Criação, Queda, Redenção, Restauração
Sermão de 5 de setembro de 2021 Pastor Chris Sicks
Hoje estamos iniciando uma série de sermões sobre casamento.
Minha sábia esposa sugeriu que, antes de olharmos diretamente para o que a Palavra de Deus
diz sobre o casamento, talvez eu pudesse pregar sobre o quadro geral da História de Deus.
Então é isso que vamos fazer hoje.
A Bíblia é um grande livro, contando uma grande história em quatro capítulos.
O primeiro capítulo da história de Deus é a criação.
No começo, Deus fez tudo do nada.
E tudo o que ele fez foi muito bom.
No jardim havia bastante comida.
As pessoas viviam em paz com Deus.
Também havia paz entre marido e mulher - as duas primeiras pessoas na criação.
Mas muito rapidamente, o mal entrou no mundo.
Em inglês, chamamos este segundo capítulo de Queda.
O primeiro pecado humano foi a rebelião contra Deus, o Rei.
Os rebeldes lutam contra o rei e lutam entre si.
É por isso que os rebeldes não podem permanecer no reino da paz no jardim que Deus fez.
A história teria um final triste, mas Deus tinha um bom plano.
O terceiro capítulo é chamado de redenção ou salvação.
Deus Pai enviou Deus Filho à terra para nascer como um ser humano e viver uma vida perfeita.
Ele sofreu o castigo de um rebelde, para que rebeldes como nós pudessem se tornar filhos e
filhas.
A redenção nos dá uma nova vida e esperança de um futuro melhor.
Mas não estamos mais no jardim.
Vivemos nossas novas vidas neste mundo velho e destruído.
Até a Restauração.
Enquanto vivemos neste mundo quebrado, olhamos adiante com esperança para o Capítulo 4
da História de Deus.
Um dia Jesus voltará e nos levará para o céu.
No céu não haverá mais pecado, não haverá mais lágrimas, não haverá mais rebelião.
Viveremos juntos com Deus em paz e alegria para sempre no novo céu e nova terra.
Esses são os quatro capítulos da história.
Aprendemos sobre os primeiros dois capítulos do Antigo Testamento.
Então, o Novo Testamento começa com o nascimento de Jesus Cristo.
O Novo Testamento nos fala sobre os capítulos três e quatro.
Juntos, a Bíblia é uma história sobre um plano de resgate no qual Deus tem trabalhado ao longo
de sua Grande História.

Para o sermão de hoje, quero apresentar rapidamente todos os quatro capítulos da Grande
História de Deus.
Vamos olhar muitas escrituras.
Porque Deus é o autor da história.
Ele pode contar a história melhor do que eu, por sua própria palavra.
Antes de começarmos, você oraria comigo?
Espírito Santo, por favor, abra nossos corações e mentes para Jesus, a Palavra Viva.
Pai, queremos ser filhos e filhas obedientes, alegres e produtivos.
Por favor, use sua palavra, pelo poder do Espírito, para nos tornar mais semelhantes a Jesus.
Oramos em seu nome.
Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.
Capítulo 1: Criação
A grande história de Deus começa em um jardim e termina em uma cidade.
Hoje vivemos no meio, entre o jardim e a cidade.
Para entender nossas vidas hoje, precisamos voltar ao início.
Para o jardim que Deus fez.
Gênesis 1: 1-3
1 No princípio, Deus criou os céus e a terra.
2 A terra era sem forma e vazia e as trevas cobriam as profundezas. E o Espírito de Deus pairava
sobre as águas.
3 E Deus disse: “Haja luz”, e houve luz.
Vemos nesses versículos que Deus fez tudo nos céus e na terra.
Também vemos que todas as três pessoas da Trindade estão envolvidas na Criação.
Deus o Espírito está lá.
Deus Pai fala.
Deus o Filho é a Palavra viva que é falada.
Depois de fazer a luz no primeiro dia, Deus separa o céu e a terra.
Ele faz o céu, o mar e a terra seca.
Então Deus preenche cada um desses lugares com o tipo certo de criatura.
Pássaros para o céu.
Pesque o mar.
Plantas e animais para a terra.
É um bom plano.
É uma bela criação.
Em seguida, Deus faz os seres humanos desfrutarem de sua criação.

