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“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e 

o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as 

coisas foram feitas por intermédio Dele, e, sem Ele, nada do que foi 

feito se fez. A vida estava Nele e a vida era a luz dos homens” 

(Jo 1:1-4). 
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Os primeiros capítulos do livro de Gênesis são fundamentais para o restante 

das Escrituras. Os principais ensinamentos ou doutrinas da Bíblia têm sua fonte 

nesses capítulos. 

Você crê na criação de Deus por intermédio de Sua palavra? 

 

1 NO PRINCÍPIO... 

 

Existimos porque Deus nos criou em um tempo definido no passado. Não 

evoluímos do nada; nem chegamos à existência ao acaso, sem um propósito 

supremo nem direção planejada, como ensina o modelo científico contemporâneo 

das origens. A evolução darwiniana é contraditória às Escrituras em todos os 

aspectos, e as tentativas de alguns de harmonizá-la com a Bíblia fazem com que 

os cristãos pareçam insensatos. 

Deus já existia antes que o tempo fosse criado e expresso no ciclo diário de 

“tarde e manhã” e nos meses e anos, todos marcados pela relação do mundo com 

o Sol e a Lua. 

Todas as coisas têm sua origem em Jesus no princípio, podemos ter a 

esperança de que, no final, Ele completará o que começou, pois Ele é “o Alfa e 

Ômega”, “o Primeiro e o Último” (Ap 1:8; 22:13). 

Que diferença faz saber que fomos criados por Deus? 

 

2 OS DIAS DA CRIAÇÃO 

 

A palavra hebraica yôm, ou “dia”, é usada constantemente em toda a 

narrativa da criação para designar um dia literal. É interessante que o próprio 

Deus designe esse nome para a primeira unidade de tempo (Gn 1:5). Yôm, ou 

“dia”, é definido com a frase “houve tarde e manhã” (Gn 1:5, 8, etc.). O termo 

foi usado no singular, não no plural, significando um dia único. Não há indicação, 

no uso dos termos nem na própria forma narrativa, de que devesse haver algum 

intervalo entre esses dias. 

A natureza literal do dia foi tomada como certa quando Deus escreveu com o 

próprio dedo o quarto mandamento, indicando que o fundamento para o sétimo dia, 

o sábado, repousa na sequência de uma semana da criação de sete dias literais. 
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3 O SÁBADO E A CRIAÇÃO 

 

A Bíblia diz: “E, havendo Deus terminado no dia sétimo a Sua obra, que fizera, 

descansou nesse dia de toda a Sua obra que tinha feito” (Gn 2:2). Jesus disse: “O 

sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do 

sábado” (Mc 2:27). Jesus fez essa declaração autoritativa porque Ele criou o 

sábado como sinal e selo eternos da aliança de Deus com Seu povo. 

Gênesis indica três coisas que Jesus fez depois de ter criado o sábado. 1. 

Ele “descansou” (Gn 2:2), dando-nos um exemplo divino de Seu desejo de 

descansar conosco; 2. O Senhor “abençoou” o sétimo dia (Gn 2:3). Na narrativa 

da criação, os animais foram abençoados (Gn 1:22), Adão e Eva também foram 

abençoados (Gn 1:28), mas o único dia especificamente abençoado foi o sétimo; 3. 

Deus “o santificou” (Gn 2:3).   

Essas três ações foram repetidas no quarto mandamento, quando Deus 

escreveu com o próprio dedo e apontou para a criação como o fundamento para 

o sábado (Êx 20:11). 

O mandamento do sábado é mencionado como fundamento para a adoração ao 

Criador. 

 

4 CRIAÇÃO E CASAMENTO 

 

No sexto dia, Deus chegou ao clímax da semana da criação: Ele fez a 

humanidade. É impressionante que o plural seja usado para Deus em Gênesis 

1:26 pela primeira vez: “‘Façamos o homem à Nossa imagem”. Todas as pessoas 

da trindade divina, em um relacionamento de amor umas com as outras, criaram 

o casamento humano divinamente instituído aqui na Terra. 

“Criou Deus, pois, o homem à Sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem 

e mulher os criou” (Gn 1:27). Adão declarou: “Esta, afinal, é osso dos meus ossos 

e carne da minha carne” (Gn 2:23) e a chamou de “varoa” ou “mulher”. O 

casamento exige que o homem deixe pai e mãe e se una “à sua mulher, tornando-

se os dois uma só carne” (Gn 2:24). 

Esse relacionamento mútuo só pode ser consumado em uma relação 

heterossexual. 
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5 A CRIAÇÃO, A QUEDA E A CRUZ 

 

Deus declarou que tudo o que Ele havia criado era “muito bom” (Gn 1:31). 

“Agora a criação estava completa [...]. O Éden florescia sobre a Terra. Adão e Eva 

tinham livre acesso à árvore da vida. Nenhuma mancha de pecado ou sombra de 

morte desfigurava a linda criação” (Ellen G. White, Patriarcas e Profetas, p. 47). 

Deus havia advertido Adão e Eva de que, se comessem da árvore proibida, 

certamente morreriam (Gn 2:15-17). A serpente começou seu discurso com uma 

pergunta e contradisse completamente o que Deus havia dito: “É certo que não 

morrereis” (Gn 3:4). Satanás prometeu a Eva grande conhecimento e que ela 

seria como Deus. Evidentemente, ela acreditou nele. 

A Bíblia apresenta uma ligação ininterrupta entre a criação perfeita, a queda, o 

Messias prometido e a redenção. Esses eventos importantes tornam-se o fundamento 

do tema da história da salvação da humanidade. 

 

6 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

(____) O livro de Gênesis também nos apresenta o sábado (Gn 2:1-3), a origem 

do mal (Gn 3), o Messias e o plano da redenção (Gn 3:15), o Dilúvio universal (Gn 

6-9). 

(____) Não evoluímos do nada; nem chegamos à existência ao acaso, sem um 

propósito supremo nem direção planejada, como ensina o modelo científico 

contemporâneo das origens. A evolução darwiniana é contraditória às Escrituras 

em todos os aspectos, e as tentativas de alguns de harmonizá-la com a Bíblia fazem 

com que os cristãos pareçam insensatos. 

(____) A palavra hebraica yôm, ou “dia”, é usada constantemente em toda a 

narrativa da criação para designar um dia literal. 

(____) Na recente encíclica papal sobre mudança climática, que chama o 

sétimo dia, o sábado, de “sábado judaico” e incentiva o mundo a observar um dia 

de descanso para reduzir o aquecimento global. 

(____) As Escrituras não são claras e inquestionáveis quanto ao fato de que 

essa relação deve ocorrer entre um homem e uma mulher, que se originaram de 

seu pai e mãe, também um homem e uma mulher. 
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(____) A crença na evolução darwinista corrobora com o próprio fundamento 

do cristianismo, mesmo que algum conceito de Deus seja inserido no processo. 

(____) O autor de Gênesis 3 não poderia ter produzido maneiras mais 

abrangentes e inclusivas de expressar a ideia de um ‘dia’ literal do que as 

escolhidas. 

 

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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