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  LIÇÃO 3 14 a 20 de outubro de 2012  

SÁBADO À TARDE 

LEITURA PARA O ESTUDO DA SEMANA: Génesis 1:27; 1:26; Marcos 12:13-17; 
Génesis 2:19-25; Atos 17:26; Romanos 5:12-19.

VERSO ÁUREO: “Sabei que o Senhor é Deus: foi Ele, e não nós, que nos 
fez.” Salmo 100:3.

PENSAMENTO-CHAVE: Deus criou a humanidade à Sua própria imagem; o pe-
cado desfigurou essa imagem. O plano de Deus é restaurar em nós essa imagem.

UM PENSADOR DO SÉCULO DEZANOVE, Arthur Schopenhauer, enquanto 
pensava profundamente sobre a essência da identidade humana, chocou aci-
dentalmente com outra pessoa na rua. Zangada, essa pessoa perguntou-lhe: 
“Quem é que o senhor pensa que é?”

“Quem sou eu?” retorquiu Schopenhauer. “Quem me dera saber.”
Quem sou eu? Quem somos nós como raça? O que fazemos aqui? Como é 

que aqui viemos parar, e porquê?
Estas são interrogações antigas que os seres humanos continuam a debater 

nos dias de hoje. A Escritura, porém, dá resposta a todas elas. Porque há um 
elo inseparável entre a questão da nossa identidade e a doutrina da criação. 
Encontra-se aqui a resposta a todas essas interrogações; nenhuma outra doutri-
na bíblica é tão central para a nossa compreensão da humanidade como é a da 
criação, e isso porque ela se centra na nossa origem e não meramente no nosso 
começo. “Começo” pode simplesmente referir o facto de chegarmos a ser qual-
quer coisa; “origem” acrescenta a ideia de propósito ao facto de chegar a ser.

Por conseguinte, radicalmente oposto à evolução, que defende que não há ne-
nhum propósito na nossa existência (estamos cá por mero acaso), está o ensino 
da Bíblia sobre a criação da humanidade. Raramente terá havido dois ensinos 
que apresentem alternativas mais rígidas e mais irreconciliáveis, não apenas para 
a nossa existência, mas também para a nossa identidade como seres humanos.

O Homem: Obra de Deus

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: I Cor. 1-3; Atos 17:10-34; Atos dos Apóstolos, cap. 23.
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DOMINGO, 14 de outubro              A CRIAÇÃO E AS ORIGENS HUMANAS

“E criou Deus o homem à sua imagem: à imagem de Deus o criou; macho 
e fêmea os criou.” Génesis 1:27. O que é que este texto nos diz sobre as 
nossas origens, que é tão radicalmente diferente, mesmo abertamente con-
traditório, de outras ideias sobre o começo dos seres humanos, como são 
as da evolução?

É impossível não entender que, como ato consciente de Deus, a criação da hu-
manidade teve um propósito subjacente. A Escritura não abre espaço a qualquer 
ideia de acaso. Fomos feitos com um propósito distinto, e foram-nos dadas uma 
natureza e uma essência distintas logo desde o princípio.

Feitos “à imagem de Deus” é um propósito, uma essência tão concretos e 
distintos como seria possível imaginar. Este ponto é importante, porque alguns 
pensadores têm argumentado que os seres humanos têm de criar o seu próprio 
significado, o seu próprio propósito, porque nascemos sem qualquer significado ou 
propósito inerentes em nós. Se, por exemplo, a evolução fosse verdadeira, alguém 
podia defender a ideia de que – uma vez que a evolução ensina que não chegá-
mos cá com qualquer propósito (como poderíamos, sendo, afinal, meros aciden-
tes?) – temos nós de traçar o nosso próprio. Em contrapartida, segundo a Bíblia, 
nós fomos pré equipados, feitos à imagem de Deus e criados para O glorificar.

As origens têm a ver com a História. Leia Judas 14; Romanos 5:12-21; I 
Coríntios 15:20-22. Até que ponto estes textos nos ajudam a compreender a 
historicidade de Adão em Génesis 1 e 2? Por que razão é importante compre-
ender Adão como uma pessoa histórica?

É espantoso o número de estudiosos da Bíblia que põem de lado a historicidade 
de Adão: ele é um mito, dizem, um símbolo para a humanidade, mas não uma pes-
soa real. Só é possível alguém manter essas crenças distorcendo tremendamente 
os próprios textos, quer no Velho Testamento quer no Novo.

Medite no facto de ter sido pessoalmente feito à imagem de Deus. O 
que é que isso lhe deve dizer sobre o seu valor pessoal inerente, inde-
pendentemente das suas faltas, fraquezas e defeitos?

