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Lição 4 
O Espírito na Criação 

 
 
     Certo astrónomo cristão estava a atravessar o seu país, viajando de comboio, para dar um discurso. 
Na sua bagagem havia um dos primeiros modelos reduzidos do sistema solar, impulsionado por pilhas, 
que ele mesmo construíra e estava a usar nos seus discursos. Um ateu sentou-se ao lado dele no 
comboio. No decurso da conversa, o ateu começou a ridicularizar a ideia de uma criação divina do 
universo. 
     O astrónomo escutou em silêncio por algum tempo. Depois, convidou o ateu a acompanhá-lo para o 
vagão da bagagem. Ali, destapou o seu modelo e accionou o botão. A medida em que os planetas 
pequenos orbitavam o sol com perfeita harmonia, o ateu ficou bastante impressionado. “Magnífico”, 
disse ele. “Quem o projectou?” O astrónomo sorriu. “Ninguém”, respondeu ele. “Tudo se ajuntou por 
um acidente da natureza”. 
     O ateu calou-se. Estas eram exactamente as palavras que usara para explicar as suas ideias a 
respeito do início do sistema solar segundo o qual o astrónomo fizera a planta do seu modelo. Se o 
modelo precisava de um criador, quanto mais o projecto original! 
     A terra, os céus, e tudo quanto neles habita são a obra de um Criador divino. Foi pelo poder do 
Espírito Santo que a palavra falada de Deus foi levada a efeito. Nesta lição estudaremos a obra do      
Espírito Santo na Criação. O nosso Amigo pessoal divino estava presente quando o mundo foi criado, 
e Ele ainda está activo na nossa vida hoje, com poder criador. 
 
Esboço da Lição 
COOPERANDO NA CRIAÇÃO 
CRIANDO O MUNDO 
CRIANDO O HOMEM  
SUSTENTANDO TODAS AS COISAS 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Discutir o que a Bíblia revela a respeito do envolvimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo na  
    Criação. 
2. Explicar de quais maneiras a criação do homem foi diferente daquela do resto da criação. 
3. Reconhecer exemplos do poder do Espírito Santo na criação e em sustentar a Sua Criação. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude a lição da maneira descrita nas actividades de aprendizagem para a Lição 1. Leia o conteúdo  
    da lição, procure e leia todos os textos bíblicos dados, e responda às perguntas de estudo. 
2. Como pano de fundo para esta lição, leia Génesis, capítulos 1 e 2, e João capítulo 1. 
3. Procure definições no glossário no fim do manual de estudos de quaisquer palavras-chave que  
    não conhecer. 
4. Faça o auto-teste e verifique as suas respostas. 
 
Palavras-Chaves 
adejar  
astronomia 
astrónomo 
pairar 
sistema  
solar 
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COOPERANDO NA CRIAÇÃO 
 
Os Planeadores Antes da Criação 
Objectivo 1. Explique por que o relato da Criação em Génesis não é mais específico a respeito do 
envolvimento do Filho e do Espírito Santo na Criação. 
 
     “No principio criou Deus...” (Génesis 1:1). Estas palavras iniciais da Bíblia, na língua hebraica, usam 
um nome plural de Deus. Embora o Filho e o Espírito Santo não sejam especificamente mencionados, 
o Deus Três em Um é subentendido. 
     A doutrina da Trindade faz parte da revelação progressiva de Deus de Si mesmo que não foi 
desenvolvida até a época em que o Novo Testamento foi escrito. Nos tempos em que Moisés escreveu 
o Pentateuco (os cinco primeiros livros do Antigo Testamento) muitas pessoas eram politeístas 
(acreditavam que havia muitos deuses). 
     Uma revelação do Deus Três em Um naquela altura do tempo teria trazido confusão. Deus sabia 
que as pessoas não estavam prontas para receber esta verdade, de modo que não a revelou. A Sua auto-
revelação é progressiva porque Ele sabe exactamente quantas coisas devem ser reveladas em tempos 
determinados. Sendo assim, a narrativa da criação no livro de Génesis não nos dá todos os pormenores 
da obra criadora de Deus. Outros textos das Escrituras nos ajudam a compreender o papel de cada 
Pessoa da Trindade no plano de Deus para a Criação bem como no Seu plano da Redenção. 
     O livro de Génesis fala acerca de muitos inícios: o da criação, o do homem, o do julgamento, e o da 
redenção. Somente os dois primeiros capítulos contam a respeito da criação. A narrativa da Criação é 
registrada de modo breve como fundo histórico dos primeiros eventos na história do homem, que 
levaram à sua necessidade da redenção. 
     Mas até mesmo antes da criação Deus já sabia o que aconteceria à Sua criação. Previu que o 
homem pecaria, e fez provisão para a salvação do homem. Vários textos das Escrituras nos revelam 
este facto: 
 
