Lição 1 para 2 de abril de 2022

Os dois primeiros capítulos da Bíblia contêm a história da criação
da humanidade e seu habitat. Graças a eles, podemos saber o
propósito para o qual fomos criados: viver eternamente feliz ao
lado do nosso Criador.

Não é um relato científico, já que não estamos preparados
(mesmo agora no século XXI) para entender o processo criativo.
É uma história simples e poética que nos permite conhecer nossas
origens. Saber que somos a coroa da Criação, criaturas perfeitas de
Deus, e não o resultado do acaso.
No princípio… Deus.
As obras de Deus:
Uma Criação perfeita.
Um tempo perfeito.

Uma humanidade perfeita.
Os presentes de Deus.

Os dois relatos da Criação nos apresentam Deus de
dois aspectos distintos:
Gênesis 1:1-2:3 nos apresenta o
Deus poderoso.

Ele pode criar apenas com a
voz. Seu grande poder nos
enche de louvor, e nos convida
a nos prostrar aos seus pés.
(Salmo 95:3-6).

Gênesis 2:4-25 nos apresenta a
Deus próximo.

Ele prepara um lar para nós,
carinhosamente nos molda
com as mãos, se preocupa
com nossa felicidade, e nos
ensina a viver.

Ainda hoje, separados
da presença de Deus
pelo pecado, podemos
apreciar seu poder e
sua proximidade.
Podemos desfrutar da
maravilhosa e
amorosa presença de
Deus em nossas vidas.

A expressão "bom" [em hebraico, tov], implica que a
Criação funcionava bem, que era perfeita e bonita, e que
não havia nada de errado com ela. E, claro, não havia
morte. A morte, de maneira nenhuma, fez parte do
processo de criação.
Nada no relato pode nos fazer pensar em um processo de
milhares ou milhões de anos. As árvores dão frutos (Gen.
1:12; 2:9). Pássaros voam, animais caminham (Gen. 1:20,
25). Adam é criado um adulto, capaz de falar e raciocinar
(Gn. 2:19).
No final da Criação, somos informados de que "os céus e
a terra, e TUDO o que está neles, foram acabados"
(Gênesis 2:1 NIV). Seis dias literais, nada mais.

A luz1, o mar2, a terra3, a vegetação4, os astros5, os peixes6, as aves7, os animais8, o ser
humano9. Tudo foi terminado em seis dias. Mas algo importante ainda estava faltando, a
décima criação que culminou o processo: o sétimo dia10.
Um tempo de descanso, de meditação, de
companheirismo mútuo, e de
companheirismo com o Criador. Tempo
necessário para a humanidade perfeita.
Quanto mais necessário para uma
humanidade sobrecarregada pelo pecado?
(Êxodo) 20:8-11).
O Sábado nos lembra de nossas origens, e
eleva nosso olhar para o que nos tornaremos
graças à Redenção. (Dt. 5:15; Is. 66:23).

corpo

“Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o
criou; homem e mulher os criou.” (Gênesis 1:27 NVI)
espírito

De todos os seres vivos criados, só
o homem foi feito à imagem de
Deus. A imagem de Deus implica:

alma

De acordo com Gênesis 2:7, quando o sopro da vida
(espírito) foi unido à imagem de argila moldada pela
mão de Deus (corpo), um ser vivo (alma) apareceu.
Em um segundo ato criativo (Gen. 2:21-22), Deus o
completa, criando assim o "ser humano" perfeito:
macho e fêmea, masculino e feminino.

Uma natureza
espiritual que nos
permite comunicar
com Deus.
Uma semelhança
física com nosso
Criador.
A capacidade de
raciocinar, e tomar
decisões morais.

Quando Deus criou o primeiro homem, Ele lhe ofereceu três
presentes, envolvendo três responsabilidades:
O Jardim do
Éden
(Gn. 2:8)

Era o lar perfeito, que devia que cuidar e
cultivar. Somos responsáveis por preservar o
que é recebido de Deus

Alimento
(Gn. 2:16)

Deus forneceu alimento adequado ao seu
corpo perfeito, embora Ele tenha adicionado
uma restrição que o ajudaria a mostrar sua
lealdade àquele que lhe deu tudo. (Gn. 2:17)

A Mulher
(Gn. 2:22)

O presente perfeito. Alguém para amar.
Alguém com quem compartilhar tudo.
Alguém com quem se tornar "uma só carne"
(Gn. 2:24)

“Quão formosa era a terra quando saiu das mãos de
seu Criador! Deus apresentou diante do universo um
mundo no qual seu olhar meticuloso não conseguia
encontrar nenhuma mancha ou erro, defeito ou
imperfeição. Cada parte de sua criação ocupou o lugar
atribuído a ele, respondendo assim ao propósito para
o qual foi criado. [...] Deus contemplou a obra de Suas
mãos feitas por Cristo e declarou que tudo era "muito
bom". O Senhor contemplou um mundo perfeito, sem
um traço de pecado ou imperfeição.”

E. G. W. (O Cristo Triunfante, 2 de Janeiro)

