
Deus nos fez à Sua imagem
Gênesis 1:26-31

Sermão de 23 de janeiro de 2022

Introdução 

Os líderes desta igreja decidiram estudar o Catecismo da Nova Cidade este ano porque é um excelente resumo das
verdades cristãs mais importantes. A One Voice Fellowship é uma igreja de pessoas diferentes que estão unidas pelo
mesmo Salvador. É importante que tenhamos a mesma mente sobre o que acreditamos. Hoje estamos olhando para a
pergunta 4 do Catecismo da Cidade Nova. Vou ler a pergunta e depois vamos ler a resposta juntos. 

Pergunta 4: Como e por que Deus nos criou?

Deus nos criou homem e mulher à sua imagem para conhecê-lo, amá-lo, viver com ele e glorificá-lo. E é certo que
nós, que fomos criados por Deus, vivamos para a sua glória. 

Gênesis 1:26-31 

26 Então Deus disse: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes
do mar e sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja
sobre a terra”.

27 Assim Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os criou. 
28 E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: “Sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai

sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra”.
29 E Deus disse: “Eis que vos dei toda planta que dá semente que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore com

semente em seu fruto.
30 E a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a tudo o que rasteja sobre a terra, a tudo o que tem fôlego

de vida, dei todas as plantas verdes por alimento.” E assim foi.
31 E Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. 

Juntos, lemos Isaías 40:8: 
“A grama murcha, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre.” 

Vamos orar juntos. 
Pai, por favor, envie o Espírito Santo para me dar sabedoria e verdade enquanto prego. Por favor, abra nossos
corações e mentes para a sua verdade, para que possamos glorificá-lo em tudo o que fazemos. Pedimos isso em nome
de Jesus nosso Senhor. Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade. 



Aqui estão os dois pontos para a mensagem de hoje: 
Ponto 1. Deus fez Adão e Eva como homem e mulher 
Ponto 2. Deus os fez à Sua imagem 

Ponto 1. Deus fez Adão e Eva como homem e mulher 

Durante os primeiros cinco dias da criação, Deus fez os céus e a terra, o sol e as estrelas. Ele fez os oceanos e a terra
e os encheu de peixes e pássaros. Tudo que Deus fez era bom. 

Então Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher. O versículo 26 diz: 
“Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do
mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis. que rasteja sobre a
terra.’” 

Deus disse: “façamos o homem”. Em hebraico, a palavra para “homem” é “adam”. Esta palavra pode se referir ao
primeiro ser humano chamado Adão. Também pode se referir a “humanidade” ou “seres humanos”. Você vê no
mesmo versículo que Deus também disse: “E que eles tenham domínio...” “Deixe-os” é o que Deus disse. Deus fez
homens e mulheres à sua imagem, não apenas Adão. A palavra hebraica “adam” nesta frase inclui todos os seres
humanos, assim como “o Corpo de Cristo” inclui todos os cristãos. 

Deus fez homens e mulheres à sua imagem para que pudessem cumprir sua ordem no versículo 28: “sede fecundos e
multiplicai-vos”. Deus, o Criador, compartilhou um pouco de seu poder criativo conosco. Essa é uma das bênçãos de
ser feito à imagem de Deus. Deus fez duas pessoas, e então as abençoou 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 encher 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 em amor. Deus tinha um relacionamento bom, aberto e amoroso com Adão e Eva. E quando o homem e
a mulher se uniram no amor, descobriram que podiam encher o mundo com mais imagens de Deus. 

Essas imagens de Deus vêm em dois modelos diferentes, certo? Homens e mulheres claramente parecem diferentes.
Mas é mais do que superficial. Tornamo-nos homem e mulher no momento da concepção. Cada célula do seu corpo
tem programação masculina ou feminina nos cromossomos. 

Os cromossomos são como o software dentro do hardware de nossos corpos. Os cromossomos são pacotes de DNA
com a programação que determina se você tem cabelos lisos ou cacheados, se é alto ou baixo. Um óvulo humano
contém apenas um cromossomo X. Um esperma humano contém um cromossomo X ou Y. Quando o óvulo é
fertilizado, ele tem 50% de chance de receber um cromossomo X do esperma, dando origem a uma menina. O óvulo
tem 50% de chance de receber um cromossomo Y, dando origem a um menino. Assim, cada ovo fertilizado tem um
par XX, o que significa que ela é uma fêmea. Ou o ovo tem um par XY, significando que ele é macho. 

