
3. Homem: Obra das Mãos de Deus. 4°°°° Trimestre 2012 – Crescendo em Cristo 

 Textos Bíblicos: Gen 1:26-27; Mar 12:13–17; Gen 2:19–25; Atos 17:26; Rom 5:12–19; Sal 
10:3. 

 Citações 

• Somos coisas do dia. O que somos? O que não somos? A sombra de um sonho é o 
homem, nada mais. Pindar 

• Mas o que sou? Uma criança chorando à noite; Uma criança chorando por luz; E sem 
linguagem exceto um choro. Tennyson 

• Ele é um autêntico Homem de Lugar Nenhum, / Sentado em sua Terra de Lugar 
Nenhum,/ Fazendo todos seus planos inexistentes para ninguém./ Não tem uma opinião,/ 
Não sabe para onde está indo,/ Ele não é um pouco parecido com você e eu? 
Lennon/McCartney 

• Se Deus nos criou à sua imagem, nós o temos bem retribuído. Voltaire 
• Como um homem é, assim é seu Deus; por isso Deus tem sido tão frequentemente objeto de 

zombaria. Goethe 
• O homem é só um erro estúpido de Deus ou Deus, apenas um erro estúpido do homem? 

Nietzsche 
• Toda assertiva acerca de Deus é simultaneamente uma assertiva acerca do homem e vice 

versa. Rudolf Bultmann 
• Assim são os humanos: questionamos todas nossas crenças, exceto aquelas em que 

realmente cremos e aquelas que nunca imaginamos questionar. Orson Scott Card 

Perguntas 

            Por que é tão importante saber quem somos e de onde viemos? Como saberíamos sem a 
Bíblia? Como descobrimos significado e propósito na vida? Qual é a resposta para um senso de 
insignificância?  Como nos relacionamos com nosso Criador? Qual o real significado da 
“imagem de Deus”? Como esse conceito nos afeta? 

Sumário Bíblico 

 Gen 1:26-17 nos lembra que fomos criados à imagem de Deus. A conclusão de Marcos 
12:13-17 é de que devolvemos para Deus o que pertence a Deus. A criação de Eva nos mostra o 
envolvimento direto do próprio Deus em nos criar como somos (Gen 2:19-25). Em Atos 17:26 
somos informados de que Deus nos criou a todos de um único homem – e que, por meio desse 
homem, o pecado veio ao mundo. Rom 5:12-19. Sal 10:3 descreve o estado de malignidade em 
que caímos.  

 Comentário 

É uma pena que o título não tenha, explicitamente, incluído os dois gêneros! O ponto 
essencial aqui é que fomos criados à imagem de Deus. Restaurar-nos novamente a essa imagem é 
o objetivo de Deus. Porque, ao examinarmos quem somos, chegamos à conclusão de que, no 



contexto do universo,  não valemos muito. Seria verdade a afirmação de Stephen Hawking de 
que “Somos apenas uma raça avançada de macacos vivendo num planeta menor de uma estrela 
bem comum”? 

Davi escreveu maravilhado: “Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as 
estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que telembres dele, o filho do homem, para 
que o visites?” Sal 8:4-5 

O quê, realmente! Seres que vivem num grão de poeira girando numa galáxia de segunda 
classe, perdido na imensidão do espaço. Quem somos? O quê somos? Totalmente insignificantes. 
Nada. Zeros. Além disso, percebemos nosso vazio.  Uma breve existência sob as estrelas e, 
então, fim. Quando você pensa nisso, de fato parece tão sem sentido, tão ridículo. 

Esse é o local para onde nossa viagem parece nos levar. Agora que nos enxergamos, não 
vemos nada de qualquer importância – apenas mais uma criatura perdida, à deriva nos mares sem 
fim do tempo e do espaço. “Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro”, diz o Salmo 
90:9. Assim como alguém conta uma história, vivemos nosso tempo aqui e, então, a história 
termina, e nós também. Considere as imagens com que a Bíblia descreve a humanidade: 

“Um vapor que aparece por um pouco, e logo se desvanece.” “Meus dias se desvanecem 
como a fumaça.” “Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, e cmo a flor do campo.” 
“Seca-se a erva, e caem as flores.” “Vou passando como a sombra que declina.” Tiago 4:14, Sal 
102:3, Sal 103:15; Isa 40:7; Sal 109:23. Vapor - Fumaça - Grama - Flores - Sombra.  Imagens de 
passagem.  Temporariedade.  Transitoriedade. 

“Vaidade, vaidade, tudo é vaidade.” Pode-se entender porque assim era o pensamento de 
Salomão. Vemos a mesma coisa. Sabemos tanto acerca de nosso universe. Podemos observer as 
estrelas por meio da radioastronomia, por meio do raio-X, infravermelho, satélites ultravioleta. 
Possuímos notáveis teorias da evolução estelar. Buracos negros. Quasares. E tudo o mais. Talvez 
pensemos que realmente somos alguma coisa.  Talvez até sonhemos em conquistar o universe: 
“Ir onde nenhum homem foi antes”. Somos o centro do universo! 

Mas a quem estamos enganando? Nós somos nada e sabemos disso. Não colonizaremos o 
universo, não em nosso estadopresente. Quanto tomamos consciência de nós próprios, devemos 
reconhecer nossa transitória insignificância. Sequer podemos ter certeza de nossa existência, pois 
“nenhum homem tem certeza de vida” (Jó 24:22). Seres humanos, vivendo e morrendo nas 
fronteiras do espaço sem limites. 

