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Oração: Pai Celestial, viemos diante de ti esta noite para te louvar e te agradecer. Pois seu amor dura para sempre.

Não apenas nós te louvamos, tudo e todos no céu e na terra devem louvar ao Senhor. O Salmo 19:1 declara: “Os céus

proclamam a glória de Deus, e a sua expansão anuncia a obra das Suas mãos.” Senhor, Tu mereces o nosso louvor.

Não temos outro Deus além de você. Você é nossa única dependência, nosso único Salvador, para que possamos

olhar apenas para você. Esta noite, enquanto estudamos Tua palavra, oramos para que Tu a apliques em nossos

corações. Ajude-nos a confiar em Você enquanto Você nos ilumina. Nós pedimos essas coisas em nome de Jesus,

amém. 

Introdução 

Hoje, vamos aprender sobre o Catecismo da Nova Cidade Pergunta 5: O que mais Deus criou? 

A Resposta: Deus criou todas as coisas por sua poderosa Palavra, e toda a sua criação foi muito boa; tudo floresceu

sob seu governo amoroso.

Não sei se você notou ou não, temos nevado muito ultimamente. Só no mês de janeiro, já temos 10 centímetros de

neve. Isso é mais do que a queda de neve total do ano passado. Acho que muitos de nós gostam de neve, certo?

Talvez alguns de vocês odeiem remover neve. De qualquer forma, sabemos que a maioria das crianças gosta de neve.

As crianças não precisam ir à escola em um dia de neve e têm a chance de brincar com a neve. 

Durante os dias de neve, se você tem filhos em casa, eu o encorajo a mostrar a eles uma foto de flocos de neve. Ou

ajude-os a observar o padrão de um floco de neve usando uma lupa. 

Como você pode ver nesta foto, os flocos de neve são extremamente bonitos. Até mesmo muitos artistas ficaram

impressionados com seu padrão. O interessante é que por mais leve e pequeno que seja o floco de neve, seus cristais

estão sempre em forma de hexágono. 



Então, quando você olha para este lindo e ordenado floco de neve, você se lembra de que Deus é um grande designer.

Ele fez tudo lindo. Como Gênesis 1:31 diz: “Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom”. Portanto,

podemos olhar para os céus e saber dentro de sua vastidão que esta é Sua criação. Todos os dias, podemos olhar para

todo o universo, olhar para o nascer do sol, pôr do sol, lua noturna e a estrutura complexa do nosso corpo humano e

louvar a Deus. Na verdade, devemos apreciar o significado da ordem e estrutura total da criação. 

O teólogo João Calvino escreveu: “Deus nos deu, em toda a estrutura deste mundo, evidências claras de sua eterna

sabedoria, bondade e poder. Embora ele seja invisível em si mesmo, ele de certa maneira se torna visível para nós em

suas obras... Agora, os fiéis, a quem ele deu olhos, vêem faíscas de sua glória, por assim dizer, brilhando em todas as

coisas criadas. O mundo foi, sem dúvida, feito para ser o teatro da glória divina.” 

Ponto 1. A criação de Deus traz glória a Deus 

Como João Calvino apontou: “O mundo foi sem dúvida feito para ser o teatro da glória divina”. Os seres humanos

foram criados para adorar a Deus no início. É somente quando O adoramos que teremos verdadeiro contentamento e

alegria. O Breve Catecismo de Westminster diz assim: “O objetivo principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-

lo para sempre”. 

No entanto, após a queda, não sabemos como apreciar a criação de Deus. Não damos glória a Deus. Em vez disso,

damos glória a nós mesmos ou a outra coisa. Por causa disso, também perdemos a alegria de adorar e louvar a Deus.

Pior ainda, os seres humanos podem facilmente cair na tentação da adoração de ídolos. 

