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A beleza da
criação divina

T udo o que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação, e pressupõe um
planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais: o colorido e o perfume das flores, os

pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo
humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como
disse um estudioso do passado, “este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro”. Essa é a
verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente estudo.

1 Como era a Terra antes de ser criada? Gênesis 1:2

A Terra era sem e .FORMA VAZIA

Para os que creem na Bíblia não restam dúvidas, Deus é o Criador. As Escrituras não se demoram em
explicações científicas ou filosóficas. Declaram simplesmente que houve um início de todas as coisas. A
Divindade idealizou, planejou e criou tudo o que existe no planeta Terra em seis dias literais. Tudo saiu
das mãos do Criador com a perfeição de uma obra acabada para ser desfrutada por criaturas com livre
arbítrio que O adorariam e O obedeceriam em um amorável relacionamento.

Como foi formado o Universo? Hebreus 11:3; Salmo 33:6, 9

Mediante a Palavra de . Ele falou e tudo se ordenou e tudo passou a . “PorqueDEUS FEZ EXISTIR
em seis dias fez o Senhor os céus e a Terra, o mar e tudo o que neles há” (Êx 20:11).

O relato de Gênesis não é simbólico ou mitológico. Não é verdade que os seres humanos evoluíram
durante períodos de milhões de anos porque a divindade nos fez à Sua imagem e semelhança (Gn
1:26). Pela fé aceitamos que o universo foi formado pela Palavra de Deus (Hb11:3).

Quem participou do ato da criação? Gênesis 1:1-2; João 1:1-3

No princípio criou os céus e a Terra. O de Deus pairava sobre as águas. Todas asDEUS ESPÍRITO
coisas foram feitas por meio de (Cl 1:16).JESUS

Embora a Bíblia não use a palavra “Trindade”, há vários textos que mencionam as três Pessoas da
Divindade, Pai, Filho e Espírito Santo (Mt 28:19, 2Co 13:13). Há portanto, um só Deus: Pai, Filho e
Espírito Santo, uma unidade de três Pessoas coeternas. Tanto no Antigo Testamento como no Novo
Testamento encontramos evidências da pluralidade da divindade. Deus, o Pai, é o Criador (Mt 5:45;
6:26); o Filho de Deus é o Criador (Jo 1:1-3); e o Espírito Santo é o Criador (Jó 33:4). O relato de
Gênesis 1:26 mostra a pluralidade na criação: “Façamos o homem à nossa imagem”, que se refere ao
Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
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4 Como foi o processo diário da criação? Gênesis 1

1º Dia – versos 3-5 – FEZ A LUZ E SEPAROU O DIA E A NOITE.
2º Dia – versos 6-8 – CRIOU O FIRMAMENTO E SEPAROU AS ÁGUAS.
3º Dia – versos 9-12 – SEPAROU A TERRA DOS MARES E CRIOU A VEGETAÇÃO.
4º Dia – versos 13-19 – FORMOU OS GRANDES ASTROS, O SOL, A LUA E AS ESTRELAS.
5º Dia – versos 20-23 – CRIOU OS PEIXES, ANIMAIS MARINHOS E AS AVES.
6º Dia – versos 24-26, 31 – CRIOU OS ANIMAIS, O HOMEM E A MULHER.
7º Dia – Gênesis 2:1-3 – DESCANSOU, ABENÇOU, E SANTIFICOU O DIA DE SÁBADO.

A palavra hebraica para “dia” na expressão “tarde e manhã, o primeiro dia” é , que significa um“yom”
período de 24 horas (quando é acompanhada de numeral ordinal). Ou seja, as expressões “primeiro
dia”, “segundo dia” etc. referem-se a períodos de 24 horas. Sob o comando criador de Deus, os “céus e
a terra”, o mar e tudo o que neles há apareceram instantaneamente (Êx 20:11).

Como se deu a criação do homem e da mulher? Gênesis 1:26, 27; 2:7, 18-25

Homem, criado do da , Mulher, criada da de .PÓ TERRA COSTELA ADÃO

Coroando a obra da criação, Deus fez o homem “à Sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e
mulher os criou”. Diferentemente do restante da criação, que veio à existência pela Palavra de Deus, o
ser humano foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. Você é
muito especial para Deus.

Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Gênesis 2:8, 15

Receberam de Deus um lindo e maravilhoso .JARDIM

Deus os colocou no jardim e lhes deu uma missão bem definida: “Cultivar e guardar”. Esta ordem nos
ensina que a perfeição com a qual a criação saiu das mãos de Deus não excluiu a necessidade de
trabalho. O ser humano tinha que usar suas faculdades físicas e mentais para conservar o jardim no
mesmo estado perfeito em que o recebeu. Além disso, os anjos visitavam Adão e Eva constantemente
para ensiná-los e adverti-los quanto à permanência deles no jardim (Gn 2:16-17).

Sob que condição eles viveriam eternamente no Jardim do Éden? Gênesis 2:15-17

Não comer da árvore do conhecimento do bem e do . A desobediência às orientações deMAL DEUS
acarretaria duas consequências: 1) deixar o jardim e 2) ficar sujeitos à morte.

O melhor que podemos fazer pela nossa vida é seguir as orientações divinas. O assunto da obediência
é um dos grandes temas apresentados nas Escrituras. Obedecemos a Deus porque Ele é o Criador, o
Senhor soberano do universo, Ele nos ama e quer o nosso bem.

Recapitulação: Hoje aprendemos que a antes de ser era sem e vazia.TERRA CRIADA FORMA
Deus falou e tudo se . Os céus e a Terra foram criados por em dias. EstavamFEZ DEUS SEIS
presentes na criação, Deus, o Pai; o Espírito e, . O homem foi criado do da terra; eSANTO JESUS PÓ
a mulher, da de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte porCOSTELA
causa da desobediência à Palavra de .DEUS
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Reflexão: Na criação, o planeta Terra foi entregue ao ser humano, por Deus, em perfeito estado de uso.
No entanto, ainda podemos contemplar vestígios dessa perfeição original no funcionamento da natureza
e do corpo humano. Não somos frutos do acaso. A divindade nos planejou com amor e carinho,
pensando em cada detalhe da vida humana.

Compromisso de Fé:
(    ) Aceito que o Universo foi criado com a participação das três Pessoas da Divindade.
(    ) Creio no poder de Deus que criou a Terra em seis dias literais.
(    ) Quero conhecer mais a respeito do Deus Criador.

Leitura complementar:

1. Crenças 6 e 7.Nisto Cremos:
2. Capítulos 6 e 12.Tratado de Teologia:
3. Ellen G. White: capítulos 1-10 (Casa Publicadora Brasileira).Patriarcas e Profetas.
4. Ellen G. White: capítulos 1-4 (Casa Publicadora Brasileira).História da Redenção.
5. Roberto César de Azevedo. (Unaspress).A Origem superior das Espécies
6. Roberto César de Azevedo. (Unaspress).Genoma: passado, presente e futuro