O versículo 28 diz que nossa capacidade de criar filhos é uma bênção. A paternidade também é um trabalho árduo! E
às vezes não estamos preparados para a bênção dos filhos. As mulheres às vezes engravidam quando não planejaram.
Mas devemos lembrar que a capacidade de “frutificar e multiplicar” é uma coisa muito boa de ser homem e mulher. 

Deus fez homens e mulheres diferentes, mas nos fez iguais em dignidade e valor. Deus não prefere ou ama um gênero
mais do que o outro. Deus nos fez diferentes para que pudéssemos exibir mais completamente ao mundo os atributos
de Deus. Deus dividiu sua imagem, dando alguns dons e bênçãos aos homens, outros às mulheres. Quando Adão viu
Eva pela primeira vez, ele disse: “finalmente, estou completo!” 



Quero que me ouçam dizer isso claramente, meus amigos: vocês não são um acidente. Talvez seus pais não fossem
casados quando você nasceu. Talvez sua mãe não planejasse engravidar. Mas foi Deus quem lhe deu vida e uma
alma. Você não é um erro. Deus decidiu se você receberia um cromossomo X ou um cromossomo Y. Deus te fez uma
menina ou um menino, uma mulher ou um homem, porque Ele te ama e quer te abençoar. 

Algumas pessoas hoje não estão confortáveis ou felizes com a maneira como Deus as fez. Algumas pessoas têm
feridas profundas no coração que não foram curadas e estão procurando paz, conforto ou fuga. Quando nossos
corações estão partidos, somos tentados a pensar que tudo está quebrado. Às vezes queremos mudar alguma coisa
porque acreditamos que a mudança melhorará nossas vidas. 

Lembro-me de estar em uma viagem de avião de três horas ao lado de uma mulher lésbica judia. Conversamos
durante todo o voo. Como ela era judia, conversamos sobre o Antigo Testamento e como era crescer em um lar
judaico. Também compartilhei sobre minha infância como católica e como era ateu antes de me tornar um seguidor
de Jesus Cristo.

Foi uma conversa divertida, e acho que ela se sentiu segura comigo porque me disse que era lésbica depois de duas
horas de conversa. Ela disse: “Eu sei que a Bíblia diz que isso está errado. O que você acha?” O que você diria a ela?
É difícil, certo? Aqui está o que eu disse. Eu disse a ela: “Deus fez de você uma mulher porque ele te ama. O
desígnio de Deus é bom, e ele não comete erros. Espero que você pense em como ser a mulher que Deus projetou
para você. Todos nós queremos ser felizes. Mas estar em um relacionamento com outra mulher não pode lhe trazer as
bênçãos que Deus planejou para você. Deus projetou seu corpo, seu coração e sua mente para o amor romântico com
um homem. Deus quer que cada um de nós desfrute de suas bênçãos. Só podemos fazer isso quando vivemos de
acordo com o projeto dele.” 

Estou feliz que tivemos duas horas para conversar antes de chegarmos a essa parte da conversa. Ela não ficou
ofendida ou zangada com o que eu compartilhei. Acho que ela podia ver que meu coração estava por ela e não contra
ela. Isso é uma coisa boa de se lembrar nesses tipos de conversas difíceis. Somos motivados pelo amor e pela
compaixão quando falamos com alguém que está lutando com seu gênero ou sexualidade? Também estamos cientes
de como o pecado corrompeu todas as nossas vidas? Os héteros também são tortos, meus amigos. Todos nós fomos
afetados pela queda. 

O pecado corrompe tudo, distanciando-nos de Deus e uns dos outros. Mas Deus fornece um caminho de volta ao seu
bom projeto. Aprendemos o que significa ser feito à imagem de Deus quando nos arrependemos de nosso desejo de
independência. Precisamos fazer de Deus o centro e a fonte da verdade, não nós mesmos. Não podemos fazer Deus à
nossa imagem. Somos feitos à imagem de Deus. Então agora vamos falar um pouco mais sobre o que significa “a
imagem de Deus”. 

Ponto 2. Deus os fez à Sua imagem 

Os primeiros cinco livros da sua Bíblia foram escritos por Moisés. Pense no público dele. Moisés estava no deserto
com milhares de ex-escravos. Os egípcios tratavam essas pessoas como propriedade. Os egípcios usavam e abusavam
deles, como animais. Mas Deus tinha uma mensagem para seu povo no deserto e para nós. Em Gênesis, Deus está
dizendo através de Moisés: “Você não é um acidente! Vocês não são animais, ou escravos inúteis! Vocês são homens
e mulheres e meninos e meninas feitos à minha imagem! Você tem dignidade e propósito!” 

