Mensagem pregada pelo Pastor Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja Batista Betel, em 5 de
março de 2017, às 10:15.
SÉRIE: EU
TEMA: OBRA-PRIMA
TEXTOS: Gênesis 1.26-31 e outros
“Então disse Deus: ‘Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine 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’.
Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.
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’.
Disse Deus: ‘Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e
todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os
vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida: a todos os grandes animais da terra, a
todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão’. E assim foi.
E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã; esse
foi o sexto dia.”
- Essa não é uma mensagem de autoajuda, mas sim de ajuda do alto.
A OBRA-PRIMA...
Um projeto perfeito – “à nossa imagem, conforme a nossa semelhança”
- “O homem não foi um rascunho, uma tentativa dentre tantas outras. Ele foi concebido a partir do que,
comprovadamente, era perfeito: o próprio Deus”. (Guilherme Gimenez)
- O homem foi criado de forma diferente de todo o restante da criação. Os 5 primeiros dias e as obras
criadas foram concebidas sempre pela voz poderosa divina. Ao chegar na criação do homem, temos o
destaque para a frase “façamos o homem”. O plural indica a trindade (Pai, Filho e Espírito Santo) diante
do projeto.
- Um detalhe é importante na segunda narrativa da criação encontrada no capítulo seguinte:
“Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o
homem passou a ser alma vivente”. (Gênesis 2.7)
Formar = ( יצרyatsar) – “A origem traz a ideia de ‘espremer numa forma’e daí vêm as interpretações
possíveis: dar forma, moldar. O interessante é que a palavra se refere a uma atividade humana,
sugerindo quase um trabalho artesanal como de um oleiro que fabrica o vaso.”
“Nós somos um projeto inigualável. Não há como diminuir o valor do ser humano, pois ele foi concebido
a partir da perfeição”. (Guilherme Gimenez)
ILUSTRAÇÃO – O OLHO HUMANO
“Ele tem apenas 25 milímetros de diâmetro, pesa 7,5 gramas, mas é projetado de modo engenhoso. Por
exemplo, possui sistemas separados para diferentes intensidades de luz. Assim, quando uma pessoa
entra em um lugar escuro, meia hora depois, os olhos podem ficar 10 mil vezes mais sensíveis à luz. Tem
cem vezes mais células sensíveis à luz (pixels) do que a maioria das câmeras de vídeo. Além disso, um
grande número dessas células fica concentrado na fóvea, um pequeno ponto no centro da retina, onde a
imagem mais nítida é formada. Visto que o olhar muda de direção várias vezes por segundo, ficamos
com a impressão de que todo nosso campo de visão é nítido. Por incrível que pareça, a fóvea tem

aproximadamente o tamanho do ponto final desta frase. Sinais elétricos das células sensíveis à luz
passam de uma célula nervosa para outra em direção ao nervo óptico. Mas as células nervosas fazem
mais do que passar esses sinais adiante. Elas realizam um processo preliminar, realçando informações
vitais e ocultando detalhes desnecessários. O córtex visual do cérebro atua como um receptor
sofisticado de vídeo. Ele torna as imagens mais nítidas por realçar as extremidades e compara os sinais
das células sensíveis às cores primárias, para que se possam distinguir milhares de cores. O cérebro
também compara as minúsculas diferenças entre o que os dois olhos veem, para tornar possível a
percepção de distância. Pense em como os olhos escaneiam os rostos em uma multidão distante e
enviam impulsos elétricos para o cérebro, que, então, transforma os sinais em imagens nítidas. Pense
também em como os detalhes sutis daqueles rostos são comparados com os detalhes já armazenados na
memória. Isso possibilita identificar um amigo instantaneamente. Sem dúvida, um processo
impressionante!” (Emily Y. Chew – Oftalmologista – Academia Americana de Oftalmologia)
A OBRA-PRIMA...
Um potencial diferenciado – “Domine ele... subjuguem a terra... lhes dou todas as plantas...”
- O ser humano foi criado como um líder, com um potencial diferenciado. Foi colocado acima de toda a
criação com a condição de coordenar, dominar, utilizar.
- Nada na criação se assemelha ao homem. Seu potencial é absolutamente maior do que qualquer outro
ser. Ele é o centro da criação.
A OBRA-PRIMA...
Uma satisfação ímpar na criação – “e tudo havia ficado muito bom”
“Muito bom” = ( מאדme’od) - “extremamente, muito (expressões idiomáticas mostrando magnitude ou
grau).
( טובtowb) – “bom, agradável, amável”
- A nossa criação foi uma satisfação diferenciada para Deus.
- Houve admiração por parte de Deus em relação a nós.
VOCÊ PRECISA ENXERGAR-SE COMO UMA OBRA-PRIMA
Salmo 139.14 – “Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste; as tuas
obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem”. (ARA)
“Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Digo isso
com convicção.” (NVI)
“Assombrosamente maravilhoso”/“de modo especial e admirável”
( יראyare') – “reverenciar, ter admiração por, reverenciar, honrar, respeitar”
“Essa expressão indica admiração diante de algo que se destaca no contexto”. (Rabino Joseph Telushkin)
- “Tal qual o salmista, precisamos admitir e confiar que fomos criados de modo maravilhoso”.
(Guilherme Gimenez)
“Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o
homem, que dele te lembres e o filho do homem, que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco,
menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e
sob seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo; as aves do céu, e
os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico
em toda a terra é o teu nome!” (Salmo 8.3-9)

REFLEXÕES
‒ Você tem muito valor, ainda que todos digam o contrário.
‒ Você foi criado a partir de um projeto perfeito. Isso sempre o aproximará de Deus.
‒ O que você tem feito com seu corpo?
‒ O que você tem feito de sua vida?