1. Apocalipse 13:8 fala do livro que pertence ao Cordeiro (Jesus) que foi morto desde a fundação   
    (criação) do mundo. 
2. Efésios 1:4 conta-nos que Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo. 
3. Mateus 25:34 refere-se a um reino preparado para os fiéis desde a fundação do mundo. 
 
     Várias referências bíblicas confirmam a existência eterna do Deus Três em Um. Assim, sabemos 
que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que sempre agem em união perfeita, planearam juntos a criação 
de todas as coisas. Examinaremos algumas destas referências bíblicas: 
 
1. No Salmo 90:2 o salmista declara: “Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o      
     mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus”. Esta é uma referência à preexistência do Pai. 
2. O Apóstolo João declara a preexistência do Filho em João 1:1: “No princípio era o Verbo, e o Verbo  
     estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus”. João continuou a dizer: “E  
     o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigénito do Pai,  
     cheio de graça e verdade” (10 1:14). O Filho estava presente na criação com presença igual à do Pai. 
3. A presença do Espírito Santo na Criação é subentendida em Hebreus 9:14, onde Ele é chamado o  
    Espírito eterno. Ele é sem começo nem fim, e estava presente na Criação, com o Pai e o Filho. A  
    preexistência do Espírito Santo é confirmada por esta referência à Sua natureza eterna. 
 
     O Pai, o Filho, e o Espírito Santo estavam presentes no princípio. O Deus Três em Um, que foi a 
causa de tudo o mais que existe, é, Ele mesmo, a “Causa sempiterno” – ou seja: Ele sempre existiu, e 
sempre existirá. As nossas mentes finitas não podem compreender plenamente esta verdade, porque 
estamos orientados em direcção ao tempo. Deus é intemporal. Antes do princípio mencionado em 
Génesis 1:1, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em perfeita união, decretaram o plano da Criação bem 
como o plano da Redenção. 
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1. Baseado no texto, cite uma razão porque o relato da Criação em Génesis não é mais específico a 
respeito do envolvimento da Trindade. 

__________________________________________________________________________________
  
2. Leia o primeiro capítulo de Génesis e responda às seguintes perguntas: 
 
a) Quantas vezes Deus é mencionado neste capitulo? _____  O Espírito Santo? _____  O Filho? _____ 
 

 b) Cremos que o versículo 1 subentende a Trindade porque um nome no plural é usado para Deus.  
        Qual outro versículo subentende a Trindade? 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Os Co-criadores 
Objectivo 2. Descrever de quais maneiras o Pai, o Filho, e o Espírito Santo foram envolvidos na 
Criação 
      
     As Escrituras também atribuem muito claramente o acto da Criação a todos os membros da 
Trindade. 
 
1. Quando os membros da Igreja primitiva oravam a Deus, diziam: “Senhor, tu és o que fizeste o céu, e 
     a terra, e o mar, e tudo o que neles há” (Actos 4:24). É obvio que estavam orando ao Pai. 
 
2. Além disto, no começo do Evangelho segundo João, este falou as seguintes palavras a respeito do  
    Filho. “Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez” (João 1:3). É claro  
    que Jesus estava envolvido na Criação. 
 
3. Num belo salmo de louvor, a Criação é descrita como uma obra do Espírito Santo. O salmista  
    declara: “Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra” (Salmo 104:30). Este  
    versículo não somente fala do envolvimento do Espírito na criação da terra, como também no  
    sustento dela. 
 