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: I Cor. 4-6; Atos 18:1-17; Atos dos Apóstolos, cap. 24.
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SEGUNDA, 15 de outubro                  A IMAGEM DE DEUS – Parte I

Como vimos ontem, Adão e, naturalmente, Eva foram pessoas literais, não 
símbolos ou mitos, mas de facto seres de carne e osso feitos “à imagem de 
Deus”. É óbvio que sermos criados à imagem de Deus é uma coisa boa, uma 
coisa sagrada, uma coisa que nos confere valor inerente. No entanto, o que é 
que isso quer realmente dizer?

Leia com atenção Génesis 1:26. Que declaração de intenções parece 
estar associada à criação do homem à imagem de Deus? Isto é, Deus de-
clarou que a humanidade seria feita à Sua imagem, e então alguma coisa 
ocorreu imediatamente em resultado disso. O que foi isso, e de que modo 
nos ajuda a compreender o conceito de “à imagem de Deus”?

Génesis 1:26 é a declaração de intenções de Deus. Deus criou o homem à 
Sua imagem e a seguir ordena-lhe que faça alguma coisa. Ser criado à imagem 
de Deus parece ser necessário para uma determinada função; neste caso, para 
ter “domínio” sobre o resto do que Deus tinha criado. Por conseguinte, “a imagem 
de Deus” aponta para dotes físicos, intelectuais, sociais e espirituais necessários 
para que a humanidade preencha o propósito que Deus tem para ela. Qualquer 
que fosse o significado de ter “domínio sobre” o resto da criação, certamente que 
envolvia respeito, cuidado e boa mordomia. A humanidade devia, talvez, interagir 
de uma forma dinâmica com as ordens “inferiores” das coisas criadas, de modo 
a refletir a maneira como Deus interagia com os próprios seres humanos. Ser 
criados à imagem de Deus significava também que os seres humanos deviam 
representar Deus no mundo.

Que responsabilidade!

Leia Marcos 12:13-17. De que modo estes versículos nos ajudam a com-
preender o que significa ser feitos à imagem de Deus?

A mensagem prática de Jesus parece ser: “Dai o vosso dinheiro a César; tem a 
imagem dele, por isso pertence-lhe. Dai-vos, porém a vós mesmos a Deus. Ten-
des a Sua imagem e pertenceis-Lhe.” – Millard J. Erickson, Christian Theology 
(Teologia Cristã). Mich.: Baker Book House, 1998, p. 515.

De que maneira se põe isto em termos práticos? O mais provável é que tam-
bém nós demonstramos que temos a imagem de Deus no nosso amor, dedica-
ção e lealdade a Ele, bem como na forma como tratamos os outros. Uma vez 
mais, ser feito à imagem de Deus, seja o que for que isso envolva, é algo que se 
manifesta nos nossos atos.

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: I Tes. 3-5; Atos dos Apóstolos, cap. 25.
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TERÇA, 16 de outubro                  A IMAGEM DE DEUS – Parte II 

Quaisquer que sejam os significados que tenha a expressão “feito à imagem 
de Deus”, ela também mostra que fomos feitos para estar envolvidos em relacio-
namentos. Quais são esses relacionamentos e de que modo devemos nós, feitos 
como somos, agir neles?

Leia Génesis 2:19 e 20. O que nos diz, de imediato, este texto acerca do 
relacionamento da humanidade com o mundo?

Repare-se na autonomia, na liberdade, concedida aqui a Adão. Ele devia dar 
nome às criaturas que Deus criara. Não foi Deus quem lhes deu o nome, mas 
deixou a Adão essa tarefa. O texto sugere que Deus iria aceitar quaisquer nomes 
que Adão decidisse atribuir às coisas criadas.

Leia Génesis 2:20-25. De que modo estes versículos revelam mais sobre 
os aspetos relacionais destes seres feitos à imagem de Deus?

Muitos comentários têm sido escritos ao longo dos séculos sobre o significado 
destes versículos. O que é fascinante neste caso, entre outras coisas, é a pro-
ximidade e a intimidade que deveria existir entre Adão e Eva. Adão foi criado da 
terra e Eva foi criada a partir do próprio Adão (um pormenor que contribui para a 
distinguir de todos os outros seres terrenos criados). Então, ser feito à imagem 
de Deus envolve certamente a capacidade de relacionamentos íntimos e amoro-
sos (um facto que reflete seguramente o relacionamento na própria Divindade).

Analise agora Génesis 1:27, juntamente com Génesis 3:20 e Atos 
17:26. De que modo a unidade entre o primeiro par de seres humanos 
se amplia para incluir a unidade de toda a raça humana? O que é que a 
unidade da humanidade tem a dizer sobre questões éticas como justi-
ça, racismo e outras?

