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1. Jesus, Criador do Céu e da Terra 

1º Trimestre, 2013 - Origens 

 
Textos Bíblicos: Gên. 1:1; Hebr. 11:3; Sal. 19:1-9; João 1:1-3, 14; Col. 1:15-16; João 
2:7-11. 
 
Citações 

• O mundo foi criado ou não criado? – essa é a primeira questão. Criado, respondo, 
uma vez que é visível e tangível e tem um corpo e, portanto, sensível; e se é 
sensível, então é criado; e se é criado, o é para um propósito, e o propósito é 
genitor inefável de todas as coisas, que tinha diante de si um arquétipo eterno. 
Platão 

• Se a Bíblia está equivocada ao nos dizer de onde viemos, como podemos confiar 
nela quando nos diz para onde vamos? Justin Brown 

• Nós todos nascemos como moléculas no coração de um bilhão de estrelas; 
moléculas que não compreendem política ou procedimentos ou diferenças. No 
transcurso de um bilhão de anos, nós, tolas moléculas, esquecemos quem somos e 
de onde viemos. J. Michael Straczynski, Babylon 5 

• Que tipo de Deus pode-se inferir da classe de fenômenos exemplificados pelas 
espécies nas Ilhas Galápagos de Darwin? No processo evolucionário predominam 
o acaso, a contingência, incrível desperdício, morte, dor e horror... O Deus de 
Galápagos é descuidado, desperdiçador, indiferente, quase diabólico. Ele 
certamente não é o tipo de Deus a quem alguém se inclinaria para orar. David 

Hull 

• Este é um desenvolvimento extremamente estranho, inesperado por todos, exceto 
os teólogos. Eles sempre acataram a palavra da Bíblia: No princípio criou Deus os 
céus e a terra... [Mas] para o cientista que tem vivido por sua fé no poder da 
razão, a história termina como um sonho ruim. Ele escala as montanhas da 
ignorância; está quase conquistando o pico mais alto; [e] quando consegue alçar-
se sobre a última rocha, é saudado por um bando de teólogos que já estavam 
sentados lá por séculos. Robert Jastrow 

 
Questões 
 Por que é importante entender que Jesus é o Criador? Como isso afeta a 
compreensão que temos de nossa origem? Qual é a importância de saber de onde viemos? 
Como encontramos significado e propósito no universo? É só uma questão de como nos 
sentimos? De que modo a compreensão de nossa origem altera o modo como vemos as 
questões, particularmente as espirituais? 
 
Sumário Bíblico 
 A Bíblia começa no começo com Deus (Gên. 1:1). O modo da criação é 
sumarizado em Hebreus 11:3: “Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus 
foram criados; de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.” Davi 
escreveu que “os céus declaram a glória de Deus” (ver Salmo 19:1-3). João 1:1-3 revela 
Jesus, a Palavra encarnada, como responsável pela criação: “No princípio era o Verbo e o 
Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem 
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ele nada do que foi feito se fez”. E acrescenta: “E o Verbo se fez carne e habitou entre 
nós” (João 1:14). Isso é ampliado em Col. 1:15-16: “O qual é imagem do Deus invisível, 
o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos 
céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, 
sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. João 2:7-11 descreve o primeiro 
milagre de Jesus transformando água em vinho. 
 
