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BENDITA CRIAÇÃO  
  
Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima terça-feira para você 

e todos os seus. O que você definiria como um ato complexo? Nos diz o 
dicionário que complexo é o que contém muitos elementos ou partes; é um 
conjunto de coisas, circunstâncias ou atos ligados ou relacionados entre si; 
aquilo que pode ser considerado sob os mais diferentes aspectos; é uma 
característica daquilo que não é simples, daquilo que se mostra complicado.  

  
Outro dia falei da importância da leitura bíblica, e hoje vou falar 

um pouquinho, mas muito pouco mesmo, da criação, um ato complexo, cuja 
narrativa principal encontramos nos primeiros capítulos do livro de Gênesis.  

  
A Bíblia declara que Deus criou todas as coisas de forma 

sobrenatural, em outras palavras o mundo veio a existência de um modo 
totalmente diverso que qualquer outra coisa que possa observar no universo 
atual. Hoje nada é criado diretamente ou a parte de materiais pré-existentes, 
e os cientistas exprimem essa verdade básica nos termos da primeira lei da 
termodinâmica, ou seja, que a energia não pode ser criada nem destruída.  

  
A criação genuína não mais acontece como nos assevera Gênesis 

2:1: “Assim, os céus, e a terra, e todo o seu exército foram acabados.” 
Tudo o que foi feito continua sendo mantido, sustentado pelo nosso Deus (“... 
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder...” Hebreus 1:3), 
tendo sido reconciliado, através de Jesus Cristo, todas as coisas, tanto as que 
estão na terra, como as que estão nos céus (Colossenses 1:20).  
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Em Neemias 9:6, observamos que tudo, absolutamente tudo, 
está no controle do nosso Deus: “Só tu és Senhor; tu fizeste o céu, o céu dos 
céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e 
tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos; e o exército dos 
céus te adora”.  

  
Quando o Senhor criou todas as coisas, Ele o fez sem a utilização 

de qualquer material pré-existente. Em um dado momento não havia 
substância física alguma, e no momento seguinte passaram a existir os céus e 
a terra. É o que os teólogos chamam de “criação do nada”. O que é físico, 
perceptível, palpável foi criado a partir dos recursos não físicos da 
onipotência de Deus.  

  
Só podemos compreender a criação a partir do relato que Deus 

nos dá, pois ainda que tivesse o homem observado o ato criativo, não teria 
como compreender. Como compreenderia o homem a utilização do inorgânico 
para criar o orgânico? Jó questionava a Deus por suas agruras e o Senhor lhe 
fez uma pergunta que o deixou pasmo e sem resposta: “Agora cinge os teus 
lombos, como homem; e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas 
tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência”. (Jó 
38:3-4).  

  
Dificilmente, e por mais extensas que fossem as tentativas para 

explicar a Sua criação, o homem natural, pecador não a compreenderia, 
porque são loucura para sua limitada compreensão. É o que o apóstolo Paulo 
nos diz em 1ª Coríntios 2:14: “Quem não tem o Espírito não aceita as coisas 
que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura; e não é capaz de 
entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente.”   

  
Muitos se contrapõem a doutrina da criação, mas é muito 

importante guardamos na nossa mente que sem ela as escrituras e o 
cristianismo ficariam fragmentados. Aliás, convém esclarecer que a submissão 
incondicional a Palavra de Deus é algo que não está muito em moda 
atualmente, o que o apóstolo Paulo já nos advertira profeticamente: “Pois 
virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina; pelo contrário, 
sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos juntarão 
mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, 
voltando-se para os mitos.” (2ª Timóteo 4:3-4).  

  
Defender verdades bíblicas, tal como a doutrina da criação, não 

tenha dúvida, muitas das vezes, significará, para a nossa sociedade, 
“ignorância”, enquanto que relevá-las ou atacá-las será sinônimo de 
intelectualidade.  

  
Finalmente, como ressaltou Philip Yancei & Brenda Quinn (“A 

Bíblia, minha companheira, ed. Vida), não encontraremos no Gênesis 1 “os 
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processos utilizados por Deus; você não encontrará ali explicações sobre 
o DNA ou os princípios científicos por trás da criação.”  

  
No entanto, continua o autor, observaremos, da parte de Deus, 

características artísticas: “Borboletas, cachoeiras, golfinhos, louva-a-
deuses, cangurus – tudo ideia sua. Este mundo maravilhoso em que 
vivemos é produto de sua obra criativa. Deus está por trás de toda a 
história.”  

 
E tudo o que Ele fez ficou bom. Desde a criação, muita coisa 

mudou, “ouvimos notícias alarmantes envolvendo a natureza: a camada 
de ozônio ameaçada, os mares poluídos, as espécies em extinção, a 
devastação das florestas tropicais”, contudo esse não foi o propósito 
inicial, mas pelo mau uso que o homem tem feito do seu habitat, a criação 
parece um eco distante de seu estado original.  

  
Contudo, convém repisar, todas as coisas estão sendo 

sustentadas pelo poder de nosso Deus (Hebreus 1:3).  
 

 