     A criação é o resultado da cooperação perfeita entre o Pai, o Filho, e o Espírito Santo. Não 
compreendemos plenamente como isto aconteceu. Stanley Horton diz: “o Pai é o Criador, Aquele que 
faz. Criou através do Filho e mediante o Espírito. O mistério de como isto foi feito não é explicado 
pormenorizadamente na Bíblia. A atenção é focalizada no facto d’Ele ser o Criador e de nós sermos as 
suas criaturas”. 
     Veremos que o Espírito Santo participou activamente na totalidade da criação. Ele é 
especificamente mencionado agindo em poder criador, que é um aspecto dominante de muitas das 
Suas actividades. (Veja Job 33:4; Salmo 104:30; João 6:63; e também Romanos 8:11 para uma 
referência ao poder vivificante do Espírito). 
 
3. Ainda que o relato da Criação em Génesis não enfatize o envolvimento de todas as três Pessoas da 
Trindade, como sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo foram igualmente envolvidos? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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CRIANDO O MUNDO 
Objectivo 3. Distinga entre as afirmações verdadeiras e falsas a respeito dos eventos da criação. 
 
     Os estudiosos bíblicos, entre outros, têm oferecido muitas teorias para explicar as trevas e o vazio 
que cobriram a terra antes de começarem os actos da criação. Visto que a Palavra de Deus não nos 
revela o motivo, e que somente podemos conjecturar a respeito da causa disto, não procuraremos 
discuti-lo aqui. Mas sabemos, com base nas Escrituras, que era uma condição de vazio e ruína que 
somente a operação do Espírito de Deus poderia transformar na plenitude e beleza que se seguiu. 
 
Movendo-Se nas Águas 
 
“E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus se movia 
sobre a face das águas” (Génesis 1:2). 
 
     Este versículo retrata o Espírito Santo pairando sobre o universo anterior à Criação. Deuteronómio 
32:11 usa o mesmo verbo para descrever uma ave-mãe pairando ou adejando sobre seus filhotes de 
modo dinâmico e protector. A energia espiritual dinâmica da terceira Pessoa da Trindade é revelada 
aqui em estado de prontidão para levar a efeito todos os mandamentos criativos do Pai. Ele é revelado 
como o agente activo da Criação. 
     Veio o primeiro mandamento: “Haja luz” (Génesis 1:3). Imediatamente, houve luz, e era boa. 
     Veio o segundo mandamento: “Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas 
e águas” (Génesis 1:6). A névoa brumosa ergueu-se e tornou-se em nuvens acima das águas pela acção 
do Espírito Santo. Certa interpretação de Job 26:13 descreve o que aconteceu: “Pelo Seu Espírito, os 
céus ficaram claros”. 
     Foi dado o terceiro mandamento: “Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar; e apareça a 
porção seca” (Génesis 1:9). Os oceanos se retiraram num refluxo quando a energia omnipotente do 
Espírito de Deus operou dentro deles e sobre eles. Continentes inteiros emergiram das águas e se 
tornaram terra seca. 
 
4. Qual destas palavras melhor descreve o envolvimento do Espírito Santo na separação das águas? 
a) Repousante     b) Aguardando     c) Comandando     d) Poderoso 
  
Movendo-se na Terra 
 
     Os mandamentos que se seguem (Génesis 1:11-13, 20-25) a respeito da terra retratam o Espírito 
Santo como o Espírito da Vida. Vimos anteriormente que este é um dos títulos dados a Ele. 
     Ele moveu-se sobre as vastas terras dos continentes da terra, e elas começaram a produzir todos os 
tipos de vegetação apropriadas para as condições do seu respectivo clima (Génesis 1:12). Moveu-se 
nos oceanos e nos lagos e nos rios, e estes ficaram repletos de criaturas inumeráveis. Belas aves 
encheram os ares (vv.20-22). Moveu-Se outra vez sobre a terra e deu o fôlego da vida a cada tipo de 
animal (vv.24-25). 
     O cantor louva a Deus especialmente por esta parte da Criação, e diz: “Envias o teu Espírito, e são 
criados” (SaImo 104:30). Fica óbvio, à luz do contexto, que a terceira pessoa do plural (ou: eles oculto) 
refere-se às criaturas vivas que populam as águas e as terras do nosso planeta (Salmo 104:24-25). 
     A variedade e a beleza das plantas, dos animais, dos peixes, e das aves nos deixam cheios de 
reverente temor diante da capacidade do Criador deles. No museu da África em Bruxelas, na Bélgica, 
há uma variedade enorme da vida vegetal e animal do continente da África. Uma das exibições mais 
interessantes é a de centenas de insectos e besouros delicados, intricados, e multicolores. Alguns deles 
têm a aparência de jóias minúsculas cintilando à luz do sol. Esta é apenas uma mínima parte da grande 
variedade na criação de Deus. Foi o Espírito Santo que colocou em operação o plano de Deus, com 
poder criador. 
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5. Leia Génesis 1:11-12 e 20-25. Estes textos das Escrituras revelam que Deus criou: 
a) todos os tipos de vegetação, criaturas marítimas, aves e animais.  
b) certos tipos de vegetação, de criaturas marítimas, de aves, e de animais a partir dos quais se       
    desenvolveu uma variedade maior. 
c) um número pequeno de cada tipo de ser vivente que produziu outros tipos. 
 
