
LEI DE DUPLA REFERÊNCIA EM GÊNESIS 3,15.  

Por Pr. Luiz Antonio. 

“E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente; 

esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar”. Gênesis 3:15 

Este é o primeiro caso na Bíblia para o que em teologia se chama: “LEI 

DE DUPLA REFERÊNCIA”! (Quando a passagem fala a ou de uma “criatura visível, mas se refere 

também a uma “criatura invisível”, no presente ou no futuro, que a está usando). É o caso do presente 

versículo onde Deus se refere à “serpente” (presente), falando de Satanás (no futuro). 

“Porei inimizade entre ti e a mulher” (PRESENTE) 

Nestas palavras Deus está dizendo que existirá inimizade permanente entre (Ti) 

Serpente/Satanás e a (mulher) raça humana. 

“Entre a tua descendência e o seu descendente” (FUTURO) 

Estas palavras são uma afirmação de Deus para o futuro, ou seja, (é profecia) que a inimizade 

estaria estabelecida entre todos os que estão sujeitos a satanás (tua descendência) e o descendente 

da mulher que, neste caso, Cristo. 

A certeza de que o descendente da mulher, neste caso, é Cristo vem de vários textos do Novo 

Testamento apontam para Cristo como o descendente da mulher (Gl 4.4, por exemplo) “Mas, vindo a 

plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei”.  

“Esta te ferirá a cabeça”  

Além disso, na sequência de Gn 3.15, é dito que o descendente da mulher iria ferir a cabeça da 

serpente. E isto, Cristo fez quando ressuscitou dentre os mortos. Ler: Jo 12.31; At 26.18; Rm 5.18, 19; 

Hb 2.14; Ap 12.1, 7). Isto aconteceu quando Cristo completou a sua obra de redenção, salvando os 

pecadores e ressuscitando dentre os mortos.  

“E tu lhe ferirás o calcanhar” 

Aqui Deus conclui a sentença, dizendo que satanás (tu), representado na serpente, (Lei de 

dupla referência) iria ferir o calcanhar do descendente da mulher (Jesus). Isto é uma referência à 

crucificação.  

Foi necessário que Jesus fosse crucificado, mas isto, comparado com a sua 

ressurreição, é apenas um ferimento no calcanhar.  

 

TI - SATANÁS 

MULHER - EVA 

TUA SEMENTE – SERVOS DE SATANÁS/OU ELE PRÓPRIO NO FUTURO 

SUA SEMENTE - CRISTO 

ESTA – CRISTO (futura semente da mulher) 

TU - SATANÁS 

“E porei inimizade entre TI e a MULHER, e entre a TUA SEMENTE e a SUA 

SEMENTE; ESTA te ferirá a cabeça, e TU lhe ferirás o calcanhar”. Gên 3:15 


