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Leitura Bíblica: Gn 1.1; Jo 1.14 e Gn 1.26-27
Introdução

Criação

Sem dúvida a criação do mundo é um dos temas mais complexos e discutidos ao longo da história da
humanidade. Desde a antiguidade o homem tenta buscar respostas em relação à criação do mundo. O resultado disto
foi o surgimento de várias lendas e mitos, até chegar às posições mais recentes defendidas pela ciência. Para quem tem
a Bíblia como a Palavra de Deus infalível e inerrante, as respostas sobre a criação do mundo estão bem esclarecidas. Há
muitas pessoas que hoje tentam colocar a Bíblia contra a ciência, a ciência contra a Bíblia, isso é uma tolice, pois, a
bíblia corretamente interpretada e a ciência corretamente entendida, nunca vão entrar em contradição porque ambas
têm o mesmo autor, que é Deus. Por isso neste estudo vamos falar de forma resumida sobre quais são os propósitos
de Deus com a sua criação, ou seja, o que Deus quer revelar e revelou ao ser humano com isso?

Explicação
1.Revelou a sabedoria e poder de Deus com a criação (Gn 1.1)
Em Genesis 1.1 lemos o seguinte: “No principio criou Deus os céus e a terra...”. Só neste pequeno texto já
podemos ver que Deus é superior a todas as coisas, pois, antes de existir o universo, Ele já existia. Deus não precisa de
roupas de astronautas para viver no universo; Ele não precisa de foguetes ou naves espaciais para habitar no espaço.
Ele simplesmente estava lá! Pleno, poderoso e inatingível. “Ele com sabedoria fundou a terra e com entendimento
preparou os céus” (Provérbios 3.19). Deus merece o título de Todo-Poderoso, pois, é isso que Ele é! A Bíblia narra o
Deus eterno criando o mundo, simplesmente FALANDO, ou seja, através de Sua Palavra (“E disse Deus...”). O Salmo
33.8-9 confirma isso quando diz: “Tema toda a terra ao SENHOR; temam-no todos os moradores do mundo. Porque
falou, e foi feito; mandou, e logo apareceu”. E aqui é o gancho pra nossa segunda verdade revelada com a criação, o
poder criador da Palavra de Deus que com sua mão fundou a terra e mediu a palmos os céus (Isaías 48.13a).

2.Revelou que Deus criou o mundo através de Cristo que é a Palavra de Deus (Jo 1.14)
Assim como em Gênesis 1.1 começa com a frase “No principio criou Deus...”, o apóstolo João também inicia o
seu livro com a mesma frase, porém, agora com detalhes que o primeiro relato não cita: “No princípio era o Verbo, e o
Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus...(ler em João 1.1-3 e v.14)”. O verbo que João está se referindo aqui
significa a Poderosa e Viva Palavra de Deus que se fez carne, isto é, se transformou em ser humano. Ele está se
referindo a Jesus. Sim, Jesus já existia, antes da criação do mundo, pois, Ele é Deus. O apóstolo Paulo também confirma
esse ensino em Colossenses 1.15-17 (ler o texto bíblico). Paulo fala que em Jesus foram criadas todas as coisas.A
criação revela a divindade de Cristo; revela que ele é superior aos anjos; revela que Ele é Deus. Declara que Ele veio a
este mundo criado por Ele, porém, este mundo não o recebeu, mas a todos quanto o receberam deu-lhes o poder de
se tornarem filhos de Deus (João 1.12). O autor da carta aos Hebreus afirma que Jesus sustenta a ordem e o equilíbrio
de todas as coisas pela Palavra de seu poder (Hb 1.3). Como Jesus é poderoso! Pois, Ele tem poder tanto de criar como
de sustentar todas as coisas pela Palavra do seu poder. A criação é a evidencia da existência de Deus, ela revela o
caráter e as qualidades do Todo-Poderoso. Jesus além de ser o criador ele também é o Salvador dos pecadores
arrependidos. Ele veio a este mundo buscar e salvar a sua criação que está perdida, pois, como bem sabemos, a
criação de Deus, não é mais da mesma forma como foi criada, pois, ela foi corrompida e manchada pelo pecado. Mas
isso, é o assunto do nosso próximo estudo.

