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EBD – Escola Bíblica Dominical 

Professor: Pr. Vanderson 

TEXTO BASE:  Lc 24.46,47 

PALAVRAS CHAVE: Criação, Deus, Antigo Testamento. 

OBJETIVO: Expor o plano de Deus e a finalidade da criação revelado no Antigo 

testamento. 

 

Para entender a passagem 

“Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu 

rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua 

salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus; louvem-te todos os 

povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça 

e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus; louvem-te todos os 

povos.” 

Salmos 67:1-6 

INTRODUÇÃO:___________________________________________________________________ 

Deus é eterno; o universo, porém, foi criado em determinado ponto do 

tempo. Jamais houve época em que Deus não existisse, mas a Bíblia se refere a 

uma época em que Deus é anterior a criação do mundo (Ef 1.4). As escrituras 

lançam luz sobre essa questão das origens. Deus criou o mundo do nada (ex nihilo) 

para o seu próprio bem. “porque todas as coisas são dele, por ele e para 

ele”(Rm11.36). Paulo fala a respeito de Jesus tudo foi criado por meio dele e para 

ele (Cl 1.16; Jo 1.3) Deus criou todas as coisas para que refletissem seu poder. 

 

Portanto, a criação é obra de Deus, cujo ápice é o homem, que glorifica, 

adora e o serve lealmente. Por ser o portador da imagem de Deus, sente a 

necessidade do eterno em seu coração (Ec 3.11). Uma vez que o homem é 

circundado e invadido pelo sentimento do divino, podemos explicar o anseio dos 

corações desassossegados por significado e identidade. 

 

A criação do homem como à semelhança com Deus tinha por objetivo tornar 

possível a comunhão plena do homem com seu criador. No entanto, o homem quis 

ser igual a Deus, pecando contra ele e como resultado disso, foi expulso do Éden. 

Após a queda o propósito primário de Deus com toda humanidade foi maculado 
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pelo pecado. O homem pecador desviou-se do propósito central da criação 

divina ao buscar em outros homens sua própria glória, e não a glória de Deus. (Jo 

5.44).  

  

I.  A FINALIDADE DA CRIAÇÃO?___________________________________________________ 

 

A criação do homem nasce dentro do coração de Deus segundo os 

conselhos de sua própria vontade. Deus criou o homem para sua glória. A confissão 

de fé Batista de 1689 deixa isso bem claro na primeira pergunta do catecismo: Qual 

o fim principal do homem? Resposta: O fim principal do homem é glorificar a Deus, 

e deleitar-se nele para sempre. 

 

Seguindo com esta afirmação do catecismo puritano Batista de 1689, 

abordaremos cinco motivos da criação: 

 

1) O primeiro motivo da criação: foi o desejo de Deus de ter pessoas com quem 

pudesse desfrutar comunhão. Deus é social. Ele ama pessoas como nós – gente. 

Pessoas que conversam com ele. Deus queria alguém com quem pudesse 

conversar e receber adoração. Por isso, criou-nos à sua imagem, para ter um 

relacionamento amoroso conosco. Isso se encaixa estreitamente na tarefa 

missionária. O propósito das missões tem seu fundamento nesse desejo de Deus. 

Cada pessoa hoje que é alcança pelo evangelho terá comunhão com ele 

eternamente. 

 

2) O segundo motivo da criação: Deus é um Deus feliz. Deduzimos isso de 1 Tm 1.11, 

“o evangelho da glória do Deus bendito”. A palavra “bendito” (makârios, no 

grego) quer dizer “feliz”(compare com as bem-aventuranças). As pessoas mais 

felizes deste mundo devem ser as que proclamam as boas novas. Com certeza, 

divulgar as boas novas, obedecer à última ordem de Cristo, poder entrar no 

gozo do Senhor é um trabalho glorioso e tem relação direta com o motivo de 

Deus ter criado a humanidade. 

 

3) O terceiro motivo da criação: Deus nos criou para mostrar seu amor. Ele já 

amava o Filho, e Filho já amava o Pai, mas queria um povo para demonstrar seu 

amor. Ele multiplicou a população da terra para se velar em seu infinito amor. 