Gênesis 1: 26-27
26 Então disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E que eles tenham
domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra e
sobre cada coisa rasteira que rasteja sobre a terra. ”
27 Criou Deus, pois, o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os
criou.
Deus nos tornou semelhantes a ele de muitas maneiras.
Não somos iguais a Deus, é claro.
Mas nós somos seus representantes na terra.
Somos como estátuas vivas que lembram ao mundo quem é o verdadeiro Criador e Rei.
Quando Deus nos criou, ele fez dois tipos diferentes de seres humanos.
Ele dividiu diferentes aspectos de sua imagem entre o homem e a mulher.
Homens e mulheres são iguais em dignidade e valor.
Gênesis 1: 28-31
28 E Deus os abençoou. E Deus disse-lhes: “Sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra e
subjugai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os seres
viventes que se movem sobre a terra”.
29 E Deus disse: “Eis que vos tenho dado todas as plantas que dão semente, que estão na face
de toda a terra, e todas as árvores com sementes nos seus frutos. Você deve tê-los como
alimento.
30 E a cada animal da terra e a cada ave do céu e a tudo que rasteja na terra, tudo que tem
fôlego de vida, eu dei cada planta verde para alimento. ”E assim foi.
31 E Deus viu tudo o que ele tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia
sexto.
Porque Deus nos criou à sua imagem, ele compartilha algumas de suas qualidades conosco.
Deus é rei, mas permite que as pessoas tenham domínio sobre a terra.
Adão e Eva têm a responsabilidade de cuidar do jardim e de usar os animais para bons
propósitos.
Deus também nos permite compartilhar sua criatividade.
Deus fez duas pessoas e então as abençoa com a habilidade de fazer mais pessoas.
Vemos no versículo 29 que as plantas têm sementes para que possam se reproduzir.
As plantas podem fazer mais plantas para preencher a terra.
Deus também colocou esse mesmo poder no homem e na mulher.
Mas o homem e a mulher não se reproduzem como as plantas e os animais.
A reprodução humana está ligada ao relacionamento.
Deus fez o mundo por amor.
Deus teve um relacionamento bom, aberto e amoroso com Adão e Eva.
E quando o homem e a mulher se uniram em amor, eles descobriram que poderiam encher o
mundo com mais imagens de Deus.
Vejamos agora mais uma passagem do capítulo da Criação.

Gênesis 2: 8-9
8 E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no leste, e ali colocou o homem que ele havia
formado.
9 E da terra o Senhor Deus fez brotar todas as árvores agradáveis à vista e boas para comer. A
árvore da vida estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
No jardim, Adão e Eva têm bastante comida.
Eles estão felizes e seguros.
Tudo está como deveria ser.
Todos estão onde deveriam estar.
Até a queda acontecer.
Capítulo 2: Outono
Gênesis 3: 1-5
1 Ora, a serpente era mais astuta do que qualquer outra besta do campo que o Senhor Deus
havia feito. Ele disse à mulher: “Deus realmente disse: ‘Não comerás de nenhuma árvore do
jardim’?”
2 E a mulher disse à serpente: “Comemos do fruto das árvores do jardim,
3 mas Deus disse: ‘Do fruto da árvore que está no meio do jardim não comerás, nem tocá-lo-ás,
para não morreres.’ ”
4 Mas a serpente disse à mulher: “Certamente não morrerás.
5 Pois Deus sabe que, quando você comer dele, seus olhos se abrirão e você será como Deus,
conhecendo o bem e o mal ”.
O mal vem ao mundo por meio da rebelião.
Satanás era um anjo que não queria seguir a Deus, então ele deixou o céu e levou um terço dos
anjos com ele.
Satanás deseja que esses novos seres humanos se juntem a ele também.
Satanás vem ao jardim para recrutar Adão e Eva falando-lhes mentiras.
Satanás queria ser como Deus.
E no versículo 5 ele promete a Adão e Eva que eles podem ser como Deus se desobedecerem e
comerem do fruto.
Gênesis 3: 6
6 Quando a mulher viu que a árvore era boa para comida e que era um deleite aos olhos, e que
a árvore era desejável para dar sabedoria, ela tomou de seus frutos e comeu, e também deu a
seu marido que estava com ela, e ele comeu.
Observe as palavras deleite e desejo no versículo 6.
Na criação, Deus deu ao seu povo tudo o que eles poderiam desejar.
Eles tinham um jardim rico e encantador e um mundo inteiro para desfrutar, explorar e encher
de crianças.
Mas o pecado concentra nossos corações no que não temos.

