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No relato da Criação, em Gênesis 1, observamos um padrão: Deus identificou 

o que estava criando, em seguida revelou o propósito daquilo que havia criado. 

Em Sua onisciência Deus já sabia do propósito de Sua criação, e Ele criou tudo 

com esse propósito em mente. 
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Note, por exemplo, a criação de Adão e Eva (Gn 1:27). O Senhor os fez, 

conferiu-lhes uma identidade, homem e mulher, e então revelou o propósito 

(missão) de sua existência: “Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e 

subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e 

sobre todos os animais que se movem pela terra” (Gn 1:28). Foi a identidade 

deles como seres criados à imagem de Deus que diferenciou sua missão de serem 

férteis e multiplicar-se do propósito estabelecido para as criaturas do mar e aves 

(Gn 1:22). 

Embora a tradição não seja ruim e dê às ações recorrentes em nossa vida 

uma certa rotina e estrutura; nos ajude a permanecer conectados com nossas 

raízes; existem perigos relacionados à tradição. Nos dias de Jesus, havia muitas 

tradições que invalidavam o mandamento de Deus (Mc 7:3, 5). 

A Bíblia está acima de todas as tradições, mesmo das boas. Tradições que 

se desenvolvem a partir de nossa experiência com Deus e Sua Palavra 

constantemente precisam ser testadas pela medida das Sagradas Escrituras. 

Se não soubermos quem somos não saberemos o propósito para o qual fomos 

criados. 

 

1 DEUS TEM UM PROPÓSITO 

 

Veja a história de Moisés. Os pais dele sabiam que os 400 anos da aflição de 

Israel estava terminando, e esperavam que Deus logo suscitasse um libertador. 

Certamente a mãe não desperdiçou nenhum minuto durante aqueles 12 anos. 

Afinal, era todo o tempo que ela possuía para educar e preparar seu filho.  

A principal preocupação de Moisés, aos 12 anos, não era se tornar um craque 

no videogame e entretenimentos da época, mas permanecer fiel à sua identidade 

como integrante do povo escolhido de Deus apesar das tentações que o 

rodeavam no palácio do Faraó. 

Joquebede conseguiu implantar nele uma identificação tão grande com o 

povo de Deus, que ele, “quando cresceu, recusou ser tratado como neto do rei, 

e escolheu partilhar os maus-tratos do povo de Deus, em vez de desfrutar os 

prazeres passageiros do pecado” (Hb 11:24, 25, A Bíblia Viva). Moisés se tornou 

tão consciente de sua identidade que o luxo do palácio não conseguiu induzi-lo 

a se desviar de sua missão. 
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A perspectiva de sofrimento não o fez desistir de cumprir o propósito 

divino. 

Às vezes desejamos experimentar algo que não está em harmonia com a 

Palavra e a vontade de Deus. Nessas ocasiões, precisamos confiar na Bíblia até 

mesmo acima de nossa experiência e nossos desejos. 

Se estivéssemos mais conscientes da realidade do nosso amanhã quão mais 

diligentes seríamos em fazer o melhor uso de nosso tempo, hoje? 

 

2 A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE 

 

Entre os elementos que contribuem para a formação da identidade de uma 

pessoa, três são principais: 

O histórico de vida. O registro histórico dos laços familiares forma o alicerce 

da nossa identidade. O registro histórico também pode oferecer respostas aos 

porquês relacionados à nossa identidade, preparando-nos, assim, para aceitar as 

coisas que não podemos mudar e dando coragem para questionar as que precisam 

ser mudadas. 

Singularidade. Identificadores como as digitais pessoais confirmam que 

somos diferentes das outras pessoas. A individualidade das três Pessoas da 

Divindade nos mostra que, criados à imagem de Deus, como indivíduos, todos 

somos também singulares (ver Gn 1:26, 27). 

Afiliação. Podemos ainda desenvolver o senso de identidade a partir dos 

grupos sociais aos quais pertencemos (família, igreja, comunidade, nacionalidade).  