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: I Cor. 7-9; Atos 18:18-28; Atos dos Apóstolos, cap. 26.
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QUARTA, 17 de outubro        UMA IMAGEM DESFIGURADA

Um dos muitos grandes obstáculos que encontram aqueles que procuram ver 
a evolução no relato bíblico da criação é a Queda. Segundo a Bíblia, o mundo e a 
humanidade eram perfeitos quando acabados de criar, um ensino que contradiz a 
evolução ao seu nível mais básico. Foi só mediante a transgressão que o sofrimento 
e a morte entraram no mundo, um conceito que é contrário ao modelo evolucionista, 
no qual o sofrimento e a morte são parte dos meios específicos da própria criação.

Imagine, se Deus nos tivesse criado da maneira como a evolução ensina, o 
que é que isso nos diria acerca do Seu caráter. Deus a usar processos de violên-
cia, egoísmo e domínio do forte sobre o fraco, a fim de criar um ser moralmente 
impoluto e abnegado que “cai” num estado de violência, egoísmo e domínio do 
forte sobre o fraco – um estado de que esse ser tem de ser redimido ou então 
terá de enfrentar o castigo final.

Pense-se também no que a evolução faz ao plano da salvação. Imagina o Senhor 
a incarnar num ser que se diz que evoluiu do macaco, surgido por meio do ciclo vi-
cioso e dolorosamente assassino da seleção natural, e tudo isso para abolir a morte, 
“o último inimigo” (I Cor. 15:26)? Mas como é que a morte pode ser o “inimigo” se fos-
se um dos meios escolhidos por Deus para a criação de seres humanos? O Senhor 
deve ter gastado um grande número de homo erectus e de homo heidelbergensis e 
de homo neanderthalensis para que finalmente obtivesse uma criatura à Sua própria 
imagem (o homo sapiens). Assim sendo, Jesus veio para salvar a humanidade do 
próprio processo que Deus teria inicialmente utilizado para criar a humanidade? Esta 
ideia é completamente irrazoável e sem fundamento bíblico.

Leia Romanos 5:12-19 e Colossenses 3:10. De que modo estes versículos 
nos ajudam a compreender o que o pecado fez à humanidade? Em que aspe-
tos o grande conflito se projeta em todo este quadro? Veja I João 3:8.

O pecado marcou todos os aspetos da vida humana, e mesmo a própria Terra. 
Ellen White falou da maldição “tripla” que caiu sobre o mundo, a primeira resultante 
da queda de Adão, a seguinte motivada pelo assassínio de Abel por Caim, e a ter-
ceira proveniente dos danos provocados pelo Dilúvio. Os teólogos também falam de 
“depravação total”, uma ideia que aponta para o facto de todos os aspetos da huma-
nidade, da vida e da personalidade terem sido afetados pelo pecado. Ao olharmos o 
mundo à nossa volta, e até para nós mesmos, não é difícil perceber isto, pois não?

Há quem acredite que a violência, o sofrimento e a morte foram to-
dos parte do processo que Deus usou para criar a humanidade. Outros 
acreditam que a violência, o sofrimento e a morte foram todos parte do 
processo pelo qual Satanás procura destruir a humanidade que Deus 
criou. Pense nas diferenças no caráter de Deus apresentadas por estas 
duas perspetivas antagónicas.

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: Efésios 1-3; Atos 19:1-20; Atos dos Apóstolos, cap. 27.
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QUINTA, 18 de outubro      RESTAURAÇÃO

Por muito profundos e espalhados que sejam os efeitos do pecado sobre a hu-
manidade, a nossa situação não é irreversível. A Bíblia fala da possibilidade de re-
novação e de restauração da imagem de Deus em nós, pelo menos até certo ponto.

Estude cuidadosamente as seguintes passagens: Rom. 8:29; II Cor. 3:18; 
Efé. 4:23 e 24. Que esperança é aí apresentada?

A Bíblia defende claramente a esperança de sermos refeitos à imagem de Deus. 
A renovação da imagem de Deus na humanidade é acompanhada por uma redu-
ção dos efeitos que o pecado teve sobre nós e sobre os nossos relacionamentos. 
Nada disso, porém, é resultado de realizações do próprio homem. A Bíblia aponta 
para Cristo como sendo a base da esperança da renovação do homem; além disso, 
sejam quais forem as mudanças que se operem na nossa vida, a nossa esperança 
de salvação deve depender sempre daquilo que Cristo realizou por nós e da oferta 
de salvação baseada na Sua justiça e não na nossa.

