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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Gênesis 1:1 

PALAVRAS CHAVE: Narrativa, evangelho, criação 

OBJETIVO: Apresentar a estrutura básica do Evangelho: criação, queda, redenção e 

consumação. 

COMPETÊNCIAS DA LIÇÃO: Reconhecer o propósito original da criação e Relacionar a 

doutrina da criação com a narrativa do Evangelho. 

 

Para entender a passagem 

“Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o 

que se vê não foi feito do que é visível.” 

 (Hb 11:3) 

INTRODUÇÃO 

Seguindo em nossa temática anual - Amando a igreja, apresentaremos ao longo das 

próximas semanas os quatro grandes pilares da grande narrativa bíblica: Criação, Queda, 

Redenção e Consumação. Embora já tenhamos meditado sobre cada um destes pontos 

em período recente, não podemos nos furtar de mais uma vez tratarmos de uma temática 

que é central e pilar de nossa fé cristã, afinal, aqueles que amam a igreja são exatamente 

aqueles que compreendem o plano e as ações de Deus na história, conforme revelado nas 

Sagradas Escrituras. 

 

O estudo desses “atos dramáticos” é a chave para compreendermos todo o enredo 

desta “história da redenção”, nos habilitando a enxergarmos de forma adequada todas as 

narrativas, acontecimentos e a nossa própria realidade à luz do quadro total da Bíblia. Ao 

analisarmos esse esquema, observamos como Deus se revela ao homem dando-se a 

conhecer e descortinando seu projeto para a humanidade. 

06/02/2022 

TEMA: Amando a igreja 

LIÇÃO: Amamos a narrativa do Evangelho:  

Ato I - Criação 
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Analisemos então o “Ato 1” deste drama redentivo – a Criação. 

 

I. O ATO CRIATIVO DE DEUS 

O princípio da vida nos é revelado pelas palavras hebraica “Bereshit Bara Elohim” que, 

conforme registradas no livro de Gênesis 1:1. Esse ato revela o desejo de Deus para todas 

as pessoas e estabelece o cenário para toda a ação que se segue. Pode parecer que a 

doutrina da criação seja de conhecimento de todos, mas, por incrível que pareça, essa 

doutrina não é bem compreendida pela maioria dos crentes. Alguns reduzem a doutrina da 

criação a um mero argumento útil para refutar a evolução, e só. Contudo, essa doutrina é 

muito mais abrangente e valiosa. 

Como bem pontua a autora, Nancy Pearcy: “A mensagem cristã não começa com 

‘aceite a Jesus como Salvador’. Mas com ‘No princípio, criou Deus os céus e a terra’.” Logo, 

Deus é apresentado como a fonte exclusiva de toda a ordem criada, não existe força natural 

própria ou existência para além do Criador. O Salmo 119:91 expressa de modo belo e 

objetivo: “...tudo está a teu serviço”. A palavra criativa de Deus é a fonte de toda ordem e 

estrutura criacional. 

 

A) A CRIAÇÃO É O PONTO DE PARTIDA BÍBLICO 

A primeira característica que a Bíblia nos revela sobre o caráter de Deus é que Ele é 

O Criador (cf. Gn 1.1). A criação, portanto, é o ponto inicial de toda a história da 

humanidade. Essa doutrina nos revela o desejo de Deus para sua criação e estabelece 

o cenário para toda a história que se sucederá. Assim, devemos perceber que, queda 

não faz sentido caso não entendamos o propósito original da criação. Redenção não faz 

sentido se não compreendermos o ponto de partida. Consumação é equivocada, pois não 

há nada que deva ser definitivamente corrigido. Portanto, toda a história bíblica perde 

sentido quando não compreendemos bem a doutrina da criação.  

