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Fundamentos Teológicos
Lição 8: A Criação (Parte 2)

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
4.1 Nós cremos que Deus criou o universo e tudo o que nele há  
do nada, pela Palavra do Seu poder. Não encontrando 
nenhuma deficiência em Si mesmo, nem movido por alguma 
incompletude em Sua alegre autossuficiência, Deus se agradou 
em revelar Sua glória na criação para a alegria eterna dos 
redimidos, de todas as tribos e línguas e povos e nações. 
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Anjos e Demônios?
• Quando falamos da criação, normalmente pensamos no "mundo 

natural" e a humanidade. Mas a Bíblia é bem clara que Deus também 
criou outros seres espirituais.

Anjos e Demônios?
• Quando falamos da criação, normalmente pensamos no "mundo 

natural" e a humanidade. Mas a Bíblia é bem clara que Deus também 
criou outros seres espirituais.
• “Anjos são seres espirituais criados com juízo moral e alta inteligência, 

mas sem corpos físicos”. – Grudem
� Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as 

invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades; todas as coisas 
foram criadas por ele e para ele. (Co 1:16)
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• O que distingue Jesus dos anjos? (Hebreus 1: 3-6; 7-12; 13-14)
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O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do 
seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. 
Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se 
assentou à direita da Majestade nas alturas, tornando-se tão 
superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao 
deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: “Tu és meu 
Filho; eu hoje te gerei”? E outra vez: “Eu serei seu Pai, e ele será 
meu Filho”? E ainda, quando Deus introduz o Primogênito no 
mundo, diz: “Todos os anjos de Deus o adorem”. Quanto aos 
anjos, ele diz: “Ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos, 
clarões reluzentes”. Mas a respeito do Filho, diz: “O teu trono, ó 
Deus, subsiste para todo o sempre; cetro de equidade é o cetro 
do teu Reino...” A qual dos anjos Deus alguma vez disse: “Senta-
te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado 
para os teus pés”? Os anjos não são, todos eles, espíritos 
ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a 
salvação? (Hebreus 1:3-14)

Anjos e Demônios?
• "Os demônios são anjos maus que pecaram contra Deus e que agora 

operam continuamente o mal no mundo”. – Grudem
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• "Os demônios são anjos maus que pecaram contra Deus e que agora 

operam continuamente o mal no mundo”. – Grudem
• John Piper diz: “Demônios são os espíritos malignos que tentam 

frustrar os planos de Deus, caluniar seu nome e prejudicar os santos. E 
o demônio principal é Satanás, que também é chamado de diabo, 
Belzebu, ou simplesmente, "o maligno". Satanás se opôs a Deus desde o 
início da história humana”.

Anjos e Demônios?
• "Os demônios são anjos maus que pecaram contra Deus e que agora 

operam continuamente o mal no mundo”. – Grudem
• John Piper diz: “Demônios são os espíritos malignos que tentam 

frustrar os planos de Deus, caluniar seu nome e prejudicar os santos. E 
o demônio principal é Satanás, que também é chamado de diabo, 
Belzebu, ou simplesmente, "o maligno". Satanás se opôs a Deus desde o 
início da história humana”.
• E ele continua ativo hoje: “Estejam alertas e vigiem. O Diabo, o 

inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e 
procurando a quem possa devorar.” (1 Pe 5:8)
• Qual é a obra principal de Satanás?
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Anjos e Demônios?
As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e 
então vem o Diabo e tira a palavra do seu coração, para 
que não creiam e não sejam salvos. (Lucas 8:12)

Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que 
estão perecendo é que está encoberto. O deus desta era 
cegou o entendimento dos descrentes, para que não 
vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a 
imagem de Deus. (2 Co 4:3-4)

A Soberania de Deus sobre Satanás
1. O reinado de Satanás (delegado): Ele é chamado algumas vezes “o 

príncipe deste mundo” (João 12:31; 14:30; 16:11), ou “o deus deste 
mundo” (2 Cor. 4:4), ou “o príncipe do poder do ar” (Ef. 2:2), ou  
“dominador deste mundo de trevas” (Ef. 6:12).

2. Os anjos de Satanás (demônios, espíritos malignos, etc.): Os demônios 
gritam: “O que você quer conosco, ó Filho de Deus? Vieste para 
nos atormentar antes do devido tempo?” (Eles sabiam que há 
um tempo programado para a sua destruição final.) E Jesus os disse 
uma pequena palavra: “Vão!,” e eles saíram do homem. Não há 
discussão sobre quem é sobreano nesta batalha
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A Soberania de Deus sobre Satanás
3. A mão de Satanás na perseguição: 1 Pedro 3:17: “É melhor sofre 

por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o 
mal.” Em outras palavras, se Deus quiser que soframos por fazer o 
bem, nós iremos sofrer. E se Ele não quiser que soframos por fazer o 
bem, nós não sofreremos. O leão não tem a última palavra. Deus tem.

