Lição 1
O que aconteceu?
“E Deus disse: – Façamos o ser humano à Nossa imagem,
conforme a Nossa semelhança [...]. Assim Deus criou o ser
humano à Sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem
e mulher os criou” (Gn 1:26, 27).

O relato bíblico da criação da
humanidade é repleto de esperança,
felicidade e perfeição. Cada dia da
criação
terminou
com
o
pronunciamento divino de que “isso
era bom”. Certamente não estavam
incluídos aí tufões, terremotos, fome
e doenças. O que aconteceu?

O sexto dia da criação terminou com o
pronunciamento divino de que tudo
“era muito bom”. A razão é que,
naquele dia, o Senhor havia criado seres
humanos à Sua imagem. Algo que Ele
não havia feito com mais nada no relato
de Gênesis. Evidentemente, esses seres
eram perfeitos em todos os sentidos;
eles tinham que ser! Afinal, haviam sido
feitos à imagem de Deus. Portanto, por
absoluta necessidade, não estavam
incluídos
assassinos,
ladrões,
mentirosos, trapaceiros e perversos em
seu meio. O que aconteceu?

Ênfases da Semana
1. Tartarugas do começo ao fim
2. À imagem do Criador
3. Deus e a humanidade juntos
4. Juntos à árvore
5. Rompendo o relacionamento

Tartarugas do
começo ao fim

PERGUNTA PARA A UNIDADE
Leia os seguintes textos: Gn 1:1; Sl 100:3; Is 40:28; At 17:26; Ef
3:9; Hb 1:2, 10. Como cada um deles responde às perguntas
acima? Que aspecto todos eles têm em comum?

Em Gênesis 1:1, e mesmo em outros textos, o Senhor não tenta provar
que Ele é o Criador. Não há argumentação elaborada para defender esse
conceito. Em vez disso, o argumento é colocado de maneira simples e
clara, sem uma tentativa de justificá-lo, explicá-lo ou prová-lo. Ou o
aceitamos pela fé, ou não o aceitamos. Na verdade, a fé é a única
maneira de aceitá-lo, por uma simples razão: nenhum de nós estava
aqui para ver o processo de criação. Seria uma impossibilidade lógica
estarmos presentes em nossa própria criação. Mesmo os secularistas,
seja qual for sua visão das origens, têm que aceitar essa visão pela fé
pela mesma razão que nós, criacionistas, temos: nenhum de nós estava
lá para ver o evento.

À imagem do Criador

PERGUNTA PARA A UNIDADE
Deus criou a humanidade – homem e mulher – “à
Sua imagem” (Gn 1:27). Com base nessa ideia,
responda às seguintes perguntas:
I. O que significa o fato de Deus ter nos criado à Sua imagem? Em que sentido
somos feitos “à Sua imagem”? Assinale a alternativa correta:
A. ( ) Somos semelhantes a Ele, pois temos a faculdade do raciocínio.
B. ( ) Somos feitos à Sua imagem apenas na aparência física.
II. O Senhor fez outras coisas “à Sua imagem”, além do ser humano? O que isso
revela sobre nossa condição única, em contraste com o restante da criação?
Quais lições podemos tirar desse contraste?
III. O que mais, no relato da criação, diferencia o ser humano das outras
criaturas feitas pelo Senhor? (Gn 2:7, 18-25).

Embora tenhamos que falar de Deus na terminologia humana, não
devemos nos esquecer de que Ele é um Ser espiritual (Jo 4:24),
possuindo características divinas. Tudo que podemos dizer é que, em
nossa natureza física, mental e espiritual, refletimos de alguma forma o
-Criador, por mais que muitas coisas sobre Ele ainda estejam, ao menos
para nós, envoltas em mistério. No entanto, a Bíblia enfatiza os
aspectos espirituais e intelectuais de nossa mente. Podemos
desenvolver esses aspectos. A singularidade da mente humana é o que
torna possível o relacionamento com Deus, algo que o restante das
criaturas terrestres parece incapaz de fazer.