O pecado nos faz querer o que é proibido, porque somos todos rebeldes como nossos
ancestrais, Adão e Eva.
“Não me diga o que fazer” é a mensagem dentro de cada coração humano.
Agora vamos ver como Deus pune a rebelião.
Gênesis 3: 17-19
17 E a Adão disse: “Porque ouviste a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei:
‘Não comereis dela’, maldita é a terra por tua causa; com dor, comerás dela todos os dias da
tua vida;
18 espinhos e abrolhos ela produzirá para vocês; e comereis as plantas do campo.
19 Com o suor do teu rosto comereis o pão, até voltares à terra, porque dela foste tirado;
porque és pó, e ao pó voltarás. ”
Depois que Adão e Eva comeram a fruta, todos os seus relacionamentos foram prejudicados.
Esses rebeldes queriam ser rei e rainha, então seu relacionamento com Deus, o verdadeiro rei,
foi prejudicado.
Deus deu a eles o poder de governar a terra, mas agora eles estão em conflito com a terra.
O trabalho fica difícil.
Doenças e desastres ameaçam sua segurança e vidas.
O pecado também prejudicou o relacionamento entre Adão e Eva e seus filhos.
Um de seus filhos matará seu próprio irmão.
Vemos no livro de Romanos do Novo Testamento uma imagem terrível de como o pecado
humano corrompe nossas vidas.
Romanos 1: 28-32
28 E visto que eles não acharam por bem reconhecer a Deus, Deus os entregou a uma mente
depravada para fazerem o que não deveria ser feito.
29 Estavam cheios de toda espécie de injustiça, maldade, avareza, malícia. Eles estão cheios de
inveja, assassinato, contenda, engano, maldade. Eles são fofoqueiros,
30 caluniadores, odiadores de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores do mal,
desobedientes aos pais,
31 tolo, sem fé, sem coração, implacável.
32 Embora conheçam o decreto justo de Deus de que aqueles que praticam tais coisas
merecem morrer, eles não apenas as praticam, mas aprovam aqueles que as praticam.
Essa é a má notícia.
Qualquer pessoa que esteja acordada e ciente hoje sabe que o quebrantamento está em toda
parte.
Afeta a todos.
Todo o sofrimento que vemos no mundo hoje é o resultado da rebelião contra Deus que Paulo
descreve em Romanos capítulo 1.
Quando as criaturas quebram seu relacionamento com seu Criador, tudo e todos são
quebrados.