Movendo-Se nos Céus 
 
“Pela Palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca”     
(Salmo 33:6). 
 
     Neste versículo das Escrituras o salmista regista a criação dos céus pelo Espírito (sopro) de Deus. A 
narrativa da Criação em Génesis focaliza-se na terra, e coloca os corpos celestes como os luzeiros 
desta (Génesis 1:14-18). 
     Nenhum estudo revela o poder espantoso de Deus quanto um estudo na astronomia (a ciência dos 
corpos celestes, tais como as estrelas). O nosso universo tem dimensões tão enormes, que compre-
endê-lo vai além da capacidade da nossa imaginação. Como seres humanos, somos apenas partículas 
de pó na terra, e a terra parece uma partícula de poeira diante das proporções do universo. 
     As distâncias no universo são tão grandes que os nossos métodos terrestres de medição parecem 
totalmente inadequados. Por exemplo, as medidas no espaço profundo devem basear-se na velocidade 
da luz, que viaja 299.270 km por segundo. Mas as distâncias no espaço não são medidas em segundos, 
nem em minutos, nem sequer em horas ou dias. As medidas são em anos-luz! 
     A estrela mais próxima, fora do nosso sistema solar, está a uma distância de 4 1/2 anos-luz. Noutras 
palavras, a sua luz leva quatro anos e meio para chegar até nós, viajando a 299.270 km por segundo. 
Nos dias actuais, os astrónomos podem observar estrelas a três bilhões de anos-luz a distância da terra! 
     Para lhe dar alguma ideia do número de estrelas que foram feitas pelo Espírito de Deus, há 100 
bilhões de estrelas na nossa galáxia (uma galáxia é um dos muitos sistemas de estrelas). Os 
astrónomos têm observado mais que um bilhão de galáxias de estrelas. 
     Jeremias falou a respeito da humanidade quando usou a expressão “como não se pode contar o 
exército dos céus, nem medir-se a areia do mar” (Jeremias 33:22). O salmista David proclamou a 
maravilha da criação divina no Salmo 19:1: “Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento 
anuncia a obra das suas mãos”. Quão poderoso é o Deus a quem servimos! E o mesmo Espírito Santo 
que cumpriu os decretos do Pai como o agente da criação está a operar nas nossas vidas hoje; o Seu 
poder é-nos disponível para levarmos a efeito a vontade do Pai no mundo que Ele formou de modo tão 
espantoso. 

 
6. Circule a letra que antecede as declarações VERDADEIRAS a respeito dos eventos da Criação. 
a) Cada Pessoa da Divindade foi responsável por uma parte diferente da Criação. 
b) O adejar do Espírito sobre as águas antes da criação dá a ideia de que a Sua energia dinâmica está  
    prestes a cumprir os decretos criadores de Deus. 
c) Embora o universo seja enorme além do nosso poder de imaginação, cada parte dele funciona em  
    perfeita harmonia com as outras partes. 
d) Deus criou a terra, a sua vegetação, os seus animais, as suas aves e osseus animais marinhos do  
    nada. 
e) A narrativa da criação em Génesis focaliza-se nos céus e como foram formados. 
f) O sol, a lua, e as estrelas são corpos celestes criados pelo Espírito Santo. 
g) Uma das coisas que o Espírito fez na ocasião da criação foi dar o fôlego da vida às criaturas  
    viventes. 
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CRIANDO O HOMEM 
Objectivo 4. Declarar o que deu vida ao homem, e como isto era diferente da criação de outros seres. 
 