Você se lembra do que Deus disse depois que fez o mar, o céu, o sol e as estrelas? Ele disse que tudo o que fazia era
“bom”. Depois que Deus adicionou seres humanos ao mundo que Ele criou, o que Deus disse no versículo 31? Ele
disse que era “muito bom”. Somos a melhor parte da criação de Deus. Você não é um macaco com um cérebro maior.
Você é uma criação única, abençoada por Deus para ser uma bênção. 



Lemos o Salmo 8 anteriormente no culto. Você se lembra do que o autor Rei Davi disse sobre os seres humanos? 

Salmo 8:3-9 
3 Quando olho para o céu noturno e vejo a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu puseste no lugar, 
4 o que são meros mortais que você deve pensar sobre eles, seres humanos que você deve cuidar deles? 
5 No entanto, tu os fizeste apenas um pouco menores do que Deus e os coroaste de glória e honra. 
6 Tu lhes encarregaste de tudo o que fizeste, submetendo todas as coisas à autoridade deles, 
7 os rebanhos e manadas e todos os animais selvagens, 
8 os pássaros no céu, os peixes no mar e tudo o que nada nas correntes oceânicas. 
9 Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra!” 

Você vê o que o versículo 5 diz? Deus nos fez “apenas um pouco menores do que Deus”. Ele também nos fez mais
elevados do que o resto da criação. Vemos isso no Salmo 8:6-8. 

Talvez esta seja uma maneira útil de pensar sobre as diferenças entre nós e Deus, e também entre nós e a criação.
Deus é o Criador. Deus também é uma pessoa – três pessoas, na verdade. E Deus é um espírito, Ele vive para sempre.
Os animais são criaturas, não são pessoas. Os animais têm corpo, mas não têm alma. Mas os seres humanos são
criaturas e pessoas. As pessoas têm corpos que morrem e almas que vivem para sempre. 
Deus: Pessoa, Criador, Espírito. 
Humano: Pessoa, criatura, espírito e corpo. 
Animal: criatura, corpo. 

Meus amigos, somos representantes de Deus na terra. Estamos sob a autoridade de Deus. E Deus colocou a terra,
plantas e animais sob nossa autoridade. Em Gênesis 1:26 e 28 Deus disse que os seres humanos “têm domínio” para
governar o mundo. “Domínio” está relacionado com a palavra “dominar”. Dominar pode ser uma palavra negativa
em inglês, quando descreve alguém que domina de forma prejudicial. Ditadores como Kim Jong Un na Coreia do
Norte dominam as pessoas em vez de plantas e animais. Ditadores distorcem o desígnio de Deus para o domínio. Eles
tratam seus cidadãos como animais, como os egípcios faziam. 

Mas a intenção de Deus para nosso domínio sobre a terra é ajudar tudo e todos a florescer de acordo com o desígnio
de Deus. Lembre-se de que Deus disse a Adão para cuidar do jardim e dar nome aos animais. Mas então o pecado
entrou no mundo, e o filho de Adão matou seu irmão. Caim usou a força que Deus lhe deu para destruir seu irmão
feito à imagem de Deus. Imagens são coisas poderosas. Hoje, na Coreia do Norte, retratos como esse são necessários
em escritórios, fábricas, lojas, hospitais, salas de aula e residências. Esses retratos de líderes norte-coreanos são
apenas imagens, mas desrespeitá-los é crime. Uma penalidade de um dia de trabalho duro é a punição se você não
pendurar os retratos corretamente. Alguns norte-coreanos têm uma caixa sob o retrato com um pano branco que é
usado apenas para tirar o pó da foto e para nenhum outro propósito. Algumas famílias se curvam aos retratos todas as
manhãs e à noite e dizem saudações às imagens. Líderes em países opressivos como este querem que todos se
lembrem de quem está no comando. Eles usam essas imagens para projetar e proteger a autoridade sobre outras
pessoas. Mas eles se esqueceram de que estão sob a autoridade de Deus. 

Você se lembra do rei Nabucodonosor na Babilônia? No livro de Daniel, Nabucodonosor exigia que todos se
curvassem diante de uma estátua sua. Ele queria receber a adoração e a honra que pertence somente a Deus.
Nabucodonosor, Joseph Stalin e Kim Jong Un usaram imagens de si mesmos para evocar elogios e medo de seu
povo. Isso é blasfêmia. Um ser humano nunca deve buscar o louvor que pertence somente a Deus. 

