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COMPARTILHANDO O EVANGELHO NO MUNDO PÓS-MODERNO 

2º Estudo 

No. HI794SP02 

A Criação do ser humano é maravilhosa e única 

Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de 

modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Digo isso com convicção.  

Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas 

profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias determinados para mim foram 

escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmo 139:13-16 

 

“Imagem de Deus” – “Nossa imagem” – “Façamos...” sugere que há algum tipo de consulta ou discussão na 

cabeça de Deus antes da criação do homem como definitiva e final. O verbo ‘formar’ descreve tal como um 

oleiro fazendo sua arte em um interessante organismo complexo – isto declara a sabedoria de Deus no 

projeto e o poder de Deus na criação. 

 

� Seres humanos foram criados por Deus. Por esta razão como Suas criaturas nós somos 

completamente dependentes dEle. 

De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos 

anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os 

homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um 

de nós. ‘Pois nele vivemos, nos movemos e existimos’, como disseram alguns dos poetas de vocês: 

‘Também somos descendência dele’. Atos 17:26-28 

 

� Seres humanos foram criados à imagem de Deus. Ele nos deu não somente personalidade, uma 

mente para pensar, emoções para sentir, e desejos para tomar decisões mas também uma 

natureza espiritual interior que leva a uma consciência de Deus. 

 (De fato, quando os gentios, que não têm a Lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei 

para si mesmos, embora não possuam a Lei; pois mostram que as exigências da Lei estão gravadas 

em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora 

acusando-os, ora defendendo-os.) Romanos 2:14-15 

 

� Seres humanos foram criados para ter domínio sobre outros animais. 

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”. Gênesis 1:28 

 

Por esta razão, seres humanos são diferentes de animais devido a consciência sobre Deus. Enquanto 

animais ajustam-se ao ambiente, o homem busca mudar o ambiente para sua própria vantagem. Pelo 

confronto do homem com as circunstâncias e fenômenos além de sua compreensão, e controle, Deus leva 

o homem a se tornar ciente de Sua existência. Há três instintos no homem, que não podem ser evitados. 

 

a) Consciência de Deus 
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b) Dependência de Deus 

c) Esforços para obter o auxílio de Deus 

 

Nós vivemos em um mundo científico onde os seres humanos racionalizam sobre o absoluto na base da 

estrutura Evidência – Fé – Prova. 

 

 

O que é a razão humana afinal de contas? É a capacidade de pensar, argumentar ou debater para aceitar 

ou rejeitar a revelação do absoluto na forma de Deus. 

Ser humano se tornando ciente do Ser Supremo não resulta automaticamente no seu conhecimento da 

identidade verdadeira de Deus. Por esta razão o ser humano busca pela identidade verdadeira de Deus em 

diferentes religiões e identidades em diferentes deidades. 

 

Há variedades de deidades encontradas em diferentes continentes. Cada deidade carrega significado e 

importância em seus respectivos locais e pessoas que as adoram. Há mais de 18 grupos de deidades 

encontradas no mundo. 

 

Variedade de deidades que são encontradas no nosso mundo hoje: 

Africanos Australianos Astecas Celtas 

Chineses Egípcios Finlandeses Gregos 

Incas Maias Mesopotâmicos Oriente Médio 

Americanos Nativos Nórdicos Oceânicos Romanos 

Japoneses Indianos   

 

Pois todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em 

nome do SENHOR, o nosso Deus, para todo o sempre. Miquéias 4:5 

 

Porque as pessoas acreditam em deuses? Por causa de cinco características... 

 

1. Deidade é super-humana embora algumas vezes parecida com um ser humano. 

a. Deidade é um “super-poder”. Um poder muito além de um ser humano 

b. Deidade é algumas vezes similar ao ser humano porque o homem é incapaz de pensar além do contexto de sua 

existência. O homem pensa Deus em termos humanos 

 

Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram 

os egípcios com toda espécie de pragas, no deserto. 1Samuel 4:8 

 

Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: “Os deuses 

desceram até nós em forma humana!” Atos 14:11 

 

2. Deidade é supersensível e diversas vezes é representada materialmente 
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a. Deidade é supersensível porque nós não conseguimos perceber Deus através de nossos cinco sentidos. 

b. Deidade é também representada materialmente 

 
Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta 
própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: “Eis aí os seus deuses, ó Israel, 
que tiraram vocês do Egito!” Êxodo 32:4 

 
 

3. Deidade exerce controle sobre o natural, bem-estar (prosperidade) humano, e seu destino 

a. Em qualquer conjunto de crenças, o homem aceita esta Deidade como capaz de controlar toda ação da natureza e 

capaz de determinar o destino e a prosperidade de qualquer ser humano  

 
Clamem aos deuses que vocês escolheram. Que eles os livrem na hora do aperto!”  
Juízes 10:14 
 
O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe 
disse: “Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que 
nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu”. Êxodo 32:1 

 
 
 

4. Deidade é responsiva aos esforços religiosos do homem 

a. Deidade é capaz de abençoar, ouvir orações, conceder pedidos e até punir pessoas 

 
Ali ele assenta os famintos, para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, 
plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa, e eles se multiplicam; e não 
deixa que os seus rebanhos diminuam. Salmo 107:36-38 
 
 
Ao SENHOR clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde.  
[Pausa] Salmo 3:4 
 
Olha para mim e responde, SENHOR, meu Deus. Ilumina os meus olhos,  
ou do contrário dormirei o sono da morte; Salmo 13:3 
 
Mas eu, SENHOR, no tempo oportuno, elevo a ti minha oração;  
responde-me, por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível! Salmo 69:13 
 
Responde-me, SENHOR, pela bondade do teu amor; por tua grande  
misericórdia, volta-te para mim. Salmo 69:16 
 
Não escondas do teu servo a tua face; responde-me depressa, pois  
estou em perigo. Salmo 69:17 
 
Inclina os teus ouvidos, ó SENHOR, e responde-me, pois sou pobre e  
necessitado. Salmo 86:1 
 
Eu clamo de todo o coração; responde-me, SENHOR, e obedecerei aos  
teus testemunhos! Salmo 119:145 
 
Eu clamo pelo SENHOR na minha angústia, e ele me responde. Salmo 120:1 
 
Ouve, SENHOR, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica;  
responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Salmo 143:1 
 
Levanta-te, SENHOR! Salva-me, Deus meu! Quebra o queixo de todos  
os meus inimigos; arrebenta os dentes dos ímpios. Salmo 3:7 

 
 

5. Deidade é digna de culto e adoração 
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a. Deidade é digna de agradecimentos, orações, cultos, e adorações 

Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. 
Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Êxodo 23:24 

 
Último desafio: Toda pessoa é sedenta de realidade e quer saber onde e como ele pode encontrar Deus. 

Nós sabemos a resposta ainda freqüentemente nós não conhecemos a necessidade do homem. 

Conhecimento do homem, suas necessidades espirituais profundas, e paixão para trazer uma pessoa ao 

conhecimento verdadeiro de Deus são as necessidades do momento. 

 

Sendo avaliado por Deus 

Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você 

está fazendo mais agora do que no princípio. Atos 2:19 