Quem pode acabar com todo esse sofrimento?
Quem pode consertar todo esse quebrantamento?
Somente o verdadeiro Deus que existe em um relacionamento ininterrupto consigo mesmo.
Três pessoas perfeitas, unidas em uma comunidade perfeita, que chamamos de Trindade.
Eles tinham um plano desde o início, para garantir que a História de Deus tivesse um final feliz.
Vejamos o terceiro capítulo.
Capítulo 3: Redenção
Mateus 3: 13-16
16 E quando Jesus foi batizado, imediatamente saiu da água, e eis que os céus se abriram para
ele, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele;
17 e eis que uma voz do céu disse: “Este é meu Filho amado, em quem me comprazo”.
Aqui, novamente, vemos todos os três membros da Trindade em ação.
Eles estavam lá na criação.
E agora eles estão trabalhando juntos para trazer a redenção.
A redenção vem da palavra redimir.
Resgatar significa comprar de volta ou consertar o que está quebrado.
Essa foi a missão de Jesus.
Deus, o Pai, está “satisfeito” com Jesus, o Filho, no versículo 17.
Vejamos por que o Pai está satisfeito.
Mateus 4: 1-4
1 Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
2 E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, ele teve fome.
3 Aproximou-se o tentador e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se
tornem em pães.
4 Mas ele respondeu: “Está escrito:“ ‘Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que
sai da boca de Deus’ ”.
Aqui vemos outro personagem do primeiro capítulo da história.
Satanás retorna com mentiras e tentações.
Ele quer que mais rebeldes se juntem à sua causa.
Se ele conseguir que Deus, o Filho, se junte a ele, então Satanás terá muito poder.
Mas Satanás não pode influenciar Jesus.
Jesus responde às tentações de Satanás com a Palavra de Deus.
Jesus não é vulnerável às mentiras de Satanás porque ele tem um relacionamento seguro,
ininterrupto e perfeito com Deus Pai e o Espírito Santo.
Juntas, as três pessoas da Trindade tinham um plano para consertar o que estava quebrado.
Para nos redimir do pecado e da morte.
Mas, para fazer isso, Jesus, o Filho, teria que morrer como um rebelde para que pudéssemos
receber a vida eterna.

1 Pedro 3:18
18 Porque Cristo também sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a
Deus, sendo morto na carne, mas vivificado no espírito,
Porque Jesus viveu uma vida perfeita, seu sacrifício foi suficiente para pagar o preço por todos
os nossos pecados.
Ele sofreu uma vez por nossos pecados.
O justo Salvador morreu por rebeldes injustos como você e eu.
Ele foi morto para que possamos viver.
Romanos 8: 1-2
1 Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
2 Porque a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte em Cristo Jesus.
Satanás continua a sussurrar mentiras para nós.
Ele quer que nos sintamos condenados, que acreditemos que nosso relacionamento com Deus
está quebrado.
Mas, como Jesus, podemos ser fortalecidos pela Palavra de Deus em versículos como este.
Se você confiou no perdão de Jesus e acredita que sua morte foi o pagamento suficiente pelo
seu pecado, então você está livre.
Essa é a boa notícia! Voce acredita nisso?
Você entende o que esses versículos estão dizendo?
Veja a liberdade que Deus promete a todo aquele que crê em Jesus e o chama de Rei:
Colossenses 1: 13-14
13 Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transferiu para o reino de seu Filho amado,
14 em quem temos a redenção, a remissão dos pecados.
Redenção.
Esse é o capítulo três.
Deus resgata seu povo da escravidão de nosso próprio pecado.
Ele resgata rebeldes como nós das trevas de nossos próprios reinos.
Agora vivemos como cidadãos do reino do Filho.
Nosso relacionamento com Deus agora está restaurado.
É saudável como estava no jardim no Capítulo Um.
2 Coríntios 5: 17-21
17 Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O velho já passou; eis que o novo
chegou.
18 Tudo isso vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério
da reconciliação;
19 isto é, em Cristo Deus reconciliava consigo o mundo, não imputando contra eles as suas
transgressões e confiando-nos a mensagem da reconciliação.