3.Revelou que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus (Gn 1.26-27)
A raça humana, a mais privilegiada de toda criação de Deus, pois, ao ser humano foi dado o privilégio de ser a
imagem e semelhança de Deus. Até o domínio desse mundo foi dado ao ser humano (Gênesis 1.26-27). Você não é um
acidente, ou uma obra do “Acaso”. Você não é a evolução de um macaco; você não tem suas origens nos animais, você
tem sua origem em Deus. A teoria da evolução é uma mentira. Infelizmente as escolas e as faculdades passaram a
ensinar essa teoria como verdade absoluta, tudo isso é para afastar o homem de sua real origem, Deus. Uma teoria é
algo que não pode ser comprovado na prática, por isso, não passa de teoria.
Toda essa mentira sobre a origem da raça humana é o resultado da rebelião do ser humano contra Deus, ou
seja, o pecado, porém, falaremos sobre esse assunto no próximo estudo. Por agora, o que você precisa saber é que
você foi criado por Deus, imagem e semelhança dEle para glorifica-lo e ter prazer nEle para sempre. Sua missão de vida
é refletir tanto em palavras como em obras quem Deus é. Deus quer que você o conheça, e que confie nEle, pois, só
assim, você encontrará sentido real para sua vida aqui neste mundo.
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Aplicação

Criação

1.Reconheça que tudo o que há no mundo, inclusive você, não é uma obra do acaso (uma explosão) ou uma evolução
das espécies, mas sim, é fruto de um plano e executado por Deus.
2.Reconheça pela fé que o mundo foi criado por Deus através de Cristo e que o mesmo Jesus um dia veio a este
mundo como um ser humano como eu e você, e realizou toda a obra de Deus.
3.Procure saber qual é a vontade de Deus para sua vida, pois você não é um acidente. Deus te criou com um
propósito e uma missão. A natureza e os animais cumprem o propósito que Deus lhes deu. E você? Está cumprindo
esse propósito? Se você não sabe ainda, podemos lhe ajudar a descobrir isso olhando para Bíblia.

Perguntas para Refletir
1.Qual título Deus merece por ter criado todas as coisas? (Todo-poderoso)
2.Qual verdade a criação revela sobre Jesus Cristo? (que ele é Deus)
3. O ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus ou ele é uma evolução do macaco?

Conclusão
Deus através da criação tem se revelado ao homem. A criação revela a sabedoria, poder, e majestade de
Deus. Também revela a divindade de Cristo, por isso, podemos confiar nEle como Deus verdadeiro e Vida Eterna. A
criação também revela que a raça humana é privilegiada, pois foi ela que recebeu o privilégio de ser a imagem e
semelhança de Deus; você não é um macaco melhorado, mas sim, um representante do Deus Todo-Poderoso, criador
dos céus e da terra.
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Leitura Bíblica: Gn 3.1-24
Introdução

Queda

Em nosso estudo anterior, nós falamos sobre a criação perfeita de Deus. Vimos que Deus revelou a sua
sabedoria e poder através da criação. Também descobrimos, que o mundo foi criado por Deus através da pessoa de
Cristo, que é a própria Palavra de Deus que se transformou em ser humano, e por último, também aprendemos que o
ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus, para refletir e espalhar a glória de Deus, mas como você e eu
sabemos, o ser humano, não é mais perfeito e também, a criação de Deus não é mais a mesma como foi criada, pois,
hoje existem desequilíbrios climáticos, inundações, queimadas, secas, terremotos e outros desastres naturais. A
pergunta é, o que foi que aconteceu? Por que esse mundo que foi criado perfeito e belo, por um Deus que também é
perfeito, ficou assim? Nesse estudo de hoje vamos falar como foi que isso aconteceu e quais consequências pesam
sobre toda a criação de Deus.

Explicação
1.Como foi que a criação de Deus se corrompeu? (Gn 1.1-7)
Gênesis capítulo 2.15-17, mostra que após Deus criar o homem e a mulher, Ele lhes dá várias ordens positivas
(terem filhos, dominarem a terra e os animais, se alimentarem de todas as plantas e frutos que há no jardim) e apenas
uma negativa que era para NÃO COMEREM DO FRUTO DA ÁRVORE DO CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL, pois, se
eles fizessem isso, CERTAMENTE MORRERIAM! E infelizmente é o que vemos acontecer no capítulo 3.1-7 de Gênesis, a
serpente (o Diabo (Apocalipse 12.9), enganou Eva dizendo que “CERTAMENTE ELES NÃO MORRERIAM” se comessem do
fruto dessa árvore, porém, eles seriam “IGUAIS A DEUS”. Eles acreditaram na palavra da Serpente e rejeitaram a Palavra
de Deus. Tomaram a decisão deliberada de desobedecer a Deus, pois, eles não foram forçados. O diabo deu uma
sugestão e eles voluntariamente obedeceram, assim, que ambos comeram o fruto perceberam que estavam nus e
tentaram resolver a situação com folhas de figueira, mas, nenhuma solução humana, pode nos livrar da terrível
consequência do pecado. Então diante disso podemos afirmar que Pecado é desobediência, ou seja, não se conformar
com a vontade de Deus. Podemos dizer então que Pecado é qualquer desobediência a Lei de Deus (1 João 3.4), pois foi
isso que Adão e Eva nossos representantes (Rm 5.12) fizeram, e hoje, nós também sofremos com a maldição que essa
desobediência deles trouxe para toda criação de Deus. O pecado é pior que o câncer, pois, atinge a alma do ser
humano e o torna inimigo de Deus.

