
CAPÍTULO 18 - MISTÉRIOS ACERCA DE ADÃO E EVA 

(Prof. Maurício, Escritor e Pensador Holosótico) 
 

 
Quem foram realmente Adão, Eva, Abel e Caim? Qual é o real significado 
desta narrativa bíblica? Só compreende esta narrativa bíblica, no seu sentido 
real, quem tem ouvido para ouvir e olhos para ver.  
 
“E Adão conheceu sua mulher Eva, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do SENHOR um 
homem. E também deu à luz seu irmão a Abel; e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. 
E falou Caim com o seu irmão Abel; e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o 
seu irmão Abel, e o matou. E saiu Caim de diante da face do SENHOR e habitou na terra de Node, a 
oriente do Éden. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque; e ele edificou uma 
cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade 

gerou Meujael,e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque” (Gêneses 4).  
 
Para o cristão cultural, que entende as coisas ao pé da letra, Adão foi o primeiro 
homem da Terra, Eva foi a primeira mulher, Abel e Caim foram os seus filhos.  
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Para o Cristão Iniciático, que compreende as coisas no seu real sentido, a 
narrativa bíblica é semiótica, isto é, carregada de simbolismo. Cujos símbolos 
escondem, por detrás si, o real significado do texto bíblico.  



 
A narrativa bíblica acerca de Adão e Eva a ser interpretada através do 
paradigma cristão cultural, ao pé da letra, nas linhas das escrituras, sem a 
devida decodificação dos símbolos, é inconsistente, se reveste de inverdades, 
não apresenta lógica, se torna absurda.  
 
A pergunta que não se quer calar é: Como pode Adão, Eva, Abel e Caim 
serem as únicas pessoas sobre a face da Terra, como narra a bíblia, se Caim, 
após matar Abel, fugiu para outras bandas da Terra, encontrou outros povos, 
casou e teve filhos?  
 
Quais são as respostas a estas perguntas, se a narrativa bíblica diz que Adão 
e Eva eram as únicas pessoas sobre a face da Terra? Mas como assim, se 
Caim encontrou outras pessoas, em outras bandas, sobre a face da Terra? 
Não parece inconsistente, contraditório, ilógico e absurdo tudo isto?  
 
Já dentro dos parâmetros iniciáticos esta narrativa se reveste de laicidade, tem 
sentido, quando lida nas entrelinhas e decodificados os seus elementos 
semióticos, onde Adão é um substantivo masculino, designativo do coletivo, do 
conjunto de todos os machos da espécie Homo sapiens daquela época lemuriana.  
 
Da mesma forma que hoje se dá o nome de homem para o conjunto de todos os 
machos da raça humana, naquela época dava o nome de Adão; e do mesmo jeito, 
Eva era o nome que se dava, naquela época, para o conjunto de todas as fêmeas 
da espécie Homo sapiens.  
 
Então, em síntese, ao bem da verdade dos fatos, Adão não é um personagem ou o nome 

de uma pessoa, o que seria  inconsistente; mas é o simbolizante que significa o homem 

da terceira raça raiz da Terra, chamada raça Lemuriana. Da mesma forma que Eva não é o 

nome de uma mulher, mas sim, o substantivo designativo de todas as mulheres 

lemurianas daquela época remota. 
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