20 Portanto, somos embaixadores de Cristo, Deus fazendo seu apelo por nosso intermédio. Nós
te imploramos em nome de Cristo, seja reconciliado com Deus.
21 Por nós o fez pecado, aquele que não conheceu pecado, para que nele nos tornássemos
justiça de Deus.
Você vê a palavra criação lá no versículo 17?
O mesmo poder que Deus usou para dar vida a Adão é o poder que nos dá uma nova vida.
Nossas almas nascem de novo quando somos reconciliados com Deus por meio de Jesus.
Mas o mundo ainda está quebrado.
Agora vivemos entre o jardim e a cidade.
Nosso relacionamento com Deus é fixo, mas nossos relacionamentos com a natureza e outras
pessoas permanecem quebrados.
Nós lutamos um com o outro.
Vivenciamos a guerra, o crime, as doenças e os desastres naturais.
Mas temos esperança.
E como mensageiros da reconciliação, somos os embaixadores da esperança de Deus.
Nossa missão como cristãos é amar a Deus, amar uns aos outros e trazer muitas pessoas
conosco para o capítulo final, onde estaremos todos juntos no céu para sempre.
Capítulo 4: Restauração
No último livro da Bíblia, o apóstolo João nos conta o que acontecerá depois que Jesus voltar
para trazer todos os seus seguidores para o céu, na casa de seu Pai.
Apocalipse 21: 1-6
1 Então vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já se foram,
e o mar já não existe.
2 E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como
uma noiva adornada para seu marido.
3 E ouvi uma voz alta do trono, que dizia: “Eis que a morada de Deus é com o homem. Ele
habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles como seu Deus.
4 Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto,
nem pranto, nem dor, porque as coisas anteriores já passaram. ”
5 E o que estava sentado no trono disse: “Eis que faço novas todas as coisas”. Também disse:
“Escreva isto, porque estas palavras são fidedignas e verdadeiras”.
6 E ele me disse: “Está feito! Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Aos sedentos darei da
fonte da água da vida sem pagamento.
Isso não lhe dá esperança?
Em um mundo com tanta morte, choro e dor, precisamos de esperança.
Você vê no versículo 3 a razão pela qual não haverá morte, choro ou dor no céu?
Porque “a morada de Deus é com o homem.
Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. ”

Antes da queda, Adão e Eva tinham paz porque viviam com Deus em um relacionamento
saudável.
Esse relacionamento saudável com Deus significava que todos os outros relacionamentos eram
saudáveis também, com outras pessoas e com a criação.
Nos capítulos dois e três, tudo está quebrado porque o relacionamento com Deus está
quebrado.
Mas no céu tudo quebrado será consertado, porque a relação com Deus será consertada para
sempre.
Apocalipse 22: 1-5
1 Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, fluindo do trono de
Deus e do Cordeiro
2 pelo meio da rua da cidade; também, em cada lado do rio, a árvore da vida com seus doze
tipos de frutas, produzindo seus frutos a cada mês. As folhas da árvore eram para a cura das
nações.
3 Não haverá mais maldição, mas nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o
adorarão.
4 Eles verão seu rosto, e seu nome estará em suas testas.
5 E a noite não existirá mais. Eles não precisarão de luz de lâmpada ou sol, pois o Senhor Deus
será sua luz e eles reinarão para todo o sempre.
João descreve a cidade de Deus, onde todo o povo redimido de Deus viverá para sempre.
Na cidade, vemos “o rio da água da vida” e “a árvore da vida”.
O rio e a árvore da vida que estavam no jardim no Capítulo Um estão aqui novamente na cidade
no Capítulo Quatro.
A Grande História de Deus mudou da Vida para a Morte, para a Esperança e depois de volta
para a Vida.
Eu sei que tive que passar pelos quatro capítulos rapidamente.
Mas esta é uma boa maneira de entender a Bíblia, por isso vamos olhar para este modelo
novamente no futuro.
Espero que você tenha sido encorajado hoje.
Espero que você veja como Deus corrige nossos relacionamentos uns com os outros quando
nosso relacionamento com Ele é estabelecido por meio de Jesus.
E espero que você ame Jesus um pouco mais depois de ouvir sobre todos os seus planos para
salvá-lo e levá-lo para casa para viver com ele para sempre.

Por favor, ore comigo.
Pai do céu, obrigado por esta imagem do céu que nos ajuda a continuar a viver neste mundo
quebrado.
Jesus, queremos ser mensageiros de esperança que contam a outras pessoas as boas novas do
evangelho.
Espírito Santo, por favor, encha-nos de coragem e poder para amar a Deus, amar os outros e
andar em obediência na estrada entre o jardim e a cidade.
Até que você nos leve para casa, para o céu.
Oramos em nome de Jesus.
UM HOMEM