Comentário 
 No que concerne a Jesus e à criação, o ponto chave é que “sem ele nada do que 
foi feito se fez”. Jesus é o agente ativo da criação, trazendo tudo à existência “pela 
palavra de seu poder”.  
 No que concerne a nós próprios, o relato bíblico das origens não é “apenas uma 
opção”. Crenças acerca de onde viemos afetam-nos profundamente. 
 Mesmo no presente, em conversas, uma das primeiras perguntas é: “De onde você 
é?” Acreditamos que podemos saber muito simplesmente identificando o lugar de 
nascimento e educação de uma pessoa. De modo similar, o mesmo é verdade a nosso 
respeito como seres humanos. Faz uma enorme diferença se cremos que somos feitos à 
imagem de Deus ou apenas descendentes de um lodo primevo. Portanto, ao estudarmos 
os conceitos em Gênesis, precisamos nos lembrar de que essa é nossa herança – de que 
somos filhos de Deus, criados por ele, e não feitos para essa existência defeituosa e 
deficiente mas para um mundo sem pecado, onde habita a justiça. 
 Jesus como Criador não é um conceito de que ouçamos com frequência, mas essa 
é a intenção por trás das palavras de João no prólogo a seu evangelho. Os paralelos entre 
João 1 e Gênesis 1 tem sido frequentemente observados. Contudo o ponto mais 
significativo é que Gênesis 1 começa com Deus, sem qualificativos ou questionamentos. 
João 1 começa com o Verbo, apresentado de modo similar. A questão em ambos os casos 
é quem é Deus? Quem é esse Deus criador, quem é esse Jesus que vem para revelá-lo? 
 O fundamento da fé é o tipo de Deus em que você crê. Muitos dos debates acerca 
do Gênesis tem isso como sua agenda escondida – porque se Deus é como está descrito, e 
é tão envolvido conosco como ele afirma, então uma resposta de nossa parte é essencial. 
Não é de admirar que muitos rejeitem o Deus de Gênesis porque não querem um Criador 
em sua vida, ou transformam esse Deus em “Causa Primeira” ou “Relojoeiro Cego” ou 
alguma outra ideia distante da de um Pai que busca ter um relacionamento com cada um 
de nós.  
 Se a criação de nosso mundo fazia parte das respostas de Deus às questões do 
grande conflito, então a crença em um Deus amorável e compassivo certamente é a mais 
importante questão a ser decidida! Ao estudarmos o Gênesis e entendemos como esse 
livro reflete a verdade acerca da natureza e caráter de Deus, veremos como é útil para 
nossa vida hoje.  
 A lição faz referência ao princípio antrópico. Esse princípio propõe que o 
universo – o lugar físico em que vivemos – tem características que aparentam indicar que 
foi deliberadamente projetado para a vida e nossa existência. De fato, há tantos fatores 
específicos que precisam ser “exatamente assim” que é agora ridículo crer que nosso 
universo é uma ocorrência do acaso. O número de “acidentes” que precisariam ocorrer 
para formar um universo favorável à vida é tão imenso que nenhuma pessoa razoável 
creria esse tenha sido o processo. Nas palavras de John Wheeler, “Um fator propício à 
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vida repousa no centro da inteira máquina e desenho do mundo”. Não há tempo para 
tratar disso agora, mas de fato parece que este universo foi projetado para a vida e para 
tornar nossa existência possível.  
 Em João 1, o Verbo é o princípio criador. Da perspectiva grega, o Verbo é a 
mente de Deus, enquanto em hebraico o Verbo é a palavra criadora que traz tudo à 
existência. Ao usar esse termo para descrever o Criador, João reúne muitos elementos 
para sumarizar muitos aspectos de Jesus como Deus. 
 O mais importante de tudo é a natureza e caráter de Deus que são revelados em 
sua obra criadora. Ela tem propósito e direção, ela é “muito boa”. Contudo, como vemos, 
tudo o que é feito o é com o propósito de criar vida inteligente, seres que possam 
relacionar-se com o próprio Deus. Conquanto o incrível poder e energia de Deus 
revelados na criação sejam verdadeiramente assombrosos em seu senso literal, é a 
capacidade criadora de Deus para fazer formas de vida que podem pensar e amar e 
escolher que é final na criação. 
 Que essa mente criadora então escolhesse tornar-se um com sua criação, assumir 
a humanidade e viver conosco, é algo que transcende qualquer coisa que possamos 
conceber. Aqui vemos Deus como ele realmente é, demonstrando seu amorável cuidado 
por seus filhos, desejando ser um com eles. Criação não pode ser vista isoladamente – ela 
é parte daquele processo de auto doação que está no coração nosso amorável Criador. 
Ilimitado em poder, ele escolheu limitar-se, para relacionar-se conosco de modos que 
pudéssemos entender. O Todo Poderoso Criador é aquele que caminha com o homem e a 
mulher no frescor do dia, conversando e compartilhando juntos. 
 Deus como Criador em forma de Jesus é mais do que um argumento filosófico 
contra a evolução. Está no cerne de quem Deus é. É nosso privilégio chamá-lo Todo 
Poderoso Criador Deus Pai, e aceitar as palavras que nos dirige quando diz: “Eu vos 
chamo amigos”. 
 
Comentários de Ellen White 
 

"No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele 
estava no princípio com Deus. " João 1:1-2. Cristo, o Verbo, o Unigênito de Deus, era um 
com o eterno Pai - um na natureza, no caráter, no propósito - o único ser que poderia 
entrar em todos os conselhos e propósitos de Deus... O Pai atuou por meio Seu Filho na 
criação de todos os seres celestiais. "Por Ele foram criadas todas as coisas.... sejam 
tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. todas as coisas foram criadas 
por Ele e para Ele." Colossenses 1:16 .... A lei do amor é o fundamento do governo de 
Deus, a felicidade de todos os seres inteligentes depende de sua perfeita harmonia com 
seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as Suas criaturas o serviço de 
amor - serviço que brote de uma apreciação de Seu caráter. Ele não tem prazer na 
obediência forçada; e a todos concede vontade livre, para que possam prestar-Lhe serviço 
voluntário. {PP 34} 

 
Nosso Criador é Jesus Cristo. Ele é o autor de nosso ser. Ele criou a estrutura 

humana. Ele é o autor das leis da física, como Ele é o autor da lei moral. {CD 43} 
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Cristo, o Verbo, o Unigênito de Deus, era um com o eterno Pai - um na natureza, 
no caráter, no propósito - o único ser que poderia entrar em todos os conselhos e 
propósitos de Deus ... O Pai operou por meio de Seu Filho na criação de todos os seres 
celestiais. "Por ele foram criadas todas as coisas. . . sejam tronos, sejam soberanias, quer 
principados, quer potestades: tudo foi criado por ele e para ele "(Colossenses 1:16) ... 
Cristo era Deus essencialmente, e no mais alto sentido. . . . O Senhor Jesus Cristo, o 
divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade, uma pessoa distinta, mas um com o Pai. 
Ele era a sobrepujente glória do céu. Ele era o comandante das inteligências celestiais, e a 
homenagem de adoração dos anjos era recebida por Ele como Seu direito.... {TMK 11} 
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