Devemos ser como esses atletas. Milhares de pessoas na platéia estão comemorando e elogiando suas conquistas. O
que os atletas estão comunicando quando apontam para cima? Eles estão dizendo: “Não me adore. Adore aquele que
me fez à Sua imagem. Deus me deu essas pernas e braços, essa mente e essas habilidades.” Esses atletas estão



lembrando a todos que eles não são Deus. São imagens de Deus. 

Em Atos 10:25–26, o apóstolo Pedro veio visitar um comandante militar romano. Ouça o que aconteceu. 
25 “Quando Pedro entrou em sua casa, Cornélio caiu a seus pés e o adorou. 
26 Mas Pedro o puxou e disse: “Levante-se! Eu sou um ser humano como você!” 

Pedro sabia que ele era apenas uma imagem de Deus. Pedro era apóstolo e mensageiro das boas novas, e escreveu
partes da Bíblia. Ele era um cara importante. Mas Pedro conheceu e andou com Jesus, o único ser humano que
também era Deus. Pedro sabia que Jesus é o único ser humano que pode receber adoração. 

Depois que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, isso aconteceu em João 20:24–29. 
24 “Um dos doze discípulos, Tomé (apelidado de Gêmeo), não estava com os outros quando Jesus veio. 
25 Disseram-lhe: “Vimos o Senhor!” Mas Thomas respondeu: “Eu não vou acreditar a menos que eu veja as feridas

dos pregos em suas mãos, coloque meus dedos nelas e coloque minha mão na ferida em seu lado.”
26 Oito dias depois, os discípulos estavam novamente juntos, e desta vez Tomé estava com eles. As portas estavam

trancadas; mas de repente, como antes, Jesus estava no meio deles. “A paz esteja com você”, disse ele.
27 Então ele disse a Tomé: “Coloque o dedo aqui e olhe para as minhas mãos. Coloque a mão na ferida do meu lado.

Não seja mais infiel. Creia!”
28 “Meu Senhor e meu Deus!” exclamou Thomaz. 
29 Então Jesus lhe disse: “Você crê porque me viu. Bem-aventurados os que crêem sem me ver”. 

Tomé e os outros discípulos adoraram Jesus porque Ele é Deus. Os discípulos também sabiam que Jesus era um ser
humano, nascido à imagem de Deus. Jesus criou todas as coisas, mas estava disposto a nascer como uma criatura.
Amigos, o pecado dos seres humanos prejudicou e torceu o bom desígnio de Deus para nós e para o mundo.
Esquecemos que estamos sob a autoridade de Deus e nos colocamos no lugar de Deus. Dominamos e ferimos a
criação e as criaturas de Deus, em vez de proteger e nutrir. 

Mas Deus tinha um plano de resgate para nós! Jesus, o Filho de Deus, nasceu com cromossomos e DNA e um corpo
humano, como todos nós. Ele viveu uma vida perfeita e santa, que nenhum de nós jamais poderia fazer. E ele morreu
uma morte sacrificial na cruz, para curar e perdoar nossos pecados. Quando confiamos em Jesus, somos restaurados a
um relacionamento correto com Deus Pai. O Espírito Santo nos dá o poder de dizer não ao pecado e viver de uma
maneira que honre a Deus que nos fez à sua imagem. Então, quando as pessoas virem as boas obras que fazemos,
podemos dizer-lhes: “Não me elogie! Louve e adore a Deus que me fez à Sua imagem e me salvou para viver para a
Sua glória”. 

Acho que uma ótima maneira de terminar este sermão seria ler juntos novamente a resposta ao Catecismo da Nova
Cidade Pergunta 4: Como e por que Deus nos criou? Deus nos criou homem e mulher à sua imagem para conhecê-lo,
amá-lo, viver com ele e glorificá-lo. E é certo que nós, que fomos criados por Deus, vivamos para a sua glória. 

Vamos orar juntos agora: 

Pai do céu, obrigado por nos fazer em sabedoria e amor. Às vezes somos ingratos pela forma como você nos fez. Às
vezes ficamos frustrados com as circunstâncias em que nos encontramos. Espírito Santo, mostra-nos o nosso orgulho
e incredulidade. Ajude-nos a acreditar que seu projeto para o mundo e para os seres humanos é bom. Ajude-nos a
viver de acordo com o seu desígnio, amar os outros e trazer-lhe glória em tudo o que fazemos. Oramos em nome do
nosso Salvador Jesus. Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade.

One Voice Fellowship


