
12. A Criação e o Evangelho 
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Textos Bíblicos: Gên. 3:21; Salmo. 104:29-30; João 1:4; Rom. 5:6-11; Gál. 3:13; Mat. 
27:46; 1 Cor. 15:22. 
 
Citações 

• A posteridade um dia rirá da tolice da filosofia materialista moderna. Quanto 
mais estudo a natureza, mais me maravilho com o Criador. Louis Pasteur 

• Quanto mais estudamos as Escrituras, mais percebemos, nessa doutrina, a 
verdade fundamental do evangelho – aquela verdade que dá à redenção seu 
caráter, e a todas as outras verdades, seu verdadeiro poder. John Nelson Darby 

• O evangelho começa e termina com o que Deus é, não com o que queremos ou 
supomos que precisamos. Tom Houston 

• O evangelho não é uma discussão nem um debate. É um anúncio. Paul S.Rees 
• O evangelho torna os maridos melhores maridos; esposas, melhores esposas; 

pais, melhores pais; amos, melhores amos; servos, melhores servos; resumindo, 
eu não daria um centavo pela religião de alguém cujas coisas mínimas da vida 
não tenham se tornado melhores em razão dela. Rowland Hill 

• Deus escreve o Evangelho não apenas na Bíblia mas também nas árvores, nas 
flores, nuvens e estrelas. Martinho Lutero 

 

Questões 
 
Como vemos as boas novas reveladas na Criação de Deus? De que modo a verdade de 
Deus é realmente boa nova? Por que é importante que Jesus seja visto como Criador? 
Como associamos Criador e Recriador? 
 
Sumário Bíblico 
 
Gên. 3:21 menciona as vestes de pele feitas por Deus para Adão e Eva. Salmo 104:29-
30 indica que toda vida vem de Deus e que sua ausência é o pior que pode acontecer. O 
Verbo é o Criador: “Tudo foi feito feito por ele e, sem ele, nada do que foi feito se fez. 
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens” (João 1:3-4). O evangelho é Jesus 
morreu para nos resgatar (Rom. 5:6-11; Gál. 3:13). O próprio Jesus experimentou a 
terrível sensação de ser abandonado por Deus (Mat. 27:46), que é o que acontece com 
aqueles que se recusam a aceitá-lo. A boa nova é que “assim como todos morrem em 
Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo” (1 Cor. 15:22). 
 
Comentários 
 
A certeza de que o Deus Criador é o mesmo Deus Redentor é aquela a que todos nos 
apegamos. Eventualmente, finalmente, definitivamente, tudo será resolvido para 
sempre. Mas, por enquanto, o conflito continua, a controvérsia não acabou. Nós 
aguardamos e ansiamos pelo Fim definitivo, mas o Fim ainda não chegou. 
 
A real certeza, contudo, é que Jesus nos revelou a verdade a respeito de Deus ao vir ele 
mesmo. E seu retorno é do Deus que conhecemos, a pessoa de Jesus. Assim como os 
anjos disse aos discípulos, será “esse mesmo Jesus”! Portanto, não é como se aquele que 
vai voltar seja desconhecido, ou nos surpreenda com seu caráter... Nem diz respeito 



apenas a nós, como devemos frequentemente nos lembrar. A volta de Jesus inaugura os 
episódios finais do grande conflito, quando os eventos atingem seu ponto culminante e 
o conflito dos séculos é definitivamente resolvido. De modo que isso deveria nos 
interessar mais do que por razões de interesse pessoal! 
 
De fato, nossa pregação do evangelho não deve ser acerca de nós mesmos: “Porque não 
nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor; e nós mesmos somos vossos 
servos por amor de Jesus” (2 Coríntios 4:5). Servos. Escravos, para ser absolutamente 
preciso. Escravos do evangelho. Não é uma das imagens mais cômodas, mas essa é a 
perspective bíblica... Não procurando crédito, escravos. Não buscando elevada posição, 
escravos. Não desejando adulação ou louvor ou glória, escravos. Apenas escravos, 
realizando a vontade do Senhor. 
 
E qual seria essa vontade? Não definindo-a como aquilo que nós preferiríamos fazer. 
Mas levando a sério o que Jesus disse. Compassivo, caridoso, amorável, restaurador, 
dadivoso. Tendo a compreensão de que o modo como vivemos nossa vida de fato diz 
muito acerca do que cremos (ou não cremos) precisamos avançar. A prática é a o 
critério de avaliação, não nossa pregação. Pois é tão fácil nos convencermos de que o 
que queremos é o que precisamos... 
 
Então, admitamos! Na religião institucional existem coisas demais que Jesus não 
reconheceria como tendo qualquer coisa a ver com sua mensagem do evangelho. Nas 
áreas das finanças, controle administrativo, praxes e prática, todos nós falhamos. Talvez 
achemos que tal situação é difícil de mudar. E talvez seja bem provável que fique 
conosco até o fim. Mas isso não é motivo para não perguntarmos a nós mesmos aquela 
pergunta pessoal: O que estou eu fazendo para propagar o evangelho? 
 
Jesus nos disse: Ide a todo o mundo, fazei discípulos. Quem vê a mim, vê o Pai. Vim 
buscar o que se havia perdido. Ofereça o outra face. Entregue sua capa, e sua camisa 
também. Dê seu dinheiro aos pobres. Estes são convites para o service na comunhão da 
amizade – pois Jesus não nos chama mais servos, mas irmãos (João 15:15). Amigos na 
pregação de seu evangelho de boas novas, boas novas que são god-spel, o antigo termo 
anglo-saxão que originalmente significava a história de Deus. 
 
Dê mais uma olhada em Filipenses 2. Qual é a razão para Deus exaltar a Jesus? Sua 
humildade! A razão pela qual podemos ter total confiança em Deus é que ele não é 
sedento de poder, aficionado por posição, indulgente consigo mesmo. Tudo o que ele 
faz é o melhor, não de si mesmo, mas dos outros. Então, ao meditarmos em uma 
eternidade na presença de Deus, podemos ter certeza de que Deus nunca mudará seu 
caráter amoroso e generoso, sempre buscando o melhor para seus filhos. Essa é uma 
eternidade pela qual podemos ansiar! 
 
Comentários de Ellen White 
 
A criação dos mundos e o mistério do evangelho existem para um propósito, manifestar 
perante todas as inteligências criadas, por meio da natureza e de Cristo, as glórias do 
caráter divino. Pela maravilhosa demonstração de Seu amor ao dar “seu único Filho, 
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”, a glória de Deus 
é revelada à humanidade perdida e aos seres inteligentes de outros mundos. {AG 129} 
 



Pendurado na cruz, Cristo era o evangelho... Esta é nossa mensagem, nosso argumento, 
nossa doutrina, nossa advertência ao impenitente, nosso encorajamento ao sofredor, a 
esperança de cada crente. {6BC 1113.1} 
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