2.A maldição do pecado afeta toda criação de Deus (Gn 3.8-24)
Após eles terem pecado, Deus vem ao encontro deles, mas eles se escondem de Deus. O SENHOR os interroga
acerca do que está acontecendo, e ai se revela os frutos podres do pecado em Adão, pois ele culpa a mulher e a Deus
por ter pecado. Mas Deus como é santo e justo não cai nessa, e assim tem que fazer justiça e, por isso, dá a sentença
da serpente (v.14-15); a sentença da mulher (v.16) e a sentença do homem e da criação (v.17-19). Desse jeito, Deus
cumpriu o que prometeu se o homem o desobedecesse (ele estaria afastado de Deus e morreria espiritualmente e
fisicamente). Deus os expulsou do jardim e lhes proibiu o acesso a árvore da vida (Gn 3.21-24). Agora pesava sobre
toda raça humana e criação de Deus o castigo, pagamento do pecado, a morte (Romanos 6.23a).

3.A criação revela a culpa da raça humana e a justiça de Deus (Rm 1.18-28).
Nesse texto, o apóstolo Paulo fala que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos
homens. O apóstolo também afirma que pela criação de Deus os homens podem conhecê-lo (em certo limite) e
também glorificá-lo. Pare e pense um pouco, olhe para criação de Deus. Veja quanta beleza, harmonia e perfeição. As
leis da gravidade e da física. A complexidade de uma folha. A distância exata do sol. Porém, com a entrada do pecado
no mundo, o homem se rebela contra Deus, tentando anular Deus como autor e criador do universo. O pecado faz o
homem ser um idolatra, faz ele adorar a criatura (sol, lua, estrela, árvores, animais, a imagem ou o próprio homem e
outras coisas) ao invés do Criador que é Bendito para sempre!
A criação é a primeira missionária e ela tem uma mensagem ao homem: “Existe um Deus Todo-Poderoso e Ele
está irado contra você. Procure conhecê-lo!”. Infelizmente a raça humana tem ignorado as evidencias e advertências do
juízo de Deus, por isso, como punição Deus permitiu que a raça humana se depravasse em sua idolatria e seus desejos
sensuais. Já que amaram mais a mentira do que a verdade e, o pecado do que a santidade, então eles agora estão
escravos da mentira em sua adoração idolatra, e da impureza sexual com suas práticas nojentas. O castigo merecido é
dar ao homem justamente aquilo que seu coração corrompido quer. Porém, o Deus criador ainda ama ao que Ele
criou, por isso, enviou a este mundo o Seu único e amado filho Jesus Cristo (João 3.16). Ele é o “descendente da mulher”
profetizado por Deus que “pisaria na cabeça da serpente”, mas isto é assunto para o próximo estudo.
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Aplicação

Queda

1.Pense em como o pecado atingiu a sua vida e as pessoas ao seu redor. O pecado é pior que o câncer, pois atinge a
alma do ser humano e o torna inimigo de Deus
2.Esteja ciente de que Deus é justo e sempre vai punir o pecador com a justiça exigida, a morte.
3.Saiba que a criação nos deixa indesculpáveis diante de Deus no dia do Juízo
4. Reconheça que você é culpado e precisa ser salvo da condenação do pecado, e o único meio disso é através de
Jesus Cristo.

Perguntas para Refletir
1.O que é pecado?
2.O pecado afeta só o ser humano ou toda criação?
3.Qual o salário do pecado?

