
P A R A  L E R  G Ê N E S I S  2 , 4b- 3 , 19
Algumas informações: Essa estória é do ‘Javista’, foi escrita no tempo de Salomão.

Começava, então, a idade do ferro, época de muito progresso e desenvolvimento. 
Capaz de usar o ferro, o ser humano parecia ser capaz de tudo, quase um deus.

A mulher era propriedade do homem como um objeto ou um animal doméstico. 
Salomão, além de uma multidão de mulheres a seu serviço, teve quatro esposas rainhas: 
uma da tribo de Judá, a sua tribo, outra das tribos do norte para ter o apoio dessas tribos 
uma filha do faraó, para ter o apoio do grande império e uma quarta rainha, filha do rei 
de Tiro, o senhor do comércio no Mediterrâneo.

Com a filha do Faraó, Salomão importou a idéia de centralizar todo o poder, ser 
como que  um deus.  O Faraó  era  dono de  tudo e  de  todos,  pois  era  filho  do  deus 
principal do Egito.

Com a filha do rei de Tiro, Salomão importou a ganância, a cobiça, a sede de 
riquezas, além da volta às antigas religiões de Canaã, que adoravam a serpente.

Antes da monarquia e, principalmente, do modelo de Salomão, o povo vivia num 
verdadeiro paraíso, quem mandava aram as comunidades familiares.  Se havia algum 
problema, reuniam-se os mais respeitáveis das tribos e tudo ficava bem resolvido e em 
paz. Não havia governo para arrancar impostos do povo, nem exército nem um mundo 
de funcionários vivendo à custa do povo.

Rodavam por aquele tempo e lugar mitos ou estórias de semideuses. Contavam 
uma  de  certo  Gilgamesh,  que  queria  se  tornar  deus  de  verdade,  só  lhe  faltava  ser 
imortal. Conseguiu uma planta da imortalidade, mas quando voltava para casa trazendo 
a planta, parou para tomar água. Enquanto ele bebia água na fonte, uma serpente veio e 
roubou-lhe a planta e ele foi reduzido a um ser humano comum.

Agora, ler e entender Gn 2,4b-3,19
Algumas perguntas para ajudar:

Dizer que o ser humano é feito de barro, do pó da terra, tinha algum sentido para 
o povo daquele tempo?

Deus cria os animais selvagens e domésticos para fazer companhia ao homem. O 
homem é  dono de  todos  eles,  ele  é  que  lhes  dá  nome.  Isso  resolveu  a  solidão  do 
homem?

Qual o significado de a mulher ser tirada do lado, do flanco do homem?
Que significado teria naquele tempo o fato de ser a mulher  quem oferece ao 

homem a fruta do “sabe-tudo” (conhecimento do bem e do mal)? 
E a perda do paraíso que significado teria no tempo de Salomão?
Que mais descobriram na leitura?