De que modo II Coríntios 5:17 tem ligação com a recriação da imagem de 
Deus no homem? Ser uma nova criatura põe a pessoa fora do alcance do 
pecado e dos seus efeitos sobre a experiência humana? O que é que a sua 
própria experiência lhe diz sobre a resposta?

No seu conjunto, a evidência das Escrituras leva à conclusão de que a renova-
ção espiritual se dá à custa de vigilância numa guerra espiritual. É uma guerra entre 
a carne e o espírito (Gál. 5:16 e 17). Aqueles que estão a ser renovados à imagem 
de Deus descobrem que esta guerra espiritual é a realidade da experiência huma-
na e, por isso, aceitam o desafio na força do Senhor (Efé. 6:10-13). Escolher ser 
feito de novo à imagem de Deus é colocar-se do lado de Deus no grande conflito. 
Escrevendo acerca daqueles que experimentaram o poder renovador de Cristo, 
Ellen White salientou: “Mas pelo facto de ter passado por esta experiência, o cristão 
não deve cruzar os braços, satisfeito com o que já conseguiu. Aquele que decidiu 
entrar no reino espiritual verificará que todos os poderes e paixões da natureza não 
regenerada, apoiados pelas forças do reino das trevas, estão reunidos contra ele. 
Precisa de renovar a sua consagração cada dia, e cada dia batalhar contra o mal. 
Velhos hábitos, tendências hereditárias para o erro, lutarão para manter a supre-
macia, e deve estar sempre em guarda contra isto, lutando pela vitória na força de 
Cristo.” – Atos dos Apóstolos, p. 337.

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: Efésios 4-6; Atos 19:21-40; Atos dos Apóstolos, cap. 28.
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SEXTA, 19 de outubro

ESTUDO ADICIONAL: Leia de Ellen G. White, “A Criação”, pp. 21-28, em Patriarcas 
e Profetas.

No princípio, o homem foi criado à imagem de Deus. Estava em perfeita harmonia 
com a Natureza e com a lei de Deus. Os princípios da justiça estavam escritos no 
seu coração. O pecado, porém, afastou-o do Criador. Já não refletia a imagem divi-
na. O coração estava em guerra com os princípios da lei de Deus. “A inclinação da 
carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o 
pode ser” (Romanos 8:7). Mas “Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu 
Filho unigénito” (João 3:16), para o homem poder reconciliar-se com Ele. Através 
dos méritos de Cristo, ele pode restabelecer a sua harmonia com o Criador. O co-
ração deve ser renovado pela graça divina e deve receber nova vida vinda de cima. 
Esta mudança é o novo nascimento, sem o que, diz Jesus, o homem “não pode ver 
o reino de Deus”.” – Ellen G. White, O Grande Conflito, pp. 387 e 388.

“O verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus no indivíduo. 
No princípio, Deus criou o homem à Sua semelhança. Dotou-o de nobres qualida-
des. A sua mente era bem equilibrada, e todas as faculdades do seu ser estavam em 
harmonia entre si. Mas a queda e os seus efeitos perverteram estes dons. O pecado 
manchou e quase fez esquecer a imagem de Deus no homem. Foi para a restaurar 
que se tinha concebido o plano da salvação, e se concedera ao homem um tempo 
de graça.” – Ellen G. White, Patriarcas e Profetas, p. 546.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
Em que aspeto o ensino da evolução se enquadra no cenário do gran-

de conflito? De que modo tem Satanás usado essa doutrina para enfraque-
cer a fé na Bíblia?

Passe uma vista de olhos pelo Novo Testamento e leia todos os tex-
tos que falam de Adão. Até que ponto se torna claro que os escritores 
do Novo Testamento acreditavam, todos eles, que Adão fora uma pessoa 
real? Por que razão essa compreensão é tão importante para a perceção 
que temos de quem somos, de como chegámos à situação em que nos 
encontramos e da esperança que temos em Jesus?

Medite um pouco mais sobre a ideia de sermos restaurados à imagem 
de Deus. De que maneira se deve entender isso, sobretudo como seres 
que estão sujeitos ao declínio, à morte, à doença e enfermidades?

Os dois ensinos mais fundamentais da física – a teoria quantum e a 
da relatividade geral – contradizem-se diretamente um ao outro. O que é 
que isso nos deve dizer sobre o cuidado que precisamos de ter quando 
aceitamos alguma coisa como “facto” meramente porque a Ciência assim 
o declara?

Leit. Bíblica e Esp. Prof.: I Cor. 10-12; Atos dos Apóstolos, cap. 29.
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As Minhas Notas Pessoais


