AFINAL, QUEM EU SOU?
“Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.” (Gênesis 1:27)
SE VOCÊ TIVER QUE RESPONDER QUEM VOCÊ É, O QUE VOCÊ FALARIA?
Muito provavelmente começaria com o seu nome, talvez depois passaria para o seu trabalho ou formação, falaria de um local
de nascença ou habitação, poderia mencionar também sua origem familiar de modo geral e talvez mencionasse alguns hobbies.
De fato, boa parte de quem somos tem a ver com tudo isso, mas e quando tudo isso ou parte disso não nos agrada, nos frusta
ou nos fere? E quando tudo parece bem, mas passamos por um processo de conversão a Jesus que nos força a ter que repensar
quem temos sido até então? Abaixo vamos falar de três pontos que podemos observar sobre o processo da Criação observando
como o próprio Deus se apresenta e se relaciona com a criação.
DEUS CRIA TUDO COM UM PROPÓSITO
“Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom.” Gênesis 1:31
Há uma ordem na Criação. Deus não cria os peixes e depois pensa onde colocá-los, mas sim cria um ambiente perfeito e depois
cria as vidas que habitarão esse ambiente perfeito. O mesmo processo se dá com o homem. Deus cria tudo o que o homem
precisa e posteriormente o cria. Junto a isso, há diversos momentos no qual o texto dá a entender como se Deus desse uma
pequena parada e contemplasse o que havia criado e ficasse feliz por ter entendido que era bom. Podemos identificar em todo
processo da Criação cinco vezes que o autor registra a seguinte frase “...E Deus viu que isso era bom.” e finalizando com a criação
do homem temos “Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom.” Gênesis 1:31. Na época em que Gênesis foi escrito,
havia outros relatos da criação que permeavam o imaginário popular. Todos esses relatos incluíam vaidades, conflitos e a criação
do homem não tinha tanta importância. O único relato onde você encontra o homem sendo criado com cuidado e detalhes é o
relato de Gênesis da Bíblia. Podemos não ter relatos tão detalhados como gostaríamos, sobre como chegamos ao mundo, mas
se nascemos foi porque um Deus-Pai bom e cuidadoso nos deu o sopro de vida e, através de Jesus, podemos nos reconectar
com Ele. Lembre-se: você não é um erro, tampouco foi criado por vaidade ou conflito. Você foi criado por amor! Aleluia!
DEUS ESTABELECE O DESCANSO COMO PARTE DO PROCESSO DE CRIAÇÃO

“E, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha
feito.” Gênesis 2:2
Deus estabelece descanso como parte final de um processo de criação. Diferente do que comumente se entende, descansar não
é um direito, a verdade é que temos a obrigação de descansar. Deus nos dá o exemplo de que precisamos parar em algum
momento. Parar para admirar e nos alegrar com o que criamos, parar para restabelecer nossas forças, parar para pensar em
Deus e em todas as maravilhas que Ele faz, parar para ouvir a Deus e nos reorientar. É preciso saber quando é o momento de
parar. Se somos criados com a ideia de que não podemos descansar nunca, no relato da Criação Deus nos ensina diferente.
DEUS FORNECE UM TRABALHO PARA O HOMEM E O ENSINA A TRABALHAR
“O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.” Gênesis 2:15
Aqui temos uma semelhança com o primeiro item, onde temos Deus cuidando e trabalhando. Da mesma forma esse Deus dá
para o homem uma incumbência similar à dEle mesmo – não a de criar do nada, mas a de desenvolver a partir do que Deus
criou. Deus traz a existência o que não existe. O homem não faz isso, mas ao homem é dada a capacidade de desenvolver aquilo
que Deus cria do nada. Ao homem foi dado o dever de guardar o jardim, ou seja, de cuidar e de proteger. Adão não viu Deus
criando todas as coisas, logo, não podemos dizer que ele observou como Deus fez tudo e o imitou, mas sabemos que Deus se
relacionava com Adão. Adão conversava diariamente com Deus e aprendia diretamente Dele. Através de Jesus Cristo podemos
hoje também ter acesso direto a Deus e nos relacionar com Ele, portanto ainda que não tenhamos tido ninguém em nossas
vidas que nos ensinasse o que é desenvolver um trabalho corretamente, assim como cuidar e proteger, podemos aprender de
Deus e com Deus diariamente através do Espírito Santo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome,
esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26
PARE, PENSE E SAIBA QUEM VOCÊ É EM DEUS
Deus não nos fez e nos largou perdidos sem proteção e sem saber o que fazer. Deus preparou tudo para a nossa chegada. Deus
nos fez com amor e com detalhes. Ele nos fez para sermos bons como Ele é e criarmos coisas boas como Ele cria, mas somente
estando nele podemos fazer isso. “Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará
muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.” João 15:5

