DEUS, O PAI, O ÚNICO CRIADOR DO CÉU E DA TERRA 1

Apesar da enorme popularidade da Bíblia, muitos estão incertos sobre quem criou o
universo. A ideia de que Jesus foi um agente ativo na criação em Gênesis é popular. Mas, é
baseada na Bíblia?
As informações a seguir são fornecidas pelo texto das Escrituras:
Atos 4.24 (os primeiros crentes): “Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus
e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar, e tudo o que neles há”.
Atos 7.48-50 (Estêvão): “Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens,
como diz o profeta: O céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. [...] Não fez, porventura,
a minha mão todas estas coisas?”
Atos 14.15 (Paulo e Barnabé): “[...] vos anunciamos o evangelho para que destas práticas
vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, e tudo quanto há neles”.
Atos 17.24-26 (Paulo): “O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do
céu e da terra, [...] ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas; e de um
só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes
os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação”.
Apocalipse 4.11 (24 anciãos): “Tu és digno, Senhor, de receber a glória e a honra e o poder;
porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas são e foram criadas”
Apocalipse 10.6 (um anjo): “E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual
criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há [...]”.
Apocalipse 14.7 (um anjo): “[...] Temei a Deus, e dai-lhe glória; porque é chegada a hora do
seu juízo; e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas”.
Marcos 10.6 (Jesus): “Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher”.
Mateus 19.4 (Jesus): “[...] Não tendes lido que aquele que os fez desde o princípio, os fez
homem e mulher”.
Romanos 11.35-36: “Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado?
Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas [...]”.
Hebreus 2.10: “[Deus] para quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe [...]”.
Hebreus 3.4: “[...] quem edificou todas as coisas é Deus”.
Hebreus 4.3-4: “[...] embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo;
[...] descansou Deus, no sétimo dia, de todas as suas obras”.
Hebreus 11.3: “Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus [...]”.
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1 Coríntios 8.6: “Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para
quem nós vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele
nós também”.
Colossenses 1.16: “Porque nele [Cristo] [não ‘por ele’, como traduzido erroneamente em
algumas versões] foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis,
sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado através
de [não 'por', como erroneamente traduzido em algumas versões] ele e para ele”.
O criador é Deus, o Pai. Ele fez tudo. Ele fez o homem e a mulher. Ele descansou na criação.
Jesus surgiu quando Maria concebeu sobrenaturalmente. A concepção milagrosa faz dele o
Filho de Deus em um sentido especial (Lucas 1.35).
Jesus Cristo foi a razão de toda a criação, a ocasião para a criação, uma vez que, como
primogênito, ele deve possuir toda a autoridade sobre o universo sob Deus. Mas Deus, o Pai, o
Deus Único (1 Coríntios 8.6), é o criador de todas as coisas:
Isaías 44.24: “Eu sou o Senhor [Yahweh] que fez todas as coisas, o único que estendeu
os céus e espalhou a terra por mim mesmo”.
Para quem, então, Yahweh disse: “Façamos o homem à nossa imagem”? (Gênesis 1.26) Ele
pode ter se dirigido ao Seu conselho, como em 1 Reis 22.19: “[...] Vi o Senhor assentado no
seu trono, e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda”. Visto
que os anjos parecem ser feitos à imagem de Deus, Gênesis 1.26 pode incluí-los. No entanto,
Deus foi o único responsável pela criação no Gênesis, como Isaías 44.24 e os textos do Novo
Testamento citados acima mostram.
NOTA: Nenhum argumento pode ser construído para a pluralidade da Divindade a partir do
final plural de Elohim (Deus). Moisés, que é uma única pessoa, é chamado de Elohim (Êxodo
7.1). O Messias é chamado de Elohim (Salmo 45.6; Hebreus 1.8). Note que as versões gregas
do Antigo e do Novo Testamento sempre traduzem a palavra Deus por theos, que é uma palavra
singular, e não plural. Em Juízes 8.33 e 16.23-24, um único ídolo é chamado de Elohim. Em 1
Reis 11.33, Astarote, a deusa dos sidônios, Quemés, o deus dos moabitas e Milcom, o deus dos
amonitas, são designados como Elohim, embora cada um deles fosse um deus único. Além
disso, Abraão é chamado de “senhor”, onde uma forma plural, adonim (“senhores”), é usada
(Gênesis 24. 9-10). Potifar é chamado de adonim (“mestres”) de José (Gênesis 39.2, 3, 7, 8, 19,
20) e de “senhores” de José (Gênesis 39.16; 40.7). José é chamado o homem que é o “senhores”
(adonim) da terra e o “senhores” do país (Gênesis 42.30, 33). Outros exemplos de um final
plural com significado singular podem ser encontrados em Números 25.1-5, Deuteronômio 4.7,
1 Samuel 4.5-8, 1 Reis 11.5, 2 Reis 1.2 e 19.37.
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