 

B) COMEÇANDO DO INÍCIO  

O modo mais apropriado para o desenvolvimento desse nosso estudo é reforçarmos, 

para nós mesmos, a verdade de que Deus é o criador de tudo o que existe. Sobre isso, a 

nossa Confissão de Fé Batista de 1689, em seu capítulo IV, §1, nos afirma que: 

“No princípio aprouve a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para 
a manifestação da glória do Seu eterno poder, sabedoria e bondade, 
criar ou fazer o mundo, e todas as coisas nele, sejam visíveis ou 
invisíveis, no espaço de seis dias, e tudo muito bom” (cf. 1 Jo 1.2-3 Hb 
1.2; Jó 26.13; Rm 1.20; Cl 1.16; Gn 1.31) 
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C) CRIAÇÃO: OBRA TRINITÁRIA  

Dizer que Deus é o Criador significa que a criação é um ato do Deus trino. A criação 

NÃO é somente a obra do Pai (Gn 1.1; Sl 19.1-2; 33.6, 9; Is 40.28; At 17.24-25; Ap 4.11), 

ela é também a obra do Filho (Jo 1.1-3; 1 Co 8.6: Cl 1.15-17; Hb 1.2) e a atividade do 

Espírito Santo (Gn 1.2; Jó 33.4; Sl 104.30).  

 

D) CRIAÇÃO: DECIDIDA NA ETERNIDADE  

A Escritura mostra com clareza que o plano de Deus é o seu plano eterno pelo qual, 

antes da criação do mundo, ele preordenou fazer acontecer todas as coisas que chegam a 

acontecer (vf. Sl 139.16; Is 14.24-27; 37.26; 46.10-11; At 2.23; 4.27-28; 17.26; Rm 8.28-29; 

9.1-33; Gl 4.4-5; Ef 1.4, 11-12; 2.10).  

 

E) A ETERNIDADE DE DEUS E A CRIAÇÃO DO MUNDO  

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” (Rm 11.36). 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 o seu poder. 

Essa verdade é reforçada pela pergunta de número nove do catecismo puritano 

compilado por Charles Spurgeon:  

P.: O que é a obra da criação?  

R.: A obra da criação consiste em todas as coisas que Deus fez do nada, pela Palavra 

do Seu poder, em seis dias consecutivos e normais, e tudo muito bom (cf. Gn 1.1; Hb 11.3; 

Êx 20.11). 

A criação nos lembra que o Deus que criou não é uma deidade pequena e 

insignificante. Não, ele é o Senhor sobre tudo, a fonte de tudo que existe e aquele que é o 

único soberano. 

 

II. A NORMATIVIDADE DA CRIAÇÃO 

O relato bíblico da criação apresenta ordem nas coisas criadas pela Palavra de Deus. 

Na criação Deus estabelece definições, assim, quem nós somos é definido por Deus (ex: 

identidade sexual, é definida, não escolhida); a isso chamamos normatividade, os 
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propósitos criacionais. Deus cria tudo para um propósito determinado e esse propósito 

corresponde ao seu caráter. O mesmo pode ser dito sobre o matrimônio e família (cf. 

Gênesis 2).  

Em resumo, o ATO I começa com o Deus incriado no centro do palco. Ele está criando 

os céus e a terra. Ele cria o homem e o coloca como autoridade no jardim, um gerente da 

criação. O termo gerente é bem ilustrativo e visa destacar uma pessoa que tem 

responsabilidade máxima, embora o estabelecimento não seja seu. “Ele tem as chaves da 

loja, mas não possui autonomia”. Ele é um mordomo que prestará conta de sua 

administração, ainda que seja um funcionário de confiança. Dessa forma, o homem foi feito 

para glorificar a Deus e faria isso através da obediência aos “mandatos criacionais”: 

Mandato cultural, mandato social e mandato espiritual. O ser humano, portanto, deveria 

“cultivar e guardar o jardim”.  

O homem também deveria “crescer e multiplicar”, “encher a terra”, e além disso, o 

homem deveria manter uma comunhão intensa com Deus. Vamos verificar essa ordem 

criacional a seguir: 

 

A) MANDATO CULTURAL 

Nancy Pearcey nos alerta: “A lição do mandato cultural é que nosso senso de 

cumprimento depende de nos dedicarmos ao trabalho criativo e construtivo”. Onde se 

fundamenta este mandato? A resposta encontra-se no texto de Gênesis 1.28: “E Deus os 

abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a; dominai 

sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra.”  