4. O poder de tirar a vida: A  Bíblia não pega leve ou minimiza o poder 
de Satanás de matar pessoas, incluindo cristãos. Todavia, ninguém 
vive ou morre senão por decreto soberano de Deus. “Vejam agora 
que eu sou o único, eu mesmo. Não há deus além de mim. Faço 
morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de 
livrar-se da minha mão.” (Dt. 32:39). Não há deuses, nem 
demônios, nem Satanás que possa agarrar para a morte qualquer 
pessoa à qual Deus deseja que viva (veja 1 Sam. 2:6).

A Soberania de Deus sobre Satanás
5. A mão de Satanás em desastres naturais (furacões, tsunamis, 

terremotos, seca, inundação, etc.): Quando Satanás chega a Deus no 
primeiro capítulo de Jó, ele desafia Deus: “Estenda sua mão e fere 
tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua 
face” (v. 11). Então o Senhor disse a Satanás: “Pois bem, tudo o 
que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um 
dedo nele” (v. 12). O resultado foi duas atrocidades humanas e dois 
desastres naturais (veja também Salmo 135:5-7).

6. O poder de Satanás de causar doenças: É só olhar o exemplo de Jó 
novamente (2:3-9). Atos 10:38 diz que Jesus “foi para fazer o bem e 
curar todos os que estavam oprimidos pelo diabo, pois Deus 
era com Ele.” É correto e bom orar pela cura. Mas Ele não prometeu 
que obteríamos toda a herança nesta vida. Ele decide quanto.
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A Soberania de Deus sobre Satanás
7. As tentações de Satanás: Grande parte do nosso sofrimento vem dos 

pecados de outros contra nós e de nossos próprios pecados. Satanás é 
chamado na Bíblia "o tentador" (Mateus 4:3; 1 Tessalonicenses 3:5). 
Mas as tentações mais famosas da Bíblia não retratam Satanás como 
soberano em sua obra tentadora. Por exemplo, Lucas 22:3-4 diz que 
“Satanás entrou em Judas...” Mas Lucas também nos diz, em Atos 
1:16, “era necessário que se cumprisse a Escritura que o 
Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, 
que serviu de guia aos que prenderam Jesus”. Satanás não é 
soberano na tentação de Judas, nem de você, nem daqueles a quem 
você ama. Deus é.

A Soberania de Deus sobre Satanás
8. O poder cegador de Satanás: O pior sofrimento de todos é o sofrimento 

eterno do inferno e o objetivo de Satanás é levar o maior número de 
pessoas para esse sofrimento com ele. Para fazer isso, ele deve manter 
as pessoas cegas para o evangelho de Jesus Cristo, porque o evangelho 
“é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê” (Rm
1:16). Portanto, Paulo diz em 2 Co. 4:4: “O deus desta era cegou o 
entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do 
evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus”. Essa 
cegueira é a arma mortal do arsenal de Satanás. Mas, tem um poder 
maior e soberano. “Pois Deus, que disse: “Das trevas resplandeça a 
luz”, ele mesmo brilhou em nossos corações, para iluminação do 
conhecimento da glória de Deus na face de Cristo”. Satanás é um 
terrível inimigo do evangelho. Mas ele não é soberano. Deus é.
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Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
• 4.2 Nós cremos que Deus criou Adão diretamente do pó da 
terra e Eva de sua costela. Nós cremos que Adão e Eva são os 
ancestrais históricos de toda a raça humana; que eles foram 
criados homem e mulher igualmente à imagem de Deus, sem 
pecado; que eles foram criados para glorificar seu Criador, 
Rei, Provedor e Amigo, confiando em Sua autossuficiente 
bondade, admirando sua infinita beleza, desfrutando de Sua 
comunhão pessoal e obedecendo Seu propósito infinitamente 
sábio; e que, no amor e sabedoria de Deus, eles foram 
designados para papéis diferentes e complementares no 
casamento, tipificando Cristo e a igreja.

Criados à Imagem de Deus
• Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em 

suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. 
(Ge. 2:7 ) Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de 
toda a humanidade.  (Gn 3:20)

• Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos 
serão vivificados. ... O primeiro homem era do pó da terra; o segundo 
homem, do céu. (1 Co 15:22, 47)

• Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um 
homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os 
homens, porque todos pecaram; pois antes de ser dada a lei, o pecado 
já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não 
existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de 
Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante 
à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de 
vir. (Romanos 5:12-14)
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Criados à Imagem de Deus
• Como a imagem de Deus está relacionada ao domínio dos 
homens?

Então disse Deus: “‘Façamos o homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes 
do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de 
toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se 
movem rente ao chão’. Criou Deus o homem à sua imagem, 
à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. Deus 
os abençoou, e lhes disse: ‘Sejam férteis e multipliquem-se! 
Encham e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do 
mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se 
movem pela terra.’” (Gn 1:26-28)
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do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de 
toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se 
movem rente ao chão’. Criou Deus o homem à sua imagem, 
à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. Deus 
os abençoou, e lhes disse: ‘Sejam férteis e multipliquem-se! 
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Criados à Imagem de Deus
• O fato de ser o homem à imagem de Deus significa que ele é 
semelhante a Deus e o representa. As palavras hebraicas que 
exprimem “imagem” e “semelhança” se referem a alo similar, 
mas não idêntico, à coisa que representa ou de que é uma 
“imagem”. A palavra imagem também pode ser usada para 
exprimir algo que representa outra coisa. 