Vamos falar sobre adoração de ídolos. Você sabe reconhecer um ídolo? Muitas pessoas acreditam que idolatria é

quando você se curva diante de uma estátua. Bem, um ídolo não é apenas uma estátua. A adoração de ídolos pode vir

de muitas formas. Na verdade, qualquer distorção do verdadeiro caráter de Deus é um ato de idolatria. Sempre que

temos uma falsa compreensão do caráter e da natureza de Deus, na verdade estamos adorando um falso deus e, de

fato, engajados em idolatria. Pense nisso por um momento. 

Um ídolo pode ser qualquer coisa que colocamos à frente de Deus em nossas vidas. Qualquer coisa que ocupe o lugar

de Deus em nossos corações, incluindo posses, carreiras, relacionamentos, hobbies, esportes, entretenimento,

objetivos ou vícios de álcool, drogas e jogos de azar. Alguns desses são atos pecaminosos, mas alguns parecem ser

bons, como nossas carreiras e relacionamentos. No entanto, se pensarmos que eles são mais importantes do que o

próprio Deus, eles se tornam nossos ídolos. Se precisamos deles mais do que precisamos de Deus, o resultado é o

mesmo. Nossos corações serão afastados de amar o único Deus verdadeiro. 

Sem dúvida, esses ídolos podem proporcionar prazer temporário ou escapar da dor. Mas eles acabam levando apenas

à decepção e à morte. De fato, aqueles que adoram ídolos sempre se sentem cansados e vazios. Deixe-me lhe dar um



exemplo. Você já viu alguém jogando tênis com uma raquete de badminton? Não, porque uma raquete de badminton

obviamente não é projetada para tênis. O mesmo princípio pode ser aplicado aqui na criação de Deus. O homem foi

criado para glorificar e adorar a Deus. Se o homem adora outras coisas, ele faz mau uso de sua vida. Ele perde o

sentido e o valor da existência. Portanto, ao adorar ídolos, você se sentirá cansado e vazio. 

Ponto 2. Toda a criação de Deus foi muito boa 

A resposta do Catecismo da Nova Cidade para a pergunta 5 é: “Deus criou todas as coisas por sua poderosa Palavra,

e toda a sua criação foi muito boa; tudo floresceu sob seu governo amoroso”. Por que toda a sua criação foi muito

boa? 

Em Gênesis, as primeiras palavras de Deus foram: “Haja luz”. Não podemos enfatizar suficientemente a importância

dessas palavras. Porque antes da criação de Deus, “a terra era sem forma e vazia, e as trevas se espalharam pela face

do abismo”. (Gênesis 1:2) Em outras palavras, se não houvesse criação, a terra seria sem forma, um vazio em total

escuridão. 

Se olharmos mais de perto a estrutura dos primeiros seis dias da criação, veremos que Deus está resolvendo o

problema do “caos” e do “vazio”. Os primeiros três dias nos mostram Deus dando forma ao mundo. Os outros três

dias, do quarto ao sexto dia, nos mostram Deus enchendo o mundo. Ele traz a plenitude ao vazio. 

Dia 1: luz criada e separada das trevas. 

Dia 2: atmosfera criada e separada dos oceanos. 

Dia 3: terra criada e dividida da água. 

Dia 4: sol, lua e estrelas criadas para preencher o céu. 

Dia 5: criaturas criadas para encher o céu e a água. 

Dia 6: criaturas criadas para preencher a terra, o homem criado como pináculo da criação. 

Dia 7: Deus descansou de toda a Sua obra. 

Apenas pense por um momento. O que aconteceria se Deus não criasse nada? Como seria o reverso da criação? Se

Deus tirar a luz, o mundo voltará às trevas. Se Ele tira a vida, é a morte. 

Ao ler os capítulos do livro de Gênesis, você vê a morte e as trevas se espalhando pelo mundo. Lembra da história de

Caim matando seu irmão Abel? Foi o primeiro assassinato na Bíblia. Então, houve o dilúvio dos dias de Noé. Um

grande dilúvio mundial foi enviado por Deus para destruir todos os seres vivos, exceto as oito pessoas que

sobreviveram na Arca. Assim, quando a bênção de Deus se transformar em maldição, tudo o que é bom se tornará

ruim. 



Agora, vamos nos concentrar no dia 6. Porque isso é muito importante. 

