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3. A Criação Terminada 
1º Trimestre, 2013 - Origens 
 
Textos Bíblicos: Gênesis 1, Sal. 8:3, Rom. 8:19-22, Lev. 11:14-22, Gênesis 2:1-3, 
Marcos 2:28. 
 
 
Citações 

• A astronomia nos conduz a um evento único, um universo que foi criado a partir 
do nada, com o equilíbrio muito delicado necessário para fornecer exatamente as 
condições necessárias para permitir a vida, e que tem um plano subjacente (pode-
se dizer 'sobrenatural'). Arno Penzias 

• Este belíssimo sistema com sol, planetas e cometas, só poderia proceder do 
desígneo e soberania de um Ser inteligente e poderoso. Isaac Newton 

• O problema foi que, lendo muito durante minha adolescência, deparei-me com a 
teoria darwiniana, por algum tempo com ilusões e depois com menos respeito do 
que adultos politicamente corretos estavam dispostos a demostrar. A teoria 
parecia-me dizer o seguinte: ‘Se entre as variedades de uma mesma espécie há 
uma que sobrevive melhor no ambiente do que as outras, então a variedade que 
sobrevive melhor é a que melhor sobrevive.’ Se eu conhecesse a palavra  
tautologia, teria dito que isso é uma tautologia. Pessoas ainda mais politicamente 
corretas, a chamaram de seleção natural. Eu os enraiveci, do mesmo modo como 
ainda faço hoje, dizendo que ela não realizou absolutamente nada. Você pode 
selecionar batatas tanto quanto quizer mas nunca as transformará em um coelho. 
Nem conseguirá, realizando seleção de carvalhos, transformá-los em colônias de 
morcegos, e aqueles que pensam que poderiam são, em minha opinião, malucos. 
Fred Hoyle 

• O mais profundo pecado contra a mente humana é acreditar em coisas sem 
evidência. Thomas H. Huxley 

 
Questões 
Qual é a razão para detalhar o que aconteceu nos vários dias de criação? Como podemos 
compreender o Criador examinando exatamente o que ele fez? O que Deus estava 
realmente fazendo quando ele povoou a Terra com pássaros, plantas e animais? Como 
podemos entender nosso lugar nessa criação? Por que a Terra é verdadeiramente um lar? 
 
Sumário Bíblico 
Gênesis 1 descreve os atos de Deus ao longo da semana da criação. Salmo 8:3 faz 
referência a olhar para o céu à noite e ver o universo que Deus criou. "Toda a criação está 
esperando pacientemente, ansiando que Deus revele seus filhos. Pois Deus permitiu que o 
propósito da criação fosse frustrado. Mas a própria criação anela pelo momento em que 
será libertada da escravidão da decadência e compartilhará a gloriosa liberdade dos filhos 
de Deus. Nós sabemos que toda a criação geme com saudade, sofrendo as dores de parto 
até agora" (Rom. 8:19-22). Lev. 11 identifica os animais limpos/impuros. Gênesis 2:1-3 
descreve a criação do Sábado, enquanto Marcos 2:28 nos diz que o Filho do Homem é 
Senhor do Sábado. 
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Comentários 
 
A lição trata dos vários aspectos da semana da criação. Ela menciona o debate a respeito 
de quando sol, a lua e as estrelas foram criadas em relação à criação da Terra, mas isso 
não deve nos preocupar em demasia. De maior interesse é o modo como Deus está 
intimamente envolvido na criação de todas as formas de vida que encontramos na terra, 
os peixes, as aves, os animais, etc. e, finalmente, a criação dos seres humanos. 
 
Também é importante observar que cada categoria de seres vivos é chamado de "tipo" e 
se reproduz segundo o seu "tipo". Isso não é equivalente a espécies (que, aliás, temos 
dificuldade em definir!). Deus claramente permitiu suficiente plasticidade para 
adaptação, mas não há aqui nenhuma indicação de que um tipo se transformaria em outro 
tipo. 
 
A incrível diversidade dos mundos vegetal e animal deveria dizer-nos muito acerca do 
Criador. Ficamos maravilhados ao descobrir mais sobre este incrível planeta que 
chamamos de lar. A tragédia é que estamos ocupados destruindo a beleza da criação de 
Deus, degradando o habitat e poluindo o meio ambiente. 
 
Pense em animais tão incríveis como os lêmures de Madagascar. No entanto, 
lamentavelmente, quase todos eles estão agora à beira da extinção. O que estamos 
fazendo com este nosso maravilhoso lar que compartilhamos com tantas outras formas de 
vida? Deus como Criador deve chorar ... 
 
Não deixemos de fora também o Sábado. Isso parece ser um apêndice para muitos outros 
cristãos que não sabem o que fazer com ele. Mas para nossa comunidade de fé é o ponto 
alto da criação, quando o Criador marca um encontro especial, repetido e pessoal com os 
seres humanos, um dia separado no tempo para um relacionamento profundo. 
Entendendo o sábado como integralmente ligado às criação significa também que não 
podemos esquecer. O sábado deriva a sua importância do fato de ser o ato final de Deus 
na semana da criação, e a criação é validado pela lembrança do sábado. 
 
Comentários de Ellen White 
 
O lar do Éden de nossos primeiros pais foi preparado para eles pelo próprio Deus. 
Quando ele o guarneceu com tudo que o homem poderia desejar, disse: "Façamos o 
homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança ... E criou Deus o homem à sua 
imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou." 
 
Aqui nos é revelada a verdade acerca da origem do homem. Estas palavras provam o 
quão falsa é a alegação de Satanás, reiterada pelo homem, de que a raça humana tem se 
desenvolvido, etapa por etapa, a partir da mais inferior classe de animais. Este é um dos 
enganos pelo qual Satanás procura diminuir aos olhos do homem a grande obra da 
criação de Deus. 
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Disse Deus: "Façamos o homem à nossa imagem." Ele deu ao trabalho de suas mãos não 
apenas uma forma semelhante à sua, mas uma mente capaz de compreender as coisas 
divinas. Seu entendimento, sua memória, sua imaginação, - cada faculdade da mente do 
homem, - refletia a imagem de Deus. Em propensão e ânimo, ele estava qualificado para 
receber instrução celestial. Ele possuía uma compreensão correta, um verdadeiro 
conhecimento de seu Criador, de si mesmo, de seu dever, de suas obrigações com relação 
à lei de Deus. Seu julgamento era incorrupto, imparcial e disposto à obediência e afeição, 
regulado pela razão e pela verdade. Ele era capaz de apreciar ao máximo de sua 
capacidade as boas dádivas de Deus. Tudo que ele olhava alcançava seus sentidos; cada 
som era como música em seus ouvidos. No entanto, ele não foi colocado fora do alcance 
da tentação. Ele ocupava o lugar de representante da raça humana - um agente moral 
livre. {YI, August 10, 1899} 
  
Preparado em 15 de Julho, 2012 © Jonathan Gallagher 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