Revelação da Palavra de Deus. É a Bíblia que nos ajuda a compreender nossa 

história, a razão de nossa existência e o senso de pertencimento. Todas as áreas 

de nossa vida estão envolvidas nos aspectos de nossa identidade: o micro 

(individual), o meso (familiar), o macro (comunitário) e o global. 

A cultura, como qualquer outra faceta da criação de Deus, é afetada pelo 

pecado. Consequentemente, ela também está sob o juízo de Deus. Ellen G. White 

apresentou a seguinte ideia: “Os seguidores de Cristo devem se separar do 

mundo em princípios e em interesses; não devem, porém, se isolar do mundo. 

Você é mais influenciado a abandonar sua missão pelo medo de enfrentar 

problemas ou pela promessa de comodidade na desobediência? 
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3 QUAL É SUA MISSÃO? 

 

Antes de Jesus iniciar Sua missão, Deus confirmou Sua identidade. “Assim 

que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo, e o Espírito descendo como pomba 

sobre Ele. Então veio dos céus uma voz: ‘Tu és o Meu Filho amado; em Ti Me 

agrado’” (Mc 1:10, 11). Depois de ser batizado, o Salvador Se retirou para o 

deserto. Ali, Ele permaneceu durante 40 dias em jejum e oração. No fim desse 

período o inimigo veio para tentar Jesus. Ele deferiu seu ataque contra a 

identidade do Messias: “Se você é o Filho de Deus […]” (Mt 4:6). 

As investidas de Satanás contra a identidade de Cristo não terminaram no 

deserto.  

A missão do Salvador não era pautada pelas circunstâncias que O 

cercavam. Em última análise, Ele rejeitou as tentativas da sociedade em 

destruir Sua identidade. 

Jesus poderia ter tratado das questões de mudanças climáticas, do tráfico 

de pessoas, da desigualdade entre gêneros, da discriminação social e assim por 

diante. São causas importantes, e a Bíblia testifica que Deus Se importa com elas. 

Contudo, elas não faziam parte do escopo principal da missão de Cristo na Terra. 

Portanto, muito embora encontremos referências a elas em Seus ensinos, Ele 

concentrou Sua missão em buscar e salvar os perdidos. 

Para os Adventistas do Sétimo Dia, a Bíblia tem uma autoridade superior à 

tradição, à experiência, à razão ou às culturas humanas. Somente a Bíblia é a 

norma pela qual todo o restante precisa ser provado. 

“Por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no 

coração. Assim expõe o erro, expulsando-o do coração. É pelo Espírito da verdade, 

agindo pela Palavra de Deus, que Cristo submete a Si Seu povo escolhido” (Ellen G. 

White, O Desejado de Todas as Nações, p. 671). 

 

4 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 
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(____) A identidade do que Ele criou se chama firmamento e seu propósito 

desde sua criação é não separar “águas de águas”. Esse padrão continua por toda 

a semana da criação. 

(____) A Bíblia não está acima de todas as tradições, mesmo das boas. 

Tradições que se desenvolvem a partir de nossa experiência com Deus e Sua 

Palavra constantemente precisam ser testadas pela medida das Sagradas 

Escrituras. 

(____) O Faraó do Egito estava enfurecido pela multiplicação do povo judeu 

que era cativo em suas terras. Por isso, ordenou que matasse toda criança do sexo 

masculino que nascesse de uma mulher judia. 

(____) A individualidade das três Pessoas da Divindade nos mostra que, criados 

à imagem de Deus, como indivíduos, todos somos também singulares. 

(____) O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. 

(____) No entanto, todos esses ataques à Sua identidade não conseguiram fazer 

com que Jesus Se desviasse de Seu propósito. 

(____) Nas escolas do Egito, Moisés recebeu o mais alto preparo civil e militar. 

De grande carisma, distinto na aparência e estatura, culto e com porte de príncipe, 

famoso como chefe militar, tornou-se o orgulho da nação. O rei do Egito também 

era membro do sacerdócio, e Moisés, apesar de se recusar a participar do culto 

pagão, teve que aprender tudo sobre a religião egípcia. 

 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 
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