Conclusão
Neste estudo vimos como foi que o pecado entrou e corrompeu toda criação de Deus, através da
desobediência de Adão. Também vimos como Deus trata o pecado com justiça, pois Ele é santo e justo. E por ultimo
vimos como a toda criação foi afetada por esse ato de desobediência, nos tornando inimigos de Deus. Quão terrível é
o pecado! Por isso precisamos de um Salvador!
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Leitura Bíblica: Rm 3.24-25
Introdução

Redenção

No estudo passado estudamos sobre a Queda. Aprendemos que Deus criou todas as coisas boas, mas pela
desobediência do primeiro casal tudo foi corrompido. O ser humano agora sofre de uma terrível “doença” chamada
pecado, que faz dele inimigo de Deus, que é Santo; bem como faz repousar sobre ele a ira de Deus e lhe faz merecedor
da condenação eterna. E agora? Será que existe uma solução para isso? Quando estamos doentes e vamos ao médico,
primeiro é feito um exame para identificar a doença; depois começamos um tratamento através de um remédio
específico, que será eficaz no combate a enfermidade. No estudo anterior já foi feito o exame que identificou a
“doença”, hoje falaremos sobre o “remédio”, o descendente da mulher (Gn 3.15), que já foi mencionado no estudo da
semana passada.

Explicação
1.Redenção
A carta de Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo (Rm 1.1), para os cristãos que estavam em Roma (Rm 1.7).
Esse discípulo de Jesus aborda vários assuntos nesse carta, mas um em especial se destaca – o evangelho de Cristo (Rm
1.16,17). Depois de fazer um “exame” preciso da humanidade (Rm 3.23), Paulo apresenta o “tratamento”, ou seja, ele
ensina qual o único “remédio” capaz de proporcionar a “cura”: a redenção que há em Cristo Jesus (Rm 3.24,25).
A palavra “redenção” (v. 24) está relacionada ao antigo mercado de escravos. Significava o pagamento do resgate
para obter a libertação do escravo. O único pagamento necessário para libertar o pecador da escravidão do pecado e
do castigo merecido (condenação no inferno) é o sacrifício de Cristo, que garantiu a propiciação e a reconciliação dos
que creem Nele.

2.Propriciação
O termo “propiciação” (vs 25a) carrega a ideia de satisfação. O sacrifício de Cristo satisfez a Deus, em virtude de
acalmar a sua ira. Pelo fato de todos os seres humanos serem pecadores, todos estão debaixo da ira de Deus, que é
Santo. Sendo assim, é necessário que alguém, que não seja pecador, ofereça um sacrifício em seu lugar (1 Jo 4.10).

3.Remissão
A expressão “remissão dos pecados” (v.25b) está associada a reconciliação, uma vez que todos os pecados são
perdoados. Sendo que uma vez reconciliado, o pecador deixa de ser inimigo de Deus (Rm 5.10). É somente pelo
sacrifício de Cristo, um sacrifício sem pecado, que o pecador pode ser reconciliado com Deus, ter os seus pecados
perdoados e viver nesse mundo esperando a promessa de morar em um lugar onde habita a justiça (sem pecado, sem
tristeza, sem doença, sem morte e sem maldade), em novos céus e nova terra (2 Pe 3.13).

Aplicação
Arrependa-se dos seus pecados e creia no sacrifício de Cristo em seu favor. O único “remédio”, tanto para este
mundo quanto para a humanidade, é Jesus Cristo. É somente por meio do sacrifício de Cristo que pecadores podem
ser libertados da escravidão do pecado, salvos da condenação vindoura e reconciliados com Deus.

Perguntas Para Refletir
1.Você já se arrependeu e creu em Jesus Cristo como o seu Salvador?
2.Ou será que você se considera uma boa pessoa e tem procurado salvar a si mesmo por meio de boas obras?

Conclusão
O pecado é algo terrível e devastador, mas o próprio Deus proveu um "remédio" para o homem sair desse
estado. Deus agiu na história para salvar todo aquele que se arrepender dos seus pecados e confiar no seu Filho Jesus
Cristo. O caminho da redenção está diante de nós.
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Leitura Bíblica: Ap 21.1-4
Introdução

Consumação

O estudo da semana passada foi sobre a Redenção. Falamos sobre o descendente da mulher (Gn 3.15), que é
Jesus Cristo. Aprendemos que Jesus é o único “remédio” para “curar” a terrível “doença” do ser humano chamada
pecado, pois o sacrifico de Cristo proporcionou Redenção, Propiciação e Reconciliação. Hoje, em nosso último estudo
dessa série, falaremos sobre algo mencionado no estudo passado – novos céus e nova terra, o lugar onde habita a
justiça (sem pecado, sem tristeza, sem doença, sem morte e sem maldade), como diz 2 Pe 3.13. Talvez você já tenha
ouvido falar sobre o fim do mundo. Talvez você até já tenha visto algum filme com a seguinte história: o bem vence o
mal, todo o sofrimento chega ao fim e a alegria passa a reinar para sempre. Mas será que é verdade? Ou será que é
apenas coisa de filme? Hoje falaremos a respeito disso, pois a Bíblia possui um livro que fala exatamente sobre esse
assunto.