Observe também o relato singular de como
Deus criou a mulher. Tanto o homem quanto a
mulher compartilham o incrível privilégio de ter
sido feitos à imagem de Deus. Em sua criação,
não há indício de inferioridade de um para o
outro. O próprio Deus criou os dois do mesmo
material. Deus criou os dois iguais desde o início
e os colocou juntos em um relacionamento
especial com Ele. Ambos tiveram a mesma
oportunidade de desenvolver seu caráter dado
por Deus de maneira que O glorificasse.

“O próprio Deus deu a Adão uma companheira. Proveu-lhe uma
“auxiliadora”, alguém que o ajudasse e lhe correspondesse,
que estivesse em condições de ser sua companheira e que
poderia ser um com ele, em amor e companheirismo. Eva foi
criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que
não o deveria dominar, como a cabeça, nem ser pisada sob os
pés como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como igual e
ser amada e protegida por ele”
(Ellen G. White, Patriarcas e Profetas, p. 46).

Deus e a humanidade
juntos

Observe as primeiras palavras ditas por Deus ao ser humano,
pelo menos conforme elas aparecem nas Escrituras. O Senhor
indicou a capacidade que eles tinham de procriar, de
reproduzir mais da própria espécie. Ele também lhes mostrou
a Terra, a criação, e lhes ordenou que a povoassem,
subjugassem e dominassem. Deus também mostrou ao casal as
plantas que eles podiam comer. Em resumo, de acordo com a
Bíblia, as primeiras palavras de Deus para o homem e a mulher
tratavam especificamente da interação e do relacionamento
deles com o mundo físico.

PERGUNTA PARA A UNIDADE
De acordo com Gênesis 1:28, 29, como Deus via o mundo
material? O texto sugere que houvesse algo ruim nas coisas
materiais e em usufruir delas? Quais lições aprendemos com essas
cenas iniciais da história humana de como devemos nos relacionar
com a própria criação?

Além disso, com essas palavras Deus
deu os primeiros passos em direção a
um
relacionamento
com
a
humanidade. Ele falou com o casal,
deu-lhes ordens, disse-lhes o que
deviam fazer. Também existia uma
responsabilidade
implícita
nas
palavras. Deus pediu que eles
tivessem
domínio
sobre
essa
maravilhosa criação que Ele mesmo
havia feito.

PERGUNTA PARA A UNIDADE
Gênesis 1:28 declara que Deus abençoou Adão e Eva. O
que isso significa? Que tipo de relacionamento isso sugere
entre eles e o Criador?

Deus Se dirigiu a Adão e Eva como seres inteligentes
que poderiam responder à Sua bondade e entrar em
comunhão com Ele. Além disso, como filhos, Adão e Eva
dependiam da bênção e do cuidado de seu Pai e
-Criador. Ele provia tudo o que eles necessitavam. Eles
não faziam nada para merecer o que o Senhor lhes
concedia. Eram puramente receptores de algo que não
mereciam.

Junto à árvore

PERGUNTA PARA A UNIDADE
Adão e Eva foram submetidos a um teste em que tiveram
a oportunidade de exercitar seu livre-arbítrio. Qual foi o
teste? Gn 2:16, 17

O casal foi desafiado a responder de
maneira positiva ou negativa em seu
relacionamento com o Criador. O teste
mostra que Deus os criou como seres
livres e morais. Afinal, se eles não
tivessem
a
oportunidade
de
desobedecer, por que o Senhor teria Se
dado ao trabalho de adverti-los,
inicialmente, contra a desobediência?

“Todas as coisas que vêm antes nesse capítulo abriram o caminho para
esse clímax [Gn 2:16, 17]. O futuro da humanidade estava centrado
nessa proibição única. O ser humano não precisava ser confundido por
uma multiplicidade de questões. Somente uma ordenança divina
deveria ser mantida em mente. Ao limitar, assim, o número de ordens a
uma só, Yaweh deu sinais de Sua misericórdia. Além disso, para indicar
que esse único mandamento não era penoso, o Senhor o colocou no
contexto de uma ampla permissão: ‘De toda árvore do jardim comerás
livremente’” (H. C. -Leupold, Exposition of Genesis [Exposição de
Gênesis]. Columbus, OH: -Wartburg Press, 1942, v. 1, p. 127).