Ele derramou seu amor em nosso coração para que possamos também amar 

aqueles que Deus ama. Se você não é um missionário, no sentido mais lato da 

palavra, talvez o amor de Deus tenha sido sufocado em sua vida. Não entrou 

na veia nem nas suas artérias, por isso não circula em seu coração o desejo de 

alcançar os perdidos. Deus criou homens e mulheres para compartilhar sua 

felicidade e demonstrar o seu amor. 
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4) Quarto motivo da criação: Deus criou o mundo para ser glorificado por meio 

dele. Ele criou o ser humano à sua imagem para que este pudesse glorificá-lo 

por causa de sua graça. Efésios 1.6 é uma passagem fundamental das Escrituras 

porque explica o motivo pelo qual Deus nos criou. Considere, seriamente que, 

tanto a eleição antes da fundação do mundo quanto a predestinação para 

sermos filhos adotivos, aconteceu, segundo esse texto, “para o louvor da glória 

da graça, que ele nos concedeu gratuitamente no Amado” Não é possível 

negar, à luz dessa passagem, que o propósito original no plano da criação foi 

que pessoas inteligentes e dotadas de emoção louvassem a graça gloriosa de 

Deus. Paulo escreveu: “Todas as coisas [os sofrimentos] existem por amor de vós, 

para que a graça, multiplicando-se torne abundante as ações de graças por 

meio de muitos, para glória de Deus” (2 Co 4.15). 

 

5) Quinto motivo da criação: Deus criou o homem para compartilhar com ele sua 

santidade. “sereis santos, porque eu sou santo” (Lv 11.44) Ele não admitirá 

pecadores rebeldes no lar celestial. Por isso, nos manda aumentar a santidade 

no mundo e multiplicar o número de “santos” na terra. Um dos títulos do povo 

de Deus é “nação santa” (ÊX 19.6), confirmando que, se Deus tem filhos na terra 

inseridos em sua Igreja, eles serão marcados pela santidade do “Pai” celestial. 

 

II. O AGIR MISSIONÁRIO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO________________________ 

 

O plano de Deus para restaurar a plena adoração da humanidade em seu 

nome é algo comumente encontrado por toda a Escritura, neste ponto, 

mostraremos o agir de Deus trabalhando com o seu povo, visando sempre o 

princípio originário da criação humana que é  glorificar a Deus eternamente. 

 

A) Gêneses 50.15-21 

 

A história de José, em Gêneses 50, revela o mesmo princípio. Seus irmãos 

estavam preocupados com o fato de que José, agora exaltado com plenos 

poderes no Egito, retribuísse o mal que sofreu. Entretanto, a grande benção que 

José recebera, teria de implicar em sua família e muitas milhares de vidas seriam 

salvas.  

A revelação que José recebeu sobre os anos de prosperidade e sobre a fome 

no Egito mostrou que Deus tinha um propósito central para sua vida. Deus o 

abençoou para que ele pudesse abençoar outras pessoas.  

Deus nos revelou algo muito mais precioso, uma revelação mais importante que 

a recebida por José. A questão é: por que Deus tem abençoado a sua vida? A 

razão bíblica é a preservação de vidas para a eternidade na gloriosa presença 

de Deus. Se nos interessamos apenas em receber a bênção de Deus, sem passá-

la a adiante, estamos contrariando o propósito de Deus. 
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B) Deuteronômio 4.5-8 

 

Aqui Moises mostra duas linhas; sendo elas: as bênçãos decorrentes de ser o 

povo escolhido e a responsabilidade de abençoar as nações. 

Quais seria o efeito dessas bênçãos sobre os países vizinhos? Seria um forte 

efeito missionário com seus benefícios. As nações vizinhas buscariam ao Senhor 

e seguiriam as suas leis. Aprenderiam a viver bem imitando Israel e obedecendo 

às leis criadas nos céus. Buscariam ao Deus único e ao seu Reino para obter às 

bênçãos desfrutadas por seu povo . 