A primeira frase deste texto “sede fecundos, multiplicai-vos” – “significa desenvolver o 

mundo social: formar famílias, igrejas, escolas, cidades, governos, leis. A segunda frase 

enchei a terra e sujeitai-a – significa subordinar o mundo natural: fazer colheitas, construir 

pontes, projetar computadores, compor músicas.” E se faz necessário insistir que a 

passagem em foco é “chamada de o mandato cultural, porque nos fala que nosso propósito 

original era criar culturas, construir civilizações – nada mais”  

 

B) MANDATO SOCIAL 

Este mandato está fundamentado em Gênesis 2.21-24: “Então, o SENHOR Deus fez 

cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu; tomou uma das suas costelas e 

fechou o lugar com carne. E a costela que o SENHOR Deus tomara ao homem, 

transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus 
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ossos e carne da minha carne; chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, 

deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.” Van 

Groningen vai dizer que este mandato pactual “fala das relações sociais”. Em Gênesis 1.28 

temos a extensão deste mandato de forma interessante. A finalidade na geração de filhos 

e filhas para cumprir este mandato pactual era de capital importância. “Sede fecundos, 

multiplicai-vos, enchei a terra”. O mandato social estabelece uma necessidade que o 

homem tem de constituir famílias e sociedades para cumprir a ordem original de Deus dada 

à raça humana. O homem deveria continuar sua posição de domínio social com a 

perpetuação de sua prole.  

 

C) MANDATO ESPIRITUAL 

Este mandato está fundamentado em Gênesis 2.1-4: “Assim, pois, foram acabados os 

céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, 

que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 

sétimo e o santificou; porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta 

é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o SENHOR Deus os criou.” 

No mandato espiritual ou de comunhão o homem é criado para que possa deleitar-se no 

dia que Deus separou para ele. Esta comunhão com Deus se dava no ambiente litúrgico. 

Ainda neste mandato estava envolvida a ideia de obediência perene a Deus conforme 

vemos em Gênesis 2.16-17: “E o SENHOR Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do 

jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás; 

porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás.” Aqui temos o homem sendo 

chamado a pactuar com Deus. Este pacto tem sido considerado como pacto das obras. 

 

III. A QUEBRA DO PACTO 

Face a essas verdades temos que a observância dos mandatos era um dos aspectos 

normativos de Deus. O homem foi criado para esses mandatos, portanto, glorifica a Deus 

nos cumprimentos destes, como já afirmamos. Contudo, Ele como criatura deveria 

reconhecer o seu criador. Como um gerente, ele deveria sempre se colocar debaixo das 

proposições do Dono da criação e, portanto, Dono do homem. Essa realidade fica evidente 

em razão de Deus estabelecer um limite ao homem, um marco histórico e temporal de Sua 

autoridade, “a árvore do conhecimento do bem e do mal”. 

Dentro desse contexto, aquilo que nomeamos “pacto de obras” diz respeito à aliança 

feita por Deus com Adão no Éden antes da queda. Embora o termo “pacto” ou “aliança”, 
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hebraico “berith”, não apareça, um compromisso com sanções divinas entre um Senhor e 

um servo é claramente notado. 

A característica mais proeminente do jardim eram suas duas árvores, a árvore da vida 

e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Cada árvore teve um papel um papel 

importante no Pacto das Obras feito com Adão. A obediência de Adão não era 

simplesmente uma questão de obediência. Afinal, uma lei é apenas uma lei, não um pacto. 

Mas se temos uma lei que funciona como um meio de estabelecer um compromisso 

sancionado entre duas partes, então temos um pacto. A obediência de Adão funcionava 

dentro de um arranjo pactual em que as promessas dependiam de sua obediência, isto é, 

ele estava em um pacto de obras. O objetivo de Adão foi demonstrado a ele através da 

árvore da vida. Assim, se Adão fosse obediente ao seu Criador, a árvore da vida estava 

diante dele como promessa de vida eterna. 

