
��������������	��
�

� ���� � � �



Recapitulação

� Sua visão sobre a vida define seu propósito 
para ela;

� Mito de Prometheus e a vida

� O exemplo de Salomão



Recapitulação

� BUSCA POR DEUS:

�Evidências Lógicas

�Evidências Morais



Conclusão: Deus é uma 
pessoa!

�Intelecto (sabedoria)
�Volição
�Criatividade
�Poder (onipotência)
�Moral



O amor O faz diferente!



No nosso encontro veremos

� Que as escrituras apresentam o 
homem como criatura de Deus
� Criado diretamente por Deus
� Colocado em posição exaltada

� Que o homem foi feito a imagem e 
semelhança de Deus



Duelo: Ciência e Fé

X



Sugestões de Leitura
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O homem foi criado 
diretamente por Deus

Assim, cheguei a esta 
conclusão: Deus fez os 

homens justos...

Eclesiastes 7.29



O homem foi criado 
diretamente por Deus

Criou Deus o homem...

Gênesis 1.27



O homem foi criado 
diretamente por 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.

Gênesis 2.7
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Observação

Quando contemplo os teus céus, 
obra dos teus dedos, a lua e as 

estrelas que ali firmaste, pergunto: 
Que é o homem, para que com 

ele te importes? E o filho do 
homem, para que com ele te 

preocupes?
Salmos 8.3-4



Magnitude dos céus



Magnitude dos céus



Magnitude dos céus



Observação

Quando contemplo os teus céus, 
obra dos teus dedos, a lua e as 

estrelas que ali firmaste, pergunto: 
Que é o homem, para que com 

ele te importes? E o filho do 
homem, para que com ele te 

preocupes?
Salmos 8.3-4



Distinção

Façamos o homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança. 

Domine eleDomine ele sobre os peixes do 
mar, sobre as aves do céu, sobre os 

grandes animais de toda a terra e 
sobre todos os pequenos animais que 

se movem rente ao chão.
Gênesis 1.26



Dignidade diferenciada

Tu o fizeste um pouco 
menor do que os seres 

celestiais e o coroaste de 
glória e de honra

Salmos 8.3-4



Elogio diferenciado

Deus viu tudo o que 
havia feito, e tudo 
havia ficado muito 

bom.
Gênesis 1.31
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Imagem e Semelhança

Façamos o homem à
nossa imagem, 

conforme a nossa 
semelhança

Gênesis 1.26



Imagem e Semelhança

Criou Deus o homem à
sua imagem, à imagem 

de Deus o criou
Gênesis 1.27



Imago Dei



Justiça Original

Assim, cheguei a esta 
conclusão: Deus fez os 

homens justos

Eclesiastes 7.29



Justiça Original

“A criação do homem segundo 
esta imagem moral implica 
que a condição original do 
homem era de santidade 

positiva”
Louis Berkhoff
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Moralidade

�Santo
�Reto 
�Justo

“Eu o Senhor 
sou santo”

1Pedro.1.16



Moralidade

�Santo
�Reto
�Justo

“Bom e reto
é o Senhor”

Salmos 25.8



Moralidade

�Santo
�Reto 
�Justo

“O Senhor é
justo, ele 

ama a justiça”

Salmos 11.7



Harmonia e Relacionamento
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Observação

Assim, cheguei a esta 
conclusão: Deus fez os 

homens justos, mas eles 
foram em busca de muitas 

intrigas
Eclesiastes 7.29



Ilustração


