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Lição 3 
O Homem 

 
     Há um conto infantil que fala de um famoso escultor de madeira que um dia criou um boneco de 
criança. Era um modelo muito lindo e o escultor chamou-lhe Pinóquio. Embora o seu criador estivesse 
muito orgulhoso da sua obra, o boneco não tinha possibilidade de lhe mostrar o seu amor. 
     Que aconteceria se o escultor pusesse dentro do seu boneco um mecanismo que lhe possibilitasse 
falar? Talvez conseguisse que o brinquedo se mexesse e dissesse: “Gosto de ti”. Mas isso deixaria o 
escultor totalmente satisfeito? Ficaria ele tão entusiasmado que exclamasse: “Agora sei que o meu 
boneco me ama”? Não, porque essa não seria uma expressão de amor. Seria apenas uma frase 
mecânica sem qualquer sentimento real. 
     O conto diz-nos que o boneco de madeira ganhou vida. Adquiriu inteligência e quando disse 
“Amo-te”, o escultor ficou mesmo entusiasmado. Porquê? Porque o boneco não foi forçado a dizê-lo – 
disse-o com amor. 
     É claro que este conto é apenas uma fábula, mas dá-nos uma pálida ideia do que Deus sentiu 
quando criou o Homem. 
     Criou-o de uma forma espantosa e, mais importante ainda, com o poder de tomar decisões próprias. 
     Deus criou o Homem mas não o esculpiu de um bloco de madeira. Como é que Deus o criou? Que 
qualidades colocou no Homem? Na última lição, estudamos algumas das qualidades de Deus e a nossa 
atitude para com Ele. Agora, vamos ver como criou Deus o Homem e qual a responsabilidade que Ele 
lhe deu. 
 
Nesta Lição Estudará... 
A Condição do Homem na Criação 
A Presente Condição do Homem 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Indicar o como e porquê de Deus ter criado o Homem. 
Compreender as causas da condição pecadora do Homem. 
 
A CONDIÇÃO DO HOMEM NA CRIAÇÃO 
Objectivo 1: Dizer de que modo o Homem foi criado e indicar uma razão da sua criação. 
     Deus criou um mundo belo, cheio de árvores, flores e animais. A Bíblia diz que Deus se agradou 
com o que viu. Mas o mundo estava incompleto. Não havia pessoas que apreciassem e desfrutassem 
tal beleza. 
 
“E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança; e domine sobre os 
peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se 
move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem: à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os 
criou” (Génesis 1:26-27). 
 
     O Homem era diferente dos animais já criados por ter sido feito à imagem de Deus. Era uma 
criatura gloriosa, perfeita no corpo, alma e espírito. Génesis 2 dá-nos mais detalhes sobre este 
acontecimento e diz-nos como formou Deus o homem do pó da terra. Depois, soprou a vida nas 
narinas do homem que se tornou assim um ser vivente. 
     Com a vida, veio a responsabilidade. O Homem podia tomar as suas próprias decisões. Podia 
glorificar a Deus na sua vida diária. Isaías 43:7 revela-nos as palavras de Deus: “... os que criei para 
minha glória; eu os formei, sim, eu os fiz.” 
     A Bíblia diz que pelo fresco da tarde, Deus passeava com o Homem no belo jardim onde este vivia. 
Deus amava os primeiros seres humanos, Adão e Eva, e que queria ter com eles uma comunhão 
perfeita e eterna. No entanto, sabia que tal comunhão nunca seria perfeita se fosse forçada, se Adão e 
Eva não tivessem outra escolha senão terem comunhão com Deus. 
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     Como Deus tem a liberdade de escolha e criou o Homem à Sua semelhança, deu-lhe também a 
liberdade de decidir se essa comunhão devia continuar como até então – contínua e integral. Talvez 
Adão e Eva quisessem mantê-la assim a par de outras coisas. Chegaria um dia em que teriam de 
decidir o que realmente queriam. 
 

Para Fazer 
 
1  Indique as alíneas VERDADEIRAS 
 a) O Homem foi criado para glória de Deus. 
 b) Deus criou o Homem do nada. 
 c) O sopro de Deus fez do Homem um ser vivente. 
 d) O Homem foi criado perfeito no corpo, na alma e no espírito. 
 e) O Homem foi criado com liberdade de escolha. 
 
2  Decore Apocalipse 4:11. Depois, transcreva e reflicta sobre ele.      
 
              
 
                   
 
             
 
             
 
             
 
3  Indique a alínea que melhor completa a seguinte afirmação: O Homem foi criado para 
 a) se oprimido e trabalhar o máximo possível. 
 b) ser obrigado a servir a Deus. 
 c) glória de Deus. 
 
A PRESENTE CONDIÇÃO DO HOMEM 
Objectivo 2: Indicar a condição do Homem em resultado da sua queda. 
     Deus deve ter-Se alegrado muito por poder ter comunhão com a Sua criação. Mas Adão e Eva 
decidiram quebrar essa preciosa comunhão com o seu Criador. 
     Foi assim que o Homem caiu do seu estado de perfeição. Fez uma escolha errada e tornou-se 
pecador. Romanos 5:19 diz: “Porque, como, pela desobediência de um só homem (Adão), muitos foram 
feitos pecadores...”. 
     A justiça de Deus não podia ignorar o pecado. Deus não pode mentir e levantar-Se contra a Sua 
Palavra. Dissera que a desobediência do Homem o tornaria mortal. Adão e Eva tiveram de abandonar 
o Jardim do Éden e ficar separados da presença de Deus. 
     A presente condição do Homem é ainda pecaminosa. Romanos 3.23 diz: “Porque todos pecaram e 
destituídos estão da glória de Deus.” O Homem nunca perdeu a sua capacidade de escolha. Opções 
erradas afastam os seres humanos de Deus. 
 

Para Fazer 
 
4  Sofonias 3:17 diz que quando temos comunhão com o Senhor, Ele 
 a) acha que é o mínimo que podemos fazer. 
 b) canta e se alegra connosco. 
 c) sabe que o Homem bem cedo irá desobedecer-Lhe de novo. 
 d) nos dá nova vida. 
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5  Job 8:3 diz: “Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo Poderoso a justiça?” 
 Por causa disso, Deus tinha de ser fiel ao Seu carácter e 
 a) O Homem perdeu a capacidade de opção entre o bem e o mal. 
 b) cumpriu a Sua Palavra punindo o pecado. 
 c) Adão e Eva tiveram de abandonar o Jardim do Éden. 
 d) compreendeu que Adão e Eva não se aperceberam realmente das suas instruções. 
 
6  A presente condição do Homem é de 
 a) separação de Deus 
 b) uma natureza pecadora 
 c) irresponsabilidade para com os seus pecados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