Ao chamar o casal a obedecer à Sua vontade, Deus estava dizendo: Eu
sou seu Criador e fiz vocês à Minha imagem. Sua vida é sustentada por
Mim, pois por Mim vocês vivem, movem-se e existem. Eu providenciei
tudo para seu bem-estar e felicidade (sustento, lar e companheirismo) e
os estabeleci como governantes deste mundo abaixo da Minha
autoridade. Se vocês estiverem dispostos a confirmar esse
relacionamento Comigo porque Me amam, Eu serei seu Deus e vocês
serão Meus filhos. E vocês podem confirmar esse relacionamento e a
confiança implícita nele simplesmente obedecendo a esse mandamento
específico.

Portanto, nosso relacionamento com
Deus pode ser eficaz e duradouro
apenas se escolhermos livremente
aceitar Sua vontade, que é o melhor
para nós. Rejeitá-la é, em essência,
declarar independência Dele. Indica
que acreditamos que não precisamos
Dele. Essa escolha resulta no
conhecimento do mal, que leva à
alienação, solidão, frustração e
morte.

Rompendo o
relacionamento

PERGUNTA PARA A UNIDADE
Temos a tendência de crer nas pessoas que conhecemos e
desconfiar das que não conhecemos. Eva teria desconfiado de
-Satanás. Além disso, qualquer ataque direto a Deus a teria
deixado na defensiva. Quais medidas, então, Satanás tomou para
contornar as defesas naturais de Eva? Gn 3:1-6

“Por mais deplorável que fosse a transgressão, cheia de
possíveis infortúnios para a família humana, a escolha de Eva
não envolvia necessariamente a raça na penalidade dessa
transgressão. Não foi a escolha de Eva, mas a deliberada
escolha de Adão, na plena compreensão de uma ordem
expressa de Deus, que tornou o pecado e a morte a sorte
inevitável da humanidade. Eva foi enganada, mas o mesmo não
ocorreu com Adão” (Comentário Bíblico Adventista do Sétimo
Dia, v. 1, p. 215).

Como
resultado
da
flagrante
transgressão
e
desrespeito
ao
mandamento de Deus, o relacionamento
entre Ele e a humanidade foi rompido.
De
uma
comunhão
aberta
que
desfrutavam com Deus, passaram a
fugir, temendo Sua presença (Gn 3:810). Alienação e separação substituíram
o companheirismo e a comunhão. O
pecado apareceu e, com ele, resultados
terríveis. A menos que algo fosse feito, a
humanidade seguiria para a ruína
eterna.

PERGUNTA PARA A UNIDADE
No meio da tragédia, quais foram as palavras de esperança
e promessa de Deus? Gn 3:15
A. ( ) Deus destruirá o mundo e o reconstruirá sem a
presença humana.
B. ( ) Ele disse que o Seu Descendente feriria a cabeça da
serpente.

A palavra profética fala da hostilidade divinamente
ordenada entre a serpente e a mulher, entre o
Descendente da mulher e a descendência da serpente.
Isso culmina com o surgimento do Descendente,
representando a semente da mulher, que golpearia
mortalmente a cabeça de -Satanás, enquanto este só
seria capaz de machucar o calcanhar do Messias.

Em seu desamparo, Adão e Eva obteriam
esperança por meio dessa promessa, que
transformaria sua existência, pois era dada e
mantida por Deus. A promessa do Messias e da
vitória, embora vagamente apresentada, afastou a
escuridão que o pecado havia trazido.

“Penso que havia um sermão do evangelho naquelas duas
palavras divinas à medida que elas atravessavam as densas
partes da mata e alcançavam os ouvidos dos fugitivos: ‘Onde
você está?’ Seu Deus não está disposto a perder você; Ele saiu
para buscá-lo, assim como logo pretende vir na Pessoa de Seu
Filho, não apenas para buscar, mas também para salvar o que
agora está perdido” (Charles Haddon Spurgeon, “The Treasury
of the Bible” [Tesouro da Bíblia], Old Testament [Antigo
Testamento], v. 1. Grand Rapids, MI: Editora Zondervan, 1962,
p. 11).

Relacionamentos afetuosos são
essenciais à felicidade? Por que
uma conexão próspera com Deus
é necessária para esses vínculos?
Qual
é
a
influência
de
relacionamentos saudáveis sobre
as pessoas (pai e filho, amigo e
amigo,
marido
e
esposa,
empregador e empregado)?