Quando tudo estava finalmente pronto, era hora de Deus criar a humanidade. Deus disse em Gênesis 1:26: “Façamos

o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar e as aves do céu, sobre os

animais domésticos e todos os animais selvagens, e sobre todas as criaturas que se movem pelo chão.” Deus criou sua

preciosa humanidade, tanto macho quanto fêmea, à própria imagem de Deus. As pessoas foram feitas à imagem de

perfeição e santidade de Deus. Então, quando Deus viu suas criações, Ele disse que eram muito boas. A mais original

de todas as criações de Deus foram Adão e Eva, porque foram criados à imagem de Deus e à semelhança de Deus. E

o que se segue imediatamente neste versículo é: “E dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre

os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra.” Exercemos senhorio, realeza

e domínio sobre a terra porque fomos feitos à imagem de Deus. 

Nos tempos antigos, os únicos descritos como tendo a imagem de Deus eram reis. Então você vê o que Deus está

dizendo aqui em Gênesis é isto: “Minha imagem pertence ao meu ser humano criado, tanto homem quanto mulher.”

Agora vamos parar por um momento e refletir sobre isso. Quem somos nós? Qual é a nossa identidade? Como

crentes em Cristo, que confiaram em Jesus como Senhor e Salvador, somos filhos de Deus. Nós somos os portadores

da imagem de Deus. Somos reis e rainhas! Essa compreensão tem uma implicação direta para nossas vidas. 

Na sociedade e na cultura de hoje, muitas pessoas perderam o senso de valor próprio. Eles não sabem quem são. Eles

não têm senso de valor porque não sabem que foram criados à imagem de Deus! Algumas pessoas pensam que são

apenas animais (os evolucionistas). Alguns acreditam que seu valor só pode ser encontrado em bens materiais e

conforto físico (materialismo). Outras pessoas pensam que são inúteis e não há propósito na vida (apatia). Todas

essas pessoas erraram! 

Em Gênesis capítulo um, antes da queda, antes do primeiro pecado, as pessoas foram criadas à imagem de Deus para

exercer autoridade sobre a criação. O homem e a mulher foram chamados para trazer o mundo em tributo a Deus.

Somos reis e rainhas. Somos realeza. Levamos a imagem de Deus em todos os lugares que vamos. Naturalmente,

após a queda, exercer esse domínio sobre a terra enfrentou muita oposição. Por causa do pecado, nosso

relacionamento com Deus foi quebrado. Não apenas isso, nosso relacionamento um com o outro também sofre como

resultado da queda. Lutamos para amar nosso cônjuge, nossos filhos e nossos vizinhos. Podemos ver no mundo

caído, há tantos relacionamentos desfeitos, casamentos desfeitos e famílias desfeitas. 

Mesmo nossa relação com o mundo natural não é mais harmoniosa. O aquecimento global é uma ameaça crescente às

nossas vidas, e não é segredo que as atividades humanas são a principal razão pela qual a Terra está ficando mais

quente a cada dia. Muitas atividades humanas são responsáveis por poluir o ar e gerar calor. Nós realmente

estragamos o mundo que Deus criou! Em resumo, depois que Adão e Eva pecaram contra Deus, eles perderam sua

dignidade. Eles também perderam o belo lugar onde viviam. O mundo que vivemos hoje não é mais um paraíso! Não



é mais bonito e bom. 

Isso nos leva ao ponto final. A nova criação. 

Ponto 3. A nova criação é através de Jesus Cristo 

A Boa Nova é que depois que os seres humanos pecaram, Deus imediatamente desdobrou Seu plano redentor. Ele

tem um plano para restaurar o mundo que Ele criou. 

Todos nós gostamos de coisas novas. Há algo excitante sobre o potencial dentro de algo novo. Gostamos de atualizar

nossos iPhones, adoramos ter carros novos. Que tal uma nova criação? Este não é um sonho americano. Esta é a

promessa que Deus nos deu: “Eis que tudo se fez novo” O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:17: “Assim que,

se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.” Este é o

Evangelho. O Evangelho não é uma boa sugestão sobre o que devemos fazer. É uma boa notícia que proclama o que

Deus fez por nós. Vamos agora considerar o que o Espírito Santo revela através dos versículos iniciais de João ao seu

Evangelho, em João 1:1-4-- “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 meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a

vida, e a vida era a luz dos homens”. 