Percebemos que o pacto com Adão exigia que ele não comesse da árvore do 

conhecimento do bem e do mal. Se violasse esse preceito, morreria (Gn 2.16-17). A quebra 

desses termos traria consequências, tais como não poder comer da árvore da vida e obter 

vida eterna, ou seja, não teria as Bênçãos que receberia por sua obediência (Gn 3.22). 

Nehemiah Coxe, explicar:  

“Agradou à Soberana Majestade Celestial acrescentar a essa lei 
eterna um preceito cerimonial no qual Ele ordenou que o homem não 
comesse do fruto de uma árvore no meio do Jardim do Éden. Essa 
árvore é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal (Gn 
2.16-17; 3.3). O comer desse fruto não era algo mau em si mesmo, 
mas assim se fez por causa da proibição divina. Então era necessário 
que a vontade de Deus no que diz respeito a isso fosse revelada e 
declarada explicitamente ao homem”.  

 

Os puritanos consideraram que a presença de uma promessa e de uma ameaça 

coexistindo com um mandamento, era uma indicação de que esse mandamento não era 

uma simples lei, mas um pacto. Como vemos em Gênesis 2.15,17. Assim, a ordem de não 

comer é uma aliança entre o criador e a criatura, na qual o criador promete vida abundante 

em troca da criatura viver em consonância com as normas estabelecidas na criação. 

Se criação-queda-redenção-consumação são os pilares da metanarrativa, as alianças 

constituem o fundamento de toda a narrativa bíblica. Assim, a doutrina da criação nos 

lembra que ele não é uma deidade distante. Antes, Deus é o “Senhor da aliança”, aquele 

que é o Deus vivo e ativo, envolvido intimamente em e com a sua criação, sustentando, 

mantendo e governando constantemente a sua criação e entrando num relacionamento de 

aliança com seu povo. Veremos a continuidade desses pontos em nossa próxima lição. 
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CONCLUSÃO 

Em resumo, na criação, vemos o Deus trino todo-poderoso, transcendente, 

autoexistente, suficiente em si mesmo, eterno, santo e perfeito em todos os seus atributos, 

criando todas as coisas que existem, desde as mais remotas e distantes galáxias até a terra 

e tudo o que nela há. Vemos a criação do homem imago Dei, segundo a imagem do próprio 

Deus, em estado de inocência e liberdade, debaixo do governo moral de Deus, ordenado a 

ser responsável e obediente e a governar sobre todas as coisas criadas, para a glória do 

criador. Em contrapartida, na próxima aula, meditaremos na Queda e os efeitos da violação 

do pacto. 

 

APLICAÇÃO 

1. Não despreze esta doutrina que é pilar de nossa fé e indispensável para a nossa 

compreensão das demais doutrinas. Trecho extraído da primeira sentença do 

Credo Apostólico: “Cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da 

Terra”. 

2. Reconheça o propósito criacional de Deus para todas as coisas e permita que isto 

afete sua vida de modo integral, em tudo o que você é, faz, pensa e sente. 

3. Exerça as funções que Deus nos encarregou por meio de seus mandatos, servindo 

como seu instrumento perante o restante da criação. 

4. Ensine seus filhos que o valor do verdadeiro conhecimento, em todos os ramos do 

saber, está exatamente na busca pela verdade encontrada apenas em Deus, o 

criador e sustentador de todas as coisas.    
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   EXERCITANDO 

 

1) Marque V para verdadeira e F para falso: 

(   ) Os quatro pilares da narrativa bíblica são: eleição incondicional, depravação 

total, graça irresistível e perseverança dos santos. 

(  ) Os quatro pilares da narrativa bíblica são: criação, queda, redenção e 

consumação. 

(    ) Deus criou o mundo a partir do nada. 

(    ) Não existe existência fora da criação de Deus. 

(    ) Deus Pai é o único criador de todas as coisas. 

(    ) O homem é o centro do coração de Deus, tudo foi criado para ele. 

 

 

2) Explique cada um dos mandatos criacionais. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