O que podemos fazer quanto a isso? Que poder temos para controlar nosso destino ou 
para nos ajudar? Nesse placar nosso resultado é ainda pior: “Vós sois menos que nada, e a vossa 
obra é totalmente sem valor” (Isa 41:24). Menos que nada. Numa escala de capacidade nossa 
pontuação é negativa – nós desesperadamente precisamos de outro alguém para fazer algo por 
nós. “Não é do homem o seu caminho” (Jer 10:23). Impotência. Incapaz de fazer qualquer coisa 
benefício real e duradouro. Seres francos e incapazes. Esses somos nós... 



Algo difícil de admitir. Ninguém gosta de dizer que é incapaz, mas é verdade. Bede 
comparou nossa vida a um pardal voando numa sala de banquete. Ele vem da escuridão – usufrui 
o calor e a luz e a felicidade (talvez) por um tempo bem curto – e, então, voa de volta para a 
escuridão. 

A vida é breve. A vida é plena de fragilidades. Vida é nada. Desta perspectiva, nas 
palavras de Shakespeare, a vida é “o conto de um tolo cheio de sonoridade e fúria, sem nenhum 
significado”.  

Essa última parte é a pior. Neste passo em direção a Deus, é a falta de sentido da vida que 
produz o maior pesar. Futilidade – nossa verdadeira maldição. “Vaidade das vaidades, diz o 
pregador, tudo é vaidade! Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do 
sol?” (Ecl 1:2-3). Chegar à conclusão de que não há nenhum sentido na vida é o fim para nós. Se 
aceitamos isso, então não há esperança. “Os meus dias são mais velozes do que alançadeira do 
tecelão, e terminam sem esperança” (Jó 7:6). Em nós mesmos, este é nosso fim. Olhando só para 
o homem, não vemos nenhuma esperança. 

Contudo graças a Deus pelo fato de poder constatar que não podemos ajudar a nós 
mesmos. Porque é reconhecendo isso que buscamos o verdadeiro significado e propósito, e 
descobrimos Deus que tem aguardado por nós o tempo todo! Admitindo que não há esperança 
em nós mesmos, voltamo-nos para Deus, nosso Criador e Recriador, e, por sua salvação 
restauradora, somos novamente transformados à sua imagem: 

• Nossos dias são como as flores que fenecem... mas Deus vive para sempre. 
• Nossos dias são cheios de problemas e frustrações... mas Deus possui paz, plenitude, 

perfeição. 
• Nossa capacidade para ajudar a nós mesmos é insignificante.... mas Deus é todo 

poderoso. 
• Nossa vida é sem esperança e sem significado... mas Deus é esperança e significado. 

Em nossa vida pobre e ignorante, tropeçamos, sem saber para onde estamos indo, sem 
compreender, sem ver qualquer razão para nossa existência. Então Deus entra e nossos 
problemas são solucionados na medida em que Deus nos recria à sua imagem. Porque esta é a 
resposta. Fomos criados por ele; somos seus filhos. Agora vemos significado e propósito e 
direção. Nossa vida torna-se plena de significadoquando seguimos a Deus. Ela se torna cheia de 
poder com o auxílio de Deus. Torna-se eterna por causa da promessa de Deus. “Certamente as 
pessoas são erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste 
eternamente.” (Isa 40:7-8). “Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, e como a flor do 
campo, assim floresce; passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. 
Mas o amor do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua retidão 
sobre os filhos dos filhos.” (Salmo 103:15-17). Ele é nosso Pai, ele é nosso Criador. Fomos feitos 
à imagem de Deus. Somos seus filhos e estamos voltando para casa para estar com nosso Pai.  

Comentários de Ellen White 



 Deus criou o homem à Sua Imagem. Não hámistério aqui. Não há nenhum fundamento 
para a suposição de que o homem evoluiu por meio de vagarosos graus de desenvolvimento a 
partir de formas inferiores de vida animal ou vegetal. Tal ensino rebaixa a grande obra do 
Criador ao nível das estreitas e terrenas concepções do homem. Os homens estão tão 
empenhados em excluir Deus da soberania do universo que degradam ao homem e o defraudam 
da dignidade de sua origem. Aquele que estabeleceu os mundos estelares nas alturas e coloriu as 
flores do campo com delicada habilidade, que encheu a terra e os céus com as maravilhas de Seu 
poder, quando veio coroar Sua obra gloriosa ecolocar em seu meio alguém como governante da 
bela terra, não falhou em criar um ser digno da mão que lhe deu vida. A genealogia de nossa 
raça, do modo como é dada pela inspiração, traça sua origem não a uma linhagem de germes, 
moluscos e quadrúpedes, mas ao grande Criador. Embora formado do pó, Adão era “o filho de 
Deus”....{Conflit and Courage – devotional p.11} 

            O verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus na alma. No princípio, 
Deus criou o homem à sua própria semelhança. Ele o dotou com nobres qualidades.  Sua mente 
era equilibrada e todas as capacidades de se user eram harmoniosas. Mas a queda e seus efeitos 
perverteram esses dons. O pecado maculou e quaseobliterou a imagem de Deus no homem. Foi 
para restaurá-la que o plano da salvação foi idealizado e uma vida de provação foi dada ao 
homem. Trazê-lo de volta à perfeição em que foi originalmente criado é o grande objetivo da 
vida – o objetivo que subjaz a todos os demais. {Christian Education p.63-4} 

            Por meio do poder de Cristo, homens e mulheres tem rompido como as cadeias do hábito 
pecaminoso. Eles tem renunciado ao egoísmo. O profano torna-se reverente; o bêbado, sóbrio; o 
devasso, puro. Almas que nasceram à semelhança de Satanás transformaram-se à imagem de 
Deus. Essa mudança, em si mesma, é o milagre dos milagres. {Acts of the Apostles p. 476} 
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