A primeira frase do Evangelho de João diz isso em grego: “No princípio”. É o mesmo que a primeira frase do livro

de Gênesis em hebraico: “No princípio”. Eles são exatamente os mesmos. O apóstolo João enfatizou que na primeira

criação, Deus simplesmente falou e as coisas foram criadas. No entanto, na nova criação, o Verbo (Jesus) se fez carne

e entrou no mundo e habitou entre nós. O Criador, que criou todas as coisas por Sua Palavra, veio ao mundo criado. 

João não parou depois de descrever a criação dos céus e da terra em João capítulo 1. João diz que “Nele estava a

vida, e a vida era a luz dos homens”. Sabemos que em Gênesis, Deus criou a água, a terra, o céu, os animais e os

seres humanos. Mas João nos diz que Jesus não é uma dessas vidas criadas. Em vez disso, Jesus é o criador de todas

as vidas e Ele vai recriar a vida. 

Esta é a nossa boa notícia. Esta boa notícia é sobre uma pessoa. É sobre o Jesus Cristo encarnado. Em suma, o

Evangelho é o que Deus fez na história, que Deus salvou o mundo através de seu filho. O Filho do Deus vivo desceu

em carne, foi sacrificado na cruz, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu. E ele voltará novamente como rei. Cada

estágio da vida de Cristo é o fundamento de nossa salvação. 

O Evangelho não é apenas uma redenção que salva almas individuais, é também universal. Quando Cristo voltar, a

graça de Deus restaurará a natureza e a beleza que já teve. Como diz o livro de Apocalipse 21:5: “Deus renovará

todas as coisas”. Tudo o que foi perdido, quebrado e corrompido pela Queda será corrigido, restaurado e curado por



meio da redenção. Estaremos com Deus para sempre no novo céu e nova terra, onde desfrutaremos a vida nova e

eterna. 

Resposta:

Por fim, como reagimos às boas novas? 

Podemos aceitá-lo ou rejeitá-lo. 

João testifica no final deste Evangelho que seu propósito ao escrever o livro foi: “Mas estes foram escritos para que

creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome”. (João 20:31) 

Como podemos receber esta nova vida? Creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então entraremos no reino do

Filho amado, a família de Deus, e nos uniremos a Cristo. Obtemos novidade de vida, vitória sobre o pecado e glória

futura. 

A pandemia nos lembra os horrores da morte e que nossas vidas físicas são frágeis. Quando assistimos ao funeral,

isso nos lembra que todos nós temos que enfrentar a morte física um dia. Mesmo que sem uma pandemia, mesmo que

você coma e beba a comida mais saudável, ainda morreremos um dia. Não temos capacidade de nos salvar. Não

podemos nos impedir de envelhecer. Nada em nós será capaz de renovar nossas vidas sem o poder do Deus vivo.

Todas as coisas materiais do mundo, incluindo nós mesmos, envelhecerão com o passar do tempo. Somente Jesus

Cristo pode renovar nossas vidas. 

Vamos colocar nossa fé não em nós mesmos, não neste mundo, mas em Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que “Assim

que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo”. (2 Coríntios

5:17) 

Oração: 

Obrigado, Senhor, por nos lembrar da bondade da criação. Que o Senhor nos abençoe ao contemplarmos essas

verdades que impactam todas as áreas de nossas vidas. Oramos para que possamos confiar em Sua providência, para

que possamos nos deleitar em fazer Sua vontade e que Sua imagem seja restaurada em nós, mesmo na maneira como

vivemos. Ajude-nos a encontrar paz e descanso em Jesus Cristo pelo resto da semana. Nós pedimos essas coisas em

nome de Jesus, amém.

One Voice Fellowship


