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A CRIAÇÃO DO HOMEM
“Também disse Deus: Façamos o homem

à nossa imagem, conforme a nossa

semelhança; e tenha ele domínio sobre os

peixes do mar, sobre as aves dos céus, e

sobre os animais domésticos, sobre toda

a terra e sobre todos os répteis que

rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o

homem à sua imagem; à imagem de Deus

o criou; homem e mulher os criou”.

Gênesis 1.26.27



CATECISMO DE HEIDELBERG
Pergunta 6: Mas Deus criou o homem

tão mau e perverso?

Resposta: Não, Deus criou o homem

bom1 e à sua imagem2, isto é, em

verdadeira justiça e santidade, para

conhecer corretamente a Deus seu

Criador, amá-lo de todo o coração e viver

com Ele em eterna felicidade, para louvá-

lo e glorificá-lo3.

1. Gênesis 1.31; 2. Gênesis 1.26,27 

3. 2Coríntios 3.18, Efésios 4,24 e Colossenses 3.10 



PARTICULARIDADES NA 

CRIAÇÃO DO HOMEM

✓ Precedida por um solene

conselho divino;

✓Ato imediato de Deus;

✓ Criado a imagem e semelhança

de Deus:

a) Necessidade do transcendente;

b) Censo de justiça;

c) Imortalidade.



✓ Ser composto.

a) Dicotomia (corpo e alma);

b) Tricotomia (corpo, alma e 

espírito).

✓ A Origem da alma.

a) Preexistencialismo (Orígenes);

b) Traducionismo (Lutero);

c) Criacionismo (Calvino).



MANDATOS DIVINOS

✓ Social:

“E Deus os abençoou e lhes disse: Sede

fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e

sujeitai-a...”

Gênesis 1.28a

“Por isso, deixa o homem pai e mãe e se

une à sua mulher, tornando-se os dois uma

só carne”

Gênesis 2.24



✓Cultural:

“... dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves

dos céus e sobre todo animal que rasteja pela

terra”.

Gênesis 1.28b

“Tomou, pois, o SENHOR Deus ao homem e o

colocou no jardim do Éden para o cultivar e o

guardar. [...] Deu nome o homem a todos os

animais domésticos, às aves dos céus e a todos

os animais selváticos; para o homem, todavia, não

se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea”

Gênesis 2.15,20



✓ Espiritual

“Assim, pois, foram acabados os céus e a

terra e todo o seu exército. E, havendo

Deus terminado no dia sétimo a sua obra,

que fizera, descansou nesse dia de toda a

sua obra que tinha feito. E abençoou Deus

o dia sétimo e o santificou; porque nele

descansou de toda a obra que, como

Criador, fizera”.
Gênesis 2.1-3



PACTO DAS OBRAS 

“E ordenou o Senhor Deus ao homem,

dizendo: De toda árvore do jardim

comerás livremente, mas da árvore da

ciência do bem e do mal, dela não

comerás; porque, no dia em que dela

comeres, certamente morrerás”.

Gênesis 2.16,17



CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER

Capítulo IV - DA CRIAÇÃO

II. Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou

o homem, macho e fêmea1, com alma racional e

imortal2, e dotou-os de inteligência, retidão e perfeita

santidade, segundo a sua própria imagem3, tendo a lei

de Deus escrita no seu coração4, e o poder de cumpri-

la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo

deixados à liberdade da sua própria vontade, que era

mutável. Além dessa escrita no coração, receberam o

preceito de não comerem da árvore da ciência do bem

e do mal; enquanto obedeceram a este preceito, foram

felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio

sobre as criaturas5.

1. Gênesis 1.27, 2.7; 2. Salmos 8.5, Eclesiastes 12.7, Mateus 10.28; 

3. Colossenses 3.10; 4. Romanos 2.14,15; 5. Gênesis 3.6



I. Tão grande é a distância entre Deus e a

criatura, que, embora as criaturas racionais

lhe devam obediência como ao seu Criador,

nunca poderiam fruir nada dele como bem-

aventurança e recompensa, senão por

alguma voluntária condescendência da

parte de Deus, a qual foi ele servido

significar por meio de um pacto1.

CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER
Capítulo VII - DO PACTO DE DEUS COM O 

HOMEM

1. Jó 9.32,33; Salmos 113.5,6; Lucas 17.10;

Atos 17.24,25



II. O primeiro pacto feito com o

homem era um pacto de obras1;

nesse pacto foi a vida prometida a

Adão e nele à sua posteridade, sob a

condição de perfeita obediência

pessoal2.

CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER

Capítulo VII - DO PACTO DE DEUS COM 

O HOMEM

1. Gênesis 2.17; Gálatas 3.10; 

2. Gálatas 3.12; Romanos 5.12-14 e 10.5



I. Deus dotou a vontade do

homem de tal liberdade, que ele

nem é forçado para o bem ou para

o mal, nem a isso é determinado

por qualquer necessidade

absoluta da sua natureza1.

CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER

Capítulo IX – DO LIVRE ARBÍTRIO

1. Tiago 1.14; Deuteronômio 30.19; 

João 5.40; Tiago 4.7; Mateus 17.12; Atos  7.51 



II. O homem, em seu estado de

inocência, tinha a liberdade e o poder

de querer e fazer aquilo que é bom e

agradável a Deus1, mas mutavelmente,

de sorte que pudesse decair dessa

liberdade e poder2.

CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER

Capítulo IX – DO LIVRE ARBÍTRIO

1. Eclesiastes 7.29; Colossenses 3.10; 

Gênesis 1.26; 2. Gênesis 2.16,17 e Gênesis 3.6



A QUEDA DO HOMEM

“E ordenou o Senhor Deus ao homem, 

dizendo: De toda árvore do jardim 

comerás livremente, mas da árvore da 

ciência do bem e do mal, dela não 

comerás; porque, no dia em que dela 

comeres, certamente morrerás”.

Gênesis 2.16,17



“E, vendo a mulher que aquela 

árvore era boa para se comer, e agradável 

aos olhos, e árvore desejável para dar 

entendimento, tomou do seu fruto, e 

comeu, e deu também a seu marido, 

e ele comeu com ela. Então, foram 

abertos os olhos de ambos, e 

conheceram que estavam nus; e coseram 

folhas de figueira, e fizeram para 

si aventais”.

Gênesis 3.6-7



Pergunta 7: De onde vem, então,

esta natureza corrompida do homem?
Resposta: Da queda e desobediência

de nossos primeiros pais, Adão e Eva,

no paraíso1. Ali, nossa natureza

tornou-se tão envenenada, que todos

nós somos concebidos e nascidos em

pecado2.

CATECISMO DE HEIDELBERG

1. Romanos 5.12, 18 e 19; Gênesis 3;

2. Salmos 51.5; João 3.6



Pergunta 21: Continuou o homem no

estado em que Deus o criou no princípio?

Resposta: Nossos primeiros pais, sendo

deixados à liberdade da sua própria

vontade, pela tentação de Satanás

transgrediram o mandamento de Deus,

comendo do fruto proibido; e, por isso,

caíram do estado de inocência em que

foram criados1.

CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER

1. Gênesis 3.6-8,13



Pergunta 22: Caiu todo o gênero

humano na primeira transgressão?

Resposta: Havendo o pacto sido feito

com Adão, como representante, não para

si somente, mas para toda a sua

posteridade, todo o gênero humano,

descendendo dele por geração ordinária,

pecou nele e caiu com ele na primeira

transgressão1.

CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER

1. Atos 17.26; Gênesis 2.17



Pergunta 23: A que estado ficou

reduzido o gênero humano por

essa queda?

Resposta: Essa queda reduziu o

gênero humano a um estado de

pecado e miséria1.

CATECISMO MAIOR DE 

WESTMINSTER

1. Romanos 5.12; Gálatas 3.10 



Pergunta 24: O que é pecado?

Resposta: Pecado é qualquer falta

de conformidade com a lei de Deus,

ou a transgressão de qualquer lei

por Ele dada como regra à criatura

racional1.

CATECISMO MAIOR DE 

WESTMINSTER

1. Romanos 3.23; 1João 3.4; Gálatas 3.10-12



Pergunta 25: Em que consiste o pecado desse

estado em que o homem caiu?

Resposta: O pecado desse estado em que o

homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado

de Adão1, na falta de retidão na qual este foi

criado e na corrupção da sua natureza pela qual

se tornou inteiramente indisposto, incapaz e

oposto a todo o bem espiritual e inclinado a todo

o mal, e isso continuamente2, o que geralmente se

chama pecado original, do qual precedem todas

as transgressões atuais3.

CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER

1. Romanos 5.6,12,19; 2. Romanos 3.10-12; Efésios 2.3; 

Romanos 8.7,8; Gênesis 6.5; 3. Tiago 1.14,15; Mateus 15.19



Pergunta 26: Como é o pecado original

transmitido de nossos primeiros pais à sua

posteridade?

Resposta: O pecado original é transmitido

de nossos primeiros pais à sua

posteridade por geração natural, de

maneira que todos os que assim procedem

deles são concebidos e nascem em

pecado1.

CATECISMO MAIOR DE 

WESTMINSTER

1. Salmos 51.5 ;João 3.6



Pergunta 27: Qual é a miséria que a queda

trouxe sobre o gênero humano?

Resposta: A queda trouxe sobre o gênero

humano a perda da comunhão com Deus1, o

seu desagrado e maldição; de modo que

somos por natureza filhos da ira2, escravos de

Satanás3 e justamente expostos a todas as

punições, neste mundo e no vindouro4.

CATECISMO MAIOR DE 

WESTMINSTER

1. Gênesis 3.8,24; 2. Efésios 2.2,3; 3. 2Timóteo 2.26; 

Lucas 11.21,22; Hebreus 2.14; 4. Lamentações 3.39; 

Romanos 6.23; Mateus 25.41,46



Pergunta 28: Quais são as punições do pecado

neste mundo?

Resposta: As punições do pecado neste mundo

são: ou interiores, como cegueira do

entendimento1, sentimentos depravados2, fortes

ilusões3, dureza de coração4, remorso na

consciência5 e afetos baixos6; ou exteriores como a

maldição de Deus sobre as criaturas por nossa

causa7 e todos os outros males que caem sobre

nós, em nosso corpo, bens, relações e empregos8 -

juntamente com a morte9.

CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER

1. Efésios 4.18; 2. Romanos 1.28; 3. 2Tessalonicenses 2.11;

4. Romanos 2.5; 5. Isaías 33.14; 6. Romanos 1.26;

7. Gênesis 3.17; 8. Deuteronômio 28.15; 9. Romanos 6.21,23



Pergunta 29: Quais são as punições

do pecado no mundo vindouro?

Resposta: As punições do pecado no

mundo vindouro são a separação eterna

da presença consoladora de Deus e os

tormentos mais penosos na alma e no

corpo, sem intermissão, no fogo do

inferno para sempre1.

CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER

1. 2Tessalonicenses 1.9; Marcos 9.47,48;

Apocalipse 14.11; Lucas 16.24,26


