADE OU VIVER DE 
ACORDO COM A PALAVRA 
DE DEUS. 
Portanto o primeiro 
derramamento ele anula toda 
rebeldia desde o primeiro 
Jardim e nos restaura tudo o 
que Jesus, através de sua 
obediência conquistou no 
segundo Jardim, suando 
grandes gotas de sangue, 
Aleluia!!! 
	

ADÃO NO ÉDEN JESUS NO 
GETSÊMANI 

Originou o pecado da 
Humanidade. 

Originou a redenção da 
humanidade. 

Menosprezou o cálice 
da bênção. 

Aceitou beber o cálice 
da maldição. 

Foi vencido pela 
serpente. 

Derrotou a serpente. 

Contaminou a Terra 
com seu pecado. 

Abençoou a Terra por 
Seu Sangue. 

Perdeu toda a bênção. Recuperou toda a 
bênção. 

Comeu o fruto do 
conhecimento de bem 
e do mal. 

Comeu o fruto da 
obediência. 

Sendo um homem de 
barro quis ser como 
Deus. 

Sendo o verbo de 
Deus, fez-se homem 
para tomar nosso lugar 
e levar nosso castigo. 

Decepcionou Deus. Trouxe alegria ao 
coração de Deus. 



	
		

						 	
																							
	
	
	
	
	
	
	
“Senhor	hoje	aplico	o	Sangue	que	brotou	de	Sua	testa	no	Getsêmani,	como	
Sua	 arma	 atômica	 contra	 todo	 poder	 de	 traição	 que	 tocou	minha	 vida	 ou	
minha	 familia,	 por	 causa	das	pessoas	 em	quem	confiávamos	e	declaro	que	
todo	poder	demoníaco,	que	se	manifestou	através	disto,	é	destruido	no	nome	
de	Jesus	e	pelo	poder	do	Espírito	Santo.	Declaro	que	toda	maldição	geracional	
é	 absorvida	pelo	 Sangue	de	 Jesus	 e	 que	 a	 partir	 de	 agora,	 desfruto	de	 Sua	
bênção.	
	
Obrigado	 Senhor,	 porque	 me	 abençoa	 no	 lugar	 em	 que	 eu	 estou,	 porque	
abençoa	 minha	 familia	 e	 tem	 guardado	 minhas	 gerações	 de	 todo	 mal.	
Obrigado	por	me	abençoar	com	Sua	abundante	Graça,	derrubar	todos	meus	
inimigos,	me	colocar	por	cabeça	e	obrigado	por	Tua	Palavra,	que	me	guia	em	
cada	passo	que	dou,	em	nome	de	Jesus,	amém”.	

Orando	com	
o	Sangue	
de	Jesus	