Explicação
1.Um novo céu e uma nova terra
O livro de Apocalipse é, sem dúvida alguma, o mais misterioso de toda a Bíblia, pois é nele que encontramos as
informações a respeito do futuro (Ap 21.1-3). Esse livro foi escrito pelo apóstolo João, referente a uma visão que teve
quando estava na ilha de Patmos (Ap 21.9-11). João viu vários acontecimentos em relação ao fim dos tempos,
entretanto, o que nos chama mais a atenção é o fato de que ele descreve com detalhes como será o mundo vindouro.
Em primeiro lugar, percebemos a existência de um novo céu e de uma nova terra (Ap 21.1). Viver em um lugar
onde habita a justiça é a promessa que os cristãos aguardam (2 Pe 3.13). Promessa essa que foi feita pelo próprio
Senhor Jesus (Jo 14.1-3). O primeiro céu e a primeira terra passarão e tudo será novo. Aquele que está assentado sobre
o trono, o Deus Todo Poderoso, fará novas todas as coisas (Ap 21.5). E os crentes viverão em uma cidade santa,
chamada de nova Jerusalém (Ap 21.2).

2.Deus habitando com seu povo
Em segundo lugar, temos Deus habitando com o seu povo (Ap 21.3). A palavra “tabernáculo” significa lugar de
moradia. Representa a casa de Deus, ou melhor, o lugar onde Ele mora. Percebemos ao longo da Bíblia que a vontade
de Deus sempre foi colocar o seu tabernáculo no meio do seu povo, ou seja, habitar com o seu povo, ter comunhão
com o seu povo; sendo que isso inclui: resgatar um povo, andar no meio desse povo e ser o Deus desse povo (Lv 26.1113), como era antigamente no jardim do Éden.

3.No céu não haverá lágrimas
Em terceiro lugar, observamos que no céu não haverá lágrimas (Ap 21.4). As lágrimas estão associadas a tristeza,
mas no céu, as coisas que fazem o povo de Deus chorar e ficar triste serão removidas, e assim não haverá mais morte,
choro e nem dor. Os crentes receberão um corpo glorificado, incorruptível e imortal (1 Co 15.50-54). Já aqueles que não
se arrependeram de seus pecados, confiando unicamente no sacrifício de Cristo, serão julgados e condenados (Ap
21.8).

Aplicação
1.Viva nesse mundo com os olhos no mundo porvir. Os cristãos são peregrinos nesse mundo, eles estão aqui de
passagem. O destino final deles é a casa do Pai, novos céus e nova terra, a cidade santa. Eles vivem neste mundo uma
vida de serviço a Deus, tendo em vista as recompensas celestiais. Você vive dessa forma? Ou será que você está tão
preso a esse mundo que só consegue enxergar o aqui e o agora?
2.Busque nesse mundo ter comunhão com Deus. Os cristãos não esperam morrer para que possam ter comunhão
com Deus, eles buscam ter essa comunhão enquanto vivem na terra. E para isso eles utilizam os chamados “meios de
graça” (oração, leitura da Bíblia, comunhão com os irmãos e etc). Você busca ter comunhão com Deus nesse mundo?
Ou será que você só procura Deus em tempos de dificuldades?
3.Persevere em meio aos sofrimentos desse mundo. Perseverar é permanecer firme. Todo o sofrimento que os cristãos
passarão se resume apenas a esse mundo, pois no mundo vindouro não existirá mais sofrimento, pois o pecado vai ser
eliminado, o mal será de uma vez por todas vencido e os cristãos receberão um corpo glorificado.
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Perguntas para Refletir

Consumação

1.Como você tem se comportado em meio aos sofrimentos desse mundo?
2.Diante de tudo isso que você aprendeu nesses estudos (criação, queda, redenção e consumação), você realmente é
um cristão?
3.Onde você vai estar depois da morte?

Conclusão
Realmente existe um final feliz! Mas esse final glorioso só vai viver quem esstiver firme com Cristo. Sem Ele
não existe esperança além dessa terra. Creia Nele e viva de acordo com a sua Palavra. Assim viverás desfrutando das
benditas promessas que Ele fez: "...eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século" (Mt 28.20)
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