Projectado por Deus 
 
     “E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança” (Génesis 1:26). 
Mais uma vez, temos o nome de Deus no plural, seguido por pronomes no plural. A Divindade é vista 
a planear uma manifestação especial do amor divino. 
     Descrevemos o homem como partícula de pó, e assim ele é quando é comparado com o tamanho do 
universo. Mas para Deus, é uma “partícula de pó” muito especial. É a obra consumada da criação 
divina, e o desejo especial do Seu amor divino. 
     Apocalipse 13:8 revela que a salvação do homem foi planeada antes da criação. Esta decisão divina 
(Génesis 1:26), portanto, deve ter sido feita antes do princípio do tempo. Vamos procurar imaginar o 
que aconteceu dentro da Divindade. “Projectemos um ser como nós mesmos”, disse o Pai, “um ser que 
pode pensar e sentir e tomar decisões – um ser espiritual com quem poderemos comunicar-nos – um 
ser com quem poderemos ter estreita comunhão”. 
     Ao fazer este plano, Deus resolveu dar ao homem plena liberdade para aceitar ou rejeitar o amor do 
seu Criador. Na Sua omnisciência, Ele sabia que o homem cairia no pecado, e que seria necessário 
providenciar-lhe uma maneira de renovar a sua comunhão com Deus. O Filho de Deus seria 
conclamado para fazer o sacrifício supremo. Ele ofereceu-Se de boa mente. O Espírito Santo seria 
Aquele que levaria o plano a efeito. Deus sabia que haveria um grupo seleccionado de pessoas que, 
mediante um acto de vontade, escolheriam seguir-Lo. Este grupo de crentes seria co-participante da 
Sua própria natureza. E assim, mesmo antes do acto da Criação, Deus elaborou o plano da salvação. 

 
“E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou”         
(Génesis 1:27). 
 
7. Porque Deus elaborou o plano da salvação antes mesmo d’Ele criar o homem? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Formado Por Deus 
 
     “E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra” (Génesis 2:7). Outras espécies de vida vieram a 
existir à medida em que Deus falava a palavra e o Espírito Santo Se movia sobre a face da terra. 
     Com o homem foi diferente. Deus pessoalmente moldou o seu corpo do pó da terra. A criação dele 
foi distinta de todos os outros actos criadores. O capítulo 2 de Génesis nos oferece pormenores mais 
exactos a respeito de alguns eventos da criação no capítulo 1. Em Génesis 2:21-22 vemos que a 
criação do homem foi completada quando Deus tomou uma das costelas do homem e formou uma 
mulher da costela que tirara do homem. 
 
Vivificado Por Deus 
 
“O Senhor Deus... soprou em seus narizes o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente”      
(Génesis 2:7).  
 
“O Espírito de Deus me fez; e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida” (Job 33:4). 
 
     Vivificar significa dar vida. Em primeiro lugar, Deus formou o corpo. Depois, o Espírito de Deus 
assoprou nele, trazendo à vida a pessoa espiritual que habitaria o corpo. O ser vivente que veio do 
fôlego de Deus parece ser mais uma transmissão do Espírito Santo do que uma criação. Algum 
elemento de criação está presente, mas o ser vivente vem do fôlego do Omnipotente. 
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     Embora estejamos a considerar aqui factos e poderes além da nossa capacidade humana de os 
compreender, é seguro dizer que a criação do homem lhe dá uma posição de aproximação com Deus 
que nenhuma das outras criaturas de Deus possui. 
 
8. A que altura da criação do homem ele recebeu a vida? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
9. De que maneira a criação do homem era diferente daquela do restante da criação? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
10. Esta diferença ressalta que, de todas as criaturas de Deus, o homem é um 
a) ser físico. 
b) ser espiritual. 
c) ser que não tem mais importância aos olhos de Deus do que qualquer outro. 
 

SUSTENTANDO TODAS AS COISAS 
Objectivo 5. Identificar textos das Escrituras que revelam actividades do Pai, do Filho, e do Espírito 
Santo em sustentar a Criação. 
 