Criados à Imagem de Deus
• O fato de ser o homem à imagem de Deus significa que ele é 
semelhante a Deus e o representa. As palavras hebraicas que 
exprimem “imagem” e “semelhança” se referem a alo similar, 
mas não idêntico, à coisa que representa ou de que é uma 
“imagem”. A palavra imagem também pode ser usada para 
exprimir algo que representa outra coisa. 
• Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, 
conforme a sua imagem; e deu-lhe o nome de Sete (Gn
5:3).
�O que podemos observar com este versículo?
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Criados à Imagem de Deus
Por que o homem foi criado?

Criados à Imagem de Deus
Por que o homem foi criado?
• Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a 

minha glória, a quem formei e fiz. (Is 43:7)
• Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados 

conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o 
propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro 
esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. (Ef
1:11-12)
• Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra 

coisa, façam tudo para a glória de Deus. (1 Co 10:31)
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Homens e Mulheres – Criados Iguais
• Gênesis 1:27 estabelece as bases para uma compreensão bíblica da 

sexualidade humana: “Criou Deus o homem à sua imagem, à 
imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.” Embora 
deva ser óbvio, no entanto, devemos afirmar desde o início que homens 
e mulheres são criados igualmente à imagem de Deus. Nenhum sexo é 
inerentemente "melhor" do que o outro.

Homens e Mulheres – Criados Iguais
• Gênesis 1:27 estabelece as bases para uma compreensão bíblica da 

sexualidade humana: “Criou Deus o homem à sua imagem, à 
imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.” Embora 
deva ser óbvio, no entanto, devemos afirmar desde o início que homens 
e mulheres são criados igualmente à imagem de Deus. Nenhum sexo é 
inerentemente "melhor" do que o outro.
• Com isto em mente, como este versículo faz sentido? 
Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se 
apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. 
Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é 
Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é 
Deus.  (1 Co 11:2-3)
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Homens e Mulheres – Criados Iguais
• No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o 

homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio 
do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de 
Deus. (1 Co 11:11-12)

• Uma esposa exemplar; feliz quem a encontrar! É muito mais valiosa 
que os rubis…Seus filhos se levantam e a elogiam; seu marido 
também a elogia, dizendo: "Muitas mulheres são exemplares, mas 
você a todas supera". A beleza é enganosa, e a formosura é 
passageira; mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. (Pv 31:10, 
28-30)

• Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas 
mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-
herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam 
interrompidas as suas orações. (1 Pe 3:7)

Criados Iguais...Mas Diferentes
• A perspectiva da CH é a perspectiva complementar: homens e mulheres possuem 

igual valor e dignidade, mas possuem papéis complementares no casamento, na 
família e na igreja. Texto-chave:

Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o 
cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu 
corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, 
também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem 
suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por 
ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a 
palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem 
ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os 
maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem 
ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu 
próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a 
igreja, pois somos membros do seu corpo. "Por essa razão, o homem deixará 
pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne". Este é 
um mistério profundo; refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada 
um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o 
marido com todo o respeito. (Ef 5:22-33)
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Criados Iguais...Mas Diferentes
• Qual o significado desses seguintes dois versículos:

Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: “Onde está você?” 
E ele respondeu: “Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, 
porque estava nu; por isso me escondi...” (Gn 3:9-11)

Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito 
mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a 
dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, 
Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão 
resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato 
de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. 
Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos 
foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um 
único homem muitos serão feitos justos. (Rm 5:17-19)

Criados Iguais...Mas Diferentes
•Diferenças nos papéis antes da queda
�Adão foi criado primeiro, depois, Eva.
�Eva foi criada como ajudadora de Adão
�Adão nomeou Eva
�Deus nomeou à raça humana “adão”
�A serpente foi a Eva primeiro, tentando-a a tomar o papel de  
liderança na desobediência a Deus.

�Deus falou primeiro a Adão após a queda
�Adão, não Eva, representava a raça humana
�A maldição do pecado trouxe uma distorção de papéis, não 
introdução de novos papéis.
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Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
• 4.2 Nós cremos que Deus criou Adão diretamente do pó da 
terra e Eva de sua costela. Nós cremos que Adão e Eva são os 
ancestrais históricos de toda a raça humana; que eles foram 
criados homem e mulher igualmente à imagem de Deus, sem 
pecado; que eles foram criados para glorificar seu Criador, 
Rei, Provedor e Amigo, confiando em Sua autossuficiente 
bondade, admirando sua infinita beleza, desfrutando de Sua 
comunhão pessoal e obedecendo Seu propósito infinitamente 
sábio; e que, no amor e sabedoria de Deus, eles foram 
designados para papéis diferentes e complementares no 
casamento, tipificando Cristo e a igreja.


