
7.  Vendo por Espelho, Obscuramente 

1 º Trimestre 2013 -- Origens 

 
Textos Bíblicos: Jó 12:10; 1 Cor. 3:19; 6:19-20; Gen. 3:17; João 12:31; 1 Cor. 1:18–21. 

 
Citações 

• Vejo pouca evidência neste mundo para a assim chamada bondade de Deus. Ao 

contrário, parece-me que, pela força de seus atos diários, ele deve reduzido a um 

sujeito extremamente estúpido, cruel e vil. H.L. Mencken 

• “O Pai celeste alimenta as aves do céu” – e no inverno ele as deixa morrer de fome. 

Jules Renard 

• Deus escreve o evangelho não apenas na Bíblia mas nas árvores e flores e nuvens e 

estrelas. Autor desconhecido, geralmente atribuído a Martinho Lutero 

• Eu creio em Deus, mas chamo-o Natureza. Frank Lloyd Wright 

• Quando olho para as galáxias numa noite clara – quando olho para o incrível 

esplendor da criação, e penso que assim é como é Deus, então, ao invés de sentir-

me intimidado e diminuído, sinto-me engrandecido... Rejubilo-me por ser parte 

dela. Madeleine L. Engle 

• Se não houvesse Deus, estaríamos neste mundo glorioso, com coração grato e sem 

ter para quem agradecer. Christina Rossetti 

• Suponho que grande parte do problemas é que você ocupa-se em descrer num 

Deus diferente daquele em que eu me ocupo em crer. Larry Wall 

 

Perguntas 
Como vemos Deus na natureza? Supomos que ele seja hostil ou amigável, temível ou 

amorável? O que podemos dizer àqueles que “lêem”a natureza de modo diferente? Qual 

é nosso papel em partilhar sabedoria com este mundo que possui tanta informação? 

Como as idéias do significando da existência do mundo físico afetam nossa vida? E o 

que vem depois? 

  

Sumário Bíblico 
Jó 12:10 nos diz: “Em sua mão está a vida de tudo quanto vive, e o fôlego de todo ser 

humano”. Conquanto possamos achar que possuímos muito conhecimento e 

entendimento, 1 Cor. 3:19-20 explica que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus 

(semelhantemente 1 Cor. 1:18-21). O fato de que este mundo está danificado, sob uma 

maldição, é afirmado em Gen. 3:17. Satanás é identificado como o príncipe deste 

mundo (João 12:31). 

 

Comentário  
O modo como vemos o mundo ao nosso redor depende de nossas crenças. Mesmo se 

tentarmos entender o mundo natural de modo objetivo, as conclusões a que podemos 

chegar são mistas. Vemos maravilhosa complexidade e evidência de desígnio, bem 

como beleza de cor e forma. Por outro lado, também vemos a natureza com “os dentes e 

as garras tintas em vermelho”, exemplos horríveis de dor e sofrimento. 

 

Se aceitamos que este mundo foi feito por Deus, a partir da evidência obtida por nossos 

sentidos, o que poderíamos concluir acerca de sua natureza e caráter? Alguém concluiu 

que Deus realmente ama os besouros porque ele criou tantos diferentes tipos de 

besouro! Outros podem olhar para os animais predadores e concluir que Deus é 

violento. Outros, ainda, podem olhar para os parasitas e doenças e concluir que Deus é 



sádico. Ou, talvez, eles concluam, a partir do mundo natural, que Deus não existe, ou 

não deveria existir... 

 

A verdade é que estamos olhando, através das lentes distorcidas de nossa natureza 

caída, um mundo decaído. Não apenas estamos olhando através de um vidro escurecido, 

mas a evidência vem de uma natureza que não é como foi originalmente projetado. 

Portanto, o que concluímos acerca de Deus a partir da observação do mundo ao nosso 

redor é muito limitada e aberta a muito debate. 

 

Acrescente-se a isso nossa propensão a criar Deus a nossa imagem e fica claro que 

precisamos de um melhor meio de conhecer a Deus. Foi por isso que ele veio e habitou 

entre nós – para que verdadeiramente pudéssemos ver Deus em ação e passar a conhecê-

lo como ele realmente é. Necessitamos da “revelação especial”tanto quanto da 

“revelação natural”. 

 

O desafio para nós, hoje, é reconhecer o que está corrompido e o que não está; o que 

ainda fala de um Criador amorável e que fala de um Inimigo. Na parábola do joio, Jesus 

falou de um fazendeiro que semeou boa semente mas, quando a plantação começou a 

crescer, lá estava o joio também! Ele era o silente testemunho da obra de um homem 

mau que deliberadamente buscava frustrar a safra do fazendeiro. Quando o fazendeiro 

foi questionado por seus trabalhadores acerca disso, ele foi muito claro. “Um inimigo 

fez isso”, ele lhes disse. Contudo, também lhes disse para não arrancar o joio, mas 

permitir que crescesse junto com o trigo até a colheita, quando seriam separados.   

 

Comentários de Ellen White 
 
As montanhas, colinas e vales deveriam ser para nós como escolas nas quais estudamos 

o caráter de Deus revelado em suas obras criadas. As obras de deus que podemos ver 

em cenas sempre diversas – nas montanhas, colinas e vales, nas árvores, arbustos e 

flores, em cada folha, cada haste de grama – deveria ensinar-nos lições da habilidade e 

amor de Deus e de Seu infinito poder. {HP 9} 

 

Embora a terra tenha sido arruinada pela maldição, a natureza ainda deveria ser o livro 

de lição do homem. Ela não poderia agora representar a bondade apenas; pois o mal 

estava presente em toda parte, corrompendo a terra e o mar e o ar com seu toque 

maculador. Onde antes estava inscrito apenas o caráter de Deus, o conhecimento do 

bem, agora se inscrevia também o caráter de Satanás, o conhecimento do mal. Da 

natureza, que agora revelava o conhecimento do bem e do mal, o homem deveria 

continuamente receber advertência quanto aos resultados do pecado. {CG 46} 

 

Como podem as crianças receber um mais correto conhecimento de Deus, e sua mente 

ser mais bem impressionada, do que empregando uma parte de seu tempo ao ar livre, 

não em brincadeiras, mas na companhia de seus pais? Permita que sua mente jovem 

associe-se a Deus no belo cenário da natureza; que sua atenção seja atraída para os 

sinais de Seu amor pelo homem em Suas obras criadas, e elas serão atraídas e se 

interessarão. Elas não correrão o risco de associar o caráter de Deus a tudo que é ríspido 

e severo; mas, ao contemplarem as belas coisas que Ele criou para a felicidade do 

homem, serão levadas a considerá-Lo como um Pai terno e amoroso. Elas verão que 

Suas proibições e ordens não foram feitas meramente para mostrar Seu poder e 

autoridade, mas porque Ele tem em vista a felicidade de Seus filhos. Na medida em que 



o caráter de Deus se reveste com o aspecto do amor, benevolência, beleza e encanto, 

elas serão impelidas a amá-Lo. Vocês podem direcionar sua mente para o lindos 

pássaros enchendo de música o ar com seu canto feliz, para as hastes de grama e as 

gloriosamente coloridas flores, em sua perfeição, perfumando o ar. Tudo isso proclama 

o amor e habilidade do Artista celestial e revela a glória de Deus. {CG 534-5} 
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