     Assim como todas as três Pessoas da Trindade estavam envolvidas na criação de todas as pessoas, 
assim também estão activas em sustentar a criação. Muitos textos das Escrituras falam a respeito de 
Deus preservando o Seu povo (Deuteronómio 6:24; Salmo 31:23; Provérbios 2:8; 2 Timóteo 4:18).        
 
“Elevo os meus olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que 
fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé: aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não 
tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda: o Senhor é a tua sombra à 
tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal: ele 
guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre”    
(Salmo 121). 
 
     Jesus, conforme lembra-se, disse que Ele pediria ao Pai que enviasse o Consolador para ser o nosso 
Companheiro constante (João 14:16). É Ele quem vigia por nós de dia e de noite, e estamos seguros 
sob os Seus cuidados. Os Seus cuidados vigilantes estendem-se não somente a nós como também à 
totalidade da ordem criada. 
 
11. Leia Job 12:7-10. O que é que os animais, as aves, a terra, e os peixes do mar nos ensinam? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
12 . Leia Isaías 40:7 e 13. Declare nas suas próprias palavras o que estes versículos significam para si. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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13. Leia cada texto bíblico alistado (abaixo), e combine cada um com a actividade que a descreve 
(acima). 
 
_____ a) Jesus sustenta todas as coisas pela Sua Palavra.  
 
_____ b) Não precisamos de temer, porque Deus nos fortalecerá e sustentará.  
 
_____ c) O Espírito que criou todas as coisas também renova todas as coisas.  
   
1. Salmo 104:30           
2. Hebreus 1:1-3            
3. Isaías 41:10 
 
14. Estes textos bíblicos revelam que tanto a Criação quanto a preservação (cuidado) de tudo quanto 
foi criado é 
a) principalmente a obra do Espírito Santo. 
b) principalmente uma actividade de Deus Pai. 
c) levada a efeito pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. 
 
     Ao contemplarmos a grandeza da criação divina, devemos ficar cheios de reverente temor e de 
assombro diante das maravilhas que Ele realizou. Certamente Ele é digno das nossas honrarias e 
louvores. Quando Ele completou a Sua obra no sexto dia e observou tudo quanto fizera, Ele disse que 
era muito bom. 
     Deus criou todas as coisas para a Sua glória. “Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento 
anuncia a obra de suas mãos” (Salmo 19:1). A Sua criação revela a Sua glória. Ele criou-nos a fim de 
que O glorifiquemos. Muitos textos das Escrituras exortam-nos a glorificar Deus (1 Crónicas 16:29; 
Salmo 29:1; Romanos 15:6,9). Glorifica Deus, o seu Criador? Honra Jesus, o Filho, e o Espírito Santo 
que veio habitar em Si? 
     Não há melhor conclusão a esta lição do que as palavras dos vinte e quatro anciãos que se 
prostravam diante do Criador e  lançavam as suas coroas diante do Seu trono.  
 
“Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder; porque tu criaste todas as coisas, e por tua 
vontade são e foram criadas” (Apocalipse 4:11). 
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Auto-Teste 
 
ESCOLA MÚLTIPLA – Circule as letras que antecedem a melhor resposta a cada pergunta. 
 
1. Qual destes modos de completar a frase é correcto a respeito da quantidade de revelação que o 
relato do Génesis dá a respeito da participação da Divindade na criação? O relato do Génesis revela 
a) que todas as três Pessoas da Trindade estavam plenamente envolvidas, e pormenores claros são  
    dados. 
b) pouca coisa a respeito do envolvimento individual, mas enfatiza a pluralidade do único Deus eterno  
    e de que Ele é o Criador de todas as coisas. 
c) que o Espírito Santo tinha o maior envolvimento na Criação. 
 
2. Qual destes recebe a maior ênfase em Génesis? 
a) A criação do universo. 
b) O começo do pecado e do juízo. 
c) A necessidade que o homem tem da redenção. 
d) A criação do homem. 
 
3. O plano que Deus fez para a salvação foi decidido 
a) antes do principio do tempo. 
b) depois do homem pecar. 
c) na ocasião em que Jesus nasceu. 
d) na ocasião da criação. 

