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O Caminho de Caim 
 

Judas 11 
 

Introdução: você conhece a história de Caim? Ele se tornou o primeiro homicida registrado 
na Bíblia, quando tomado de ira, por Deus não receber a sua oferta, decidiu matar Abel, o seu 
irmão. Em Gênesis 4:1-8, nós encontramos o relato desse triste episódio. Mas, ainda que seja 
triste, podemos aprender muito com essa história. Em Judas 11, a Bíblia se refere a esse relato 
como “caminho de Caim”. Essa referência nos dá o entendimento de que o assassinato de 
Abel foi gerado na alma de Caim, ou seja, um processo, que Judas chama de caminho, se 
desenrolou na alma desse homem.  

 
Nesse estudo, veremos alguns aspectos dessa história que pontuam esse caminho, a fim de 
que possamos extrair um ensino que nos edifique e nos livre da destruição. 

 
1. Rejeitou o Ensino – em primeiro lugar, fica muito claro que Caim negou-se a aprender. 

Deus percebe que ele não estava bem e vai atrás dele. Deus diz para Caim que se ele 
procedesse bem certamente seria aceito. Entenda que a oferta de Caim não foi rejeitada por 
uma questão pessoal. O problema não foi Caim, mas o problema foi a sua oferta, e Deus quis 
ensiná-lo deixando a porta aberta para que ele ministrasse de forma correta. Entretanto, ele 
se nega a aprender, o seu coração se endurece porque Deus não agiu do modo como ele 
esperava.  
 
Esse é um problema muito comum nos nossos dias. Muitos esperam que Deus vá 
corresponder dentro das suas expectativas, mas quando a resposta não vem porque não 
agiram de modo certo, no momento em que Deus começa a ensinar-lhes como fazer, eles se 
rebelam levando a questão para o lado pessoal. Isso é tolice. O nosso Deus é extremamente 
paciencioso e está sempre pronto a nos ensinar.  
 
Veja o exemplo de Davi (2 Sm 6): quando ele tentou levar a Arca da Aliança para Jerusalém, 
em cima de carros de boi, além da tentativa ser frustrada, ainda morreu gente, como 
resultado da falta de entendimento de como a Arca deveria ser conduzida. Porém, Davi 
aprendeu que a Arca deveria ser levada nos ombros dos sacerdotes, fez de modo correto e 
conseguiu levá-la para Jerusalém. Portanto, temos que estar dispostos a aprender de Deus, e 
se as coisas não aconteceram como esperávamos, certamente, Ele vai nos ensinar como fazer. 
 

2. Rejeitou a Graça – em segundo lugar, entendemos que Caim rejeitou a graça do Senhor. 
No verso 6, Deus pergunta “por que ele andava irado e por que o seu semblante estava 
descaído”, mas Caim não dá acesso para a cura da sua alma. O interesse de Deus por ele é a 
manifestação da graça que queria alcançá-lo e libertá-lo daquele laço que prendia o seu 
coração.  
 
Quantas vezes encontramos irmãos com “o semblante descaído”, e quando vamos atrás deles 
para ajudá-los, eles repetem o que Caim fez, rejeitando o amor e a graça de Deus. Não se 
esqueça jamais que Caim não foi ignorado por Deus, pelo contrário, Ele procurou Caim. A 
graça se manifestou por intermédio do confronto e do conselho. Deus tocou na ferida, não fez 
vista grossa, não fingiu que não viu. Ele foi direto ao assunto a fim de tirá-lo daquela prisão, 
mas Caim não quis a graça de Deus. 
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3. Não assumiu responsabilidade – em terceiro lugar, também fica evidente que Caim 

não assumiu a responsabilidade que lhe cabia. Deus diz a ele que “o pecado estava a sua 
porta, e que o desejo que consumia a sua alma era contra ele mesmo, e que cumpria a Caim 
dominar o pecado” (4:7). Compreenda isso: quando Deus nos esclarece, como esclareceu 
Caim, a responsabilidade da escolha passa a ser nossa.  
 
A alma de Caim estava irada, e o seu desejo era matar o seu irmão Abel. Deus o visita, o 
confronta, e o aconselha, a partir daí a responsabilidade é de Caim. Muitas pessoas querem 
que Deus faça aquilo que elas devem fazer. Infelizmente, muitos empurram para Deus o que 
na verdade foi lhes colocado nas mãos. Não há como viver a vida de Deus sem que 
assumamos responsabilidades, nós temos a graça e o Espírito de Deus que nos auxiliam, 
todavia, quando somos esclarecidos pelo Senhor, a responsabilidade é nossa. 
 

4. Entregou-se ao sentimento – em quarto lugar, percebemos que além de rejeitar o 
ensino e a graça, Caim fez a opção de se entregar ao sentimento adoecido da sua alma. 
Quantas vezes, ao invés de analisarmos com honestidade a situação na qual estamos e 
aprendermos com o Senhor, preferimos achar que fomos injustiçados e, como uma criança 
mimada, fazermos as nossas pirraças. Lamentavelmente, são muitos os que começam a 
caminhar com Deus e, quando as coisas não saem como queriam, “ficam de mal com o 
Senhor”. 
 

5. Deu à luz ao pecado – em quinto lugar, depois de todos os equívocos de Caim, não 
restou alternativa a não ser dar à luz ao pecado. O verso 8 nos conta que mesmo depois de 
toda a insistência de Deus, Caim saiu da presença do Senhor e fez uma armadilha para o seu 
irmão Abel e o matou. Tudo isso é extremamente triste, e muito mais triste se torna quando 
observamos que o caminho de Caim continua a atrair muitas pessoas. Mesmo ouvindo a voz 
de Deus, muitos resistem e entram pelo caminho da destruição. Que o Senhor tenha 
misericórdia de nós e nos conceda coração quebrantado, pronto a se curvar diante da sua 
vontade! 

 
 


