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4. Criação, Um Tema Bíblico 

1º Trimestre, 2013 - Origens 
 
Textos Bíblicos: Gênesis 2; Mat. 19:4–6;  Salmo 8; Jó 38:1–21, 42:1–6; Isa. 45:18; Atos 
17:22–31; Apocalipse 14:6, 7. 
 
Citações 

• A criação é tanto um monumento do poder de Deus quanto uma vidraça através 
da qual podemos ver sua sabedoria. Thomas Watson 

• A doutrina da evolução, se consistentemente aceita, torna impossível crer na 
Bíblia. T.H. Huxley 

• Cada uma das obras de Deus é, a seu modo, formidável. Todos os anjos e homens 
juntos não seriam capazes de criar um gafanhoto. William S. Plumer 

• Abra seus olhos e o mundo todo estará repleto de Deus. Jacob Boehme 
• O mundo é a primeira Bíblia que Deus criou para instrução da humanidade. 

Clemens Alexandrinus 

• O relato bíblico da criação tem sido ridicularizado por ateus, tratado com 
codescendência pelos liberais e, muitas vezes, tratado como alegoria mesmo pelos 
conservadores. O fato é, no entanto, que é o relato da criação feito pelo próprio 
Deus, corroborado por Jesus Cristo, que estava lá! Henry Morris 

• Os escritores bíblicos vivem num mundo no qual cada criatura toma vida na 
presença de de seu Criador e se alegra com suas manifestações. Robert J. 

Schneider 

 

Questões 
Por que é importante notar que também os escritores bíblicos fazem referência à criação? 
De que modo os conceitos de criação embasam os vários temas da Bíblia? De que modo 
os comentários de Jesus validam a criação? Sem tal função criativa, em que tipo de Deus 
acreditaríamos? O que a crença no Deus Criador faz por nós agora e no futuro? 
 
Sumário Bíblico 
 
Gênesis 2 continua os detalhes da criação de Deus, principalmente o plantio do jardim do 
Éden e a criação da mulher a partir do homem. Os comentários de Jesus quanto ao 
divórcio são particularmente importantes, pois endossam o relato da criação e também 
explicam a intenção original de Deus: "Jesus respondeu:" Não lestes que, no princípio, ao 
criar as pessoas, Deus os fez macho e fêmea? E disse: ‘Por essa razão, o homem deixará 
seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua esposa, e os dois serão um só. Agora, não são mais 
dois, porém, um. O que Deus uniu ninguém deve separar." (Mateus 19:4-6). Salmo 8 e 
muitos outros salmos falam das ações criativas de Deus. Em Jó 38, Deus pergunta a Jó 
onde ele estava quando Deus criou, descrevendo muitas das qualidades físicas do mundo. 
Na resposta de Jó (Jó 42:1-6), ele admite que não sabe nada e que, ao falar, manifestou-se 
sem entendimento – uma postura apropriada para nós que, em nossa arrogante pretensão 
a possuir esse conhecimento. Em Isaías 45:18, Deus é identificado como o Criador dos 
céus e d terra. Atos 17:22-31 apresenta o discurso de Paulo no Areópago sobre o "Deus 
Desconhecido"; enquanto Apocalipse 14:6-7 descreve a mensagem do primeiro anjo 
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ressaltando Deus como Criador: "E vi outro anjo voando pelo meio do céu. Ele tinha as 
eternas boas novas para anunciar aos que viviam na terra, a toda nação, tribo, língua e 
povo. Ele clamou em alta voz: "Dêem a Deus reverência e glória, pois chegou o tempo do 
seu juízo. Adorem Aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes de água. " 
 
Comentários 
O ponto principal desta lição é demonstrar como muitos escritores da Bíblia fazem 
referência a Deus como Criador. Jesus também, em sua resposta à questão colocada pelos 
fariseus acerca do divórcio. A lição destaca David e os outros salmistas, Jó, Isaías, 
Jeremias, Amós, Zacarias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, Pedro, Judas e 
outros. Todos eles apontam para Deus como Criador – na verdade, muito da Bíblia não 
faria sentido se Deus não for reconhecido como Criador. Então, certamente, a criação é 
um tema bíblico. 
 
Porém, emerge a questão – que tipo de pessoa é esse Criador? Pois, como em todas as 
crenças, é a natureza e o caráter de Deus que é a questão fundamental. Enquanto 
podemos simplesmente afirmar que "Deus é o Criador," como nos relacionamos com um 
Deus assim? A criação revela o incrível poder e habilidades de Deus, e isso também pode 
ser bastante assustador! Assim, embora seja importante não sucumbir às modernas idéias 
humanistas, é também importante não ver Deus como um tirano arrogante ou uma 
divindade hostil. 
 
Por isso é tão importante ler todos os detalhes de como Deus criou esta Terra 
especialmente para ser um lar para nós. Ele fez com que os próprios elementos 
possuíssem características que tornassem a vida possível, de modo que pudéssemos 
existir felizes com a natureza que ele criou. Acima de tudo, no entanto, devemos olhar e 
ver como ele não apenas preparou um lugar para nós, como raça humana, mas como ele 
teve o cuidado de nós e compartilhou bênçãos conosco. O sábado é um grande exemplo 
disso, que não deve ser olvidado. Deus deu a Adão e Eva trabalho para fazer, e eles eram 
felizes em fazer isso. Mas a melhor parte era, certamente, as conversas com Deus, seu 
Pai, na viração do dia ... 
 
Assim, devemos olhar para além do Criador físico para o Pai amoroso que derrama 
bênçãos sobre todas suas criaturas, que quer amar e ser amado. Esta é a verdadeira 
mensagem da criação como um tema bíblico. 
 
 
Comentários de Ellen White 
 
Jesus Cristo é o velho e o novo. Seu amor abnegado para com o homem remonta ao 
tempo anterior à criação do nosso mundo, mas é sempre novo. É o tema mais 
maravilhoso que jamais poderá ser desdobrado perante a mente humana. {ST, 29 de 
fevereiro de 1892} 
 
 
Sim, a Bíblia toda fala de Cristo. Desde o primeiro registro da criação, – "pois sem ele 
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nada do que foi feito se fez," (João 1:3) – até a promessa de encerramento: "Eis que 
venho sem demora," estamos lendo de suas obras e ouvindo sua voz. Se você quer se 
familiarizar com o Salvador, estude as Escrituras Sagradas. {CE 56} 
 
A Bíblia é uma história que nos fala da criação do mundo e nos descortina séculos 
passados. Sem ela, teríamos sido deixados a conjecturar e fantasiar acerca das ocorrências 
do passado remoto. Ela nos revela o Criador dos céus e da terra, com o universo que Ele 
trouxe à existência, e lança uma gloriosa luz sobre o mundo porvir. {CT 421} 
 
O Autor da natureza é o Autor da Bíblia. Criação e Cristianismo possuem um único 
Deus. Deus é revelado na natureza, e Deus é revelado em Sua Palavra. Em raios claros a 
luz brilha a partir da página sagrada, mostrando-nos o Deus vivo, como é representado 
nas leis de Seu governo, na criação do mundo, nos céus que Ele enfeitada. {CT 395} 
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