4. Salmo 90:2, João 1:1 e Hebreus 9:14 confirmam a natureza eterna de Deus mediante a referência 
a) a presença e o envolvimento do Deus Três em Um na Criação.  
b) a preexistência da Trindade com relação ao tempo da Criação.  
c) a preexistência do Pai, com o Filho e o Espírito Santo aparecendo num período de tempo posterior. 
d) a condição de trevas e vazio no tempo da Criação. 
 
5. A Criação é uma operação de  
a) o Pai, o Filho e o Espírito Santo.  
b) o Pai e o Espírito Santo. 
c) Deus e o homem. 
 
6. A actividade do Espírito na Criação era 
a) falar a Palavra. 
b) resolver o que devia ser feito. 
c) mover-se com poder para executar o decreto divino. 
 
7. Qual foi o envolvimento do Espírito Santo na criação do homem?  
a) Formar o homem do pó da terra. 
b) Formar a mulher da costela do homem. 
c) Conceder o fôlego da vida que tornou o homem um ser espiritual.  
d) Adejar sobre o homem em poder criador. 
 
8. Após a Criação, o envolvimento do Espírito Santo pode ser descrito mais exactamente como 
a) sustentar tudo quanto foi criado. 
b) mostrar solicitude pelas pessoas que obedeciam a Deus. 
c) paulatinamente populando a terra com novas formas de vida. 
 
9. Deus criou o homem e o mundo porque Ele queria  
a) estar completo. 
b) demonstrar a Sua glória e receber a glória. 
c) ter controle de alguma coisa. 
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10. De que maneira podemos glorificar Deus por tudo quanto Ele tem feito? 
a) Desfrutar das belezas da natureza. 
b) Adorá-Lo e obedecer-Lhe. 
c) Demonstrar bondade para com todas as Suas criaturas. 
d) Tomar tanto controle quanto possível de todos os seres vivos. 
 
11. De que maneira a criação do homem era diferente do restante da criação? 
a) O homem é a única criatura que veio à existência como adulto.  
b) O homem foi formado por Deus do pó, e depois Deus assoprou nele o fôlego da vida; o restante da   
    criação foi pela palavra falada. 
c) Ao homem foi dado o poder para sustentar todas as outras coisas. 
 
12. Porque a revelação que Deus fez de Si próprio era progressivamente e não completa ocasião em 
que Moisés escreveu o Pentateuco? 
a) Porque a Sua natureza divina não era plenamente desenvolvida naquele tempo. 
b) O povo não estava pronto para receber a revelação de um Deus Três em Um. 
c) Moisés não entendia a revelação da Trindade com clareza suficiente para a explicar de tal modo que  
    fosse compreendida. 
 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
8. Quando Deus as soprou nas suas narinas o Espírito da vida. 

1. As pessoas não estavam prontas para a plena revelação da Trindade naqueles tempos – teriam ficado 
confusas. 
 
9. Todas as outras coisas criadas foram criadas mediante a palavra falada de Deus à medida em  que o 
Seu Espírito Se movia sobre a terra. Deus formou o homem do pó e deu-lhe vida com o Seu próprio 
fôlego. 

2. a) Pelo menos 30; uma vez; nenhuma. 
  b) Versículo 26 (pronomes ocultos no plural, nós e nosso). 
 
10. b) ser espiritual. 
 
3. Outros textos das Escrituras em todas as partes da Bíblia dão crédito à Divindade (a Trindade)pela 
criação. 
  
11. A vida e o fôlego estão nas mãos do Senhor. 
 
4. d) Poderoso. 
 
12. A sua resposta. Creio que indicam que o Espírito de Deus nos deu a vida, e que Ele tem controle 
sobre o início e o fim da nossa vida. 

 
5. a) todos os tipos de vegetação, criaturas marítimas, aves, e animais. 
 
13. a) 2. Hebreus 1:1-3.  
      b) 3. Isaías 41:10.  
      c) 1. Salmo 104:30. 
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6. a) Falsa 
    b) Verdadeira 
    c) Verdadeira 
    d) Verdadeira 
    e) Falsa 
    f) Verdadeira 
    g) Verdadeira 
 
14. c) levada a efeito pelo Pai, pelo Filho, e pelo Espírito Santo. 
 
7. Porque Ele sabia que o homem não manteria a comunhão com Ele, e que providências teriam  que 
ser tomadas a fim de restaurar aquela comunhão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