 

C) Salmo 67.1-2 

 

Quantos se esqueceram de orar ontem? Quantos tem coragem de admitir isso? 

Provavelmente a maioria orou. E quem não pediu benção? Sabemos que é 

raríssimo orar sem pedir pelo menos uma benção. Deus não condena a prática 

de pedir bênçãos. 

O que teria acontecido se a nação receptora desta mensagem tivesse sido 

obediente ao Senhor? O povo de Deus não foi fiel ao seu propósito, onde o qual, 

consistia em atrair os povos para que estes fossem abençoados. Sabemos que 

Israel sofreu por desobediência e murmuração. De tempos em tempos, Deus 

trouxe sobre ela poderosas nações, que destruíram suas plantações, roubaram 

sua comida e até reinaram sobre ela com pesados impostos. Hoje o mundo tem 

mais de um bilhão de muçulmanos. Israel é um pequeno país rodeado de 

inimigos. Se, em vez de se preocupar com a própria segurança, Israel tivesse 

pedido a bênção de Deus para os muçulmanos, a fim de que conhecessem os 

caminhos do senhor, como seria diferente a história atual! Não temos a intenção 

de criticar Israel, mas o texto de Salmos deixa claro o propósito de Deus. No 

entanto, as promessas da antiga aliança, que abençoaram Israel 

materialmente, tinham o propósito de persuadir os povos e adorar e obedecer 

a Deus na totalidade de sua existência. 

III. DISTORÇÕES DO POVO DE DEUS HOJE!________________________________________ 

 

O resultado da distorção hoje pode ser percebido no desinteresse em 

conhecer a Palavra de Deus. Há também quase nem um interesse pela exegese, 

hermenêutica, pelo discipulado e pelo estudo da Palavra. Busca-se a experiência 

e não o Senhor das experiências. O Espírito Santo é apresentado mais como uma 

fonte de poder do que como uma pessoa divina que glorifica ao Senhor Jesus (Jo 

14.13). Isto é, pessoas que buscam os dons e manifestações do poder de Deus em 

benefício próprio, e não em benefício do corpo de Cristo, 
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A ênfase exagerada no individuo desvia nossa atenção da comunhão e da 

responsabilidade mútua da igreja (1 Pe 2.9-10). Não é certo omitir a ênfase sobre a 

obrigação e destacar apenas a motivação do amor que produz a alegria no Senhor 

(1 Co 13.1;4-5). É muito comum omitir a teologia bíblica sobre o sofrimento. Neste 

caso onde se encaixaria a cruz de Cristo? Ou as condições do discipulado? “E dizia 

a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua 

cruz, e siga-me” Lucas 9:23. 

 

I.V APLICAÇÃO_______________________________________________________________ 

 

1. Como portador da imagem divina o homem é capaz de compreender 

inteligentemente a palavra de Deus e atender a ela de modo racional. Ele é 

capaz de obedecer a Deus e de servi-la. Pode louvá-lo e honrá-lo; 

2. O povo de Israel por receber a lei de Deus e sua palavra tinha a 

responsabilidade de abençoar os povos, mas acabou falhando em sua 

responsabilidade; 

3. Fomos criados para adorar a Deus e render-lhe glória e expressar essas ações 

para todas as nações; 

4. O povo de Deus é abençoado para abençoar outros povos; levando as boas-

novas de salvação; 

5. Devemos ser obedientes e não negligenciar tudo o que recebemos da parte 

de Deus, revelar aos povos nossa alegria e benção que é em servir o Deus vivo; 

 

IV. CONCLUSÃO______________________________________________________________ 

 

Como Israel, no período do Antigo Testamento, teve a oportunidade de 

influenciar o mundo ao seu redor em prol do Deus único, cumprindo suas leis e 

demonstrando um amor profundo pelo Senhor, temos o desafio de realinhar 

nossas prioridades. Se genuinamente nos preocuparmos em cumprir com foco a 

ordem de Deus, isto é, que o evangelho seja proclamado e vivido entre todos os 

povos. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/9/23+

