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O Que Significa Ser Feito à
Imagem de Deus?

Nº3

Você já se perguntou o que significa ser feito à imagem e semelhança de Deus?
Em Gênesis 1:26–27 (ESV), a Bíblia diz: “E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança... E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o
criou; homem e mulher os criou.”
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A palavra hebraica para imagem significa uma
semelhança, ou imagem. Outro significado para
imagem poderia ser algo que representa outra
coisa. A palavra hebraica traduzida para semelhança
significa similar, ou semelhante a. Então, ao falar
sobre o tipo de criatura que Ele ia criar, Deus disse
que faria os humanos semelhantes a Si Próprio, da
mesma forma que um quadro é como o original mas
não é o original nem exatamente como ele.

Como os humanos são as únicas criaturas que Deus diz ter feito à Sua imagem e semelhança,
isto faz com que os humanos sejam significativamente diferentes de toda a criação
animal. Seguem-se algumas maneiras através das quais podemos ver que os humanos têm
semelhanças com Deus, e que Suas outras criações terrenas não têm ou pelo menos não no
mesmo grau.

• Os humanos são seres pessoais. Criamos amizades profundas e
relacionamentos complexos com outros.
• Deus é espírito; os seres humanos têm um espírito.
• Somos auto conscientes; estamos cientes de nós mesmos e de nossa
existência. Nós conhecemos, examinamos e julgamos a nós mesmos.
• Somos capazes de escolher entre opções e depois de decidirmos por algo,
seguir no sentido de realizarmos tal meta.
• Somos seres morais e temos um sentimento interior do certo e o errado.

• Nossos espíritos são imortais no sentido de que vivemos
para sempre depois da morte de nossos corpos. Deus
sempre existiu e a imortalidade faz parte de quem Ele é.
• Conseguimos pensar de maneira lógica, raciocinar, estar
cientes do passado, presente e futuro.
• Somos criativos. Apesar de não criarmos no mesmo grau
que Deus, possuímos criatividade de ideias e pensamentos
e, portanto, podemos “criar” novas músicas, arte ou
literatura. Conseguimos ter novas ideias e ver possibilidades
e concretizá-las.
• Usamos uma linguagem complexa para nos comunicarmos.
• Sentimos uma grande gama de emoções. Alguns animais
demonstram algumas emoções, mas a variedade de emoções
nos humanos sobrepassa a dos animais.

Como somos a única parte da criação que Deus disse ser feita à Sua imagem e
semelhança, isso mostra que os seres humanos são especiais aos olhos de Deus.
A Bíblia declara que a humanidade está no topo da criação de Deus, e que Deus
colocou o homem em posição para governar e cuidar da Terra.

Que é o homem mortal para que te lembres dele? e o filho do homem, para que o visites? Pois pouco
menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio
sobre as obras das tuas mãos; tudo puseste debaixo de seus pés: Todas as ovelhas e bois, assim como
os animais do campo, As aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares.
(Salmo 8:4–8).
E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e
dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a
terra.” (Gênesis 1:27–28).

O que sermos feitos à imagem de Deus
nos diz de mais importante sobre nós
mesmos é que as pessoas têm valor
para Deus. Apesar de Ele nos haver
criado junto com tudo o mais, Ele nos
fez diferentes de todas as outras
coisas ao nos fazer à Sua imagem.

Ele nos fez seres pessoais, capazes de entrar em um relacionamento com Ele e outros seres humanos.
Ele nos fez de forma que combina o físico com o espiritual nos dando corpo e espírito. E apesar de
todos os humanos terem uma natureza pecaminosa, Ele nos ama de tal maneira que fez com que fosse
possível a humanidade voltar para Ele através da vida, morte e ressurreição de Seu Filho, Jesus.

Deus ama Suas criações feitas à Sua imagem, e cada pessoa tem valor para Ele. Isto deveria
fazer com que nós, por nossa vez, déssemos valor a cada pessoa. Nada diminui o valor de
uma pessoa para Deus.

Os humanos, não importa
de onde venham, como
pareçam, quer sejam
macho ou fêmea,

doentes, deficientes, famintos, pessoas
com quem você tem afinidade, ou de
quem não gosta naturalmente,

O amor
de Deus

recém nascidos, crianças, idosos,

cada ser humano—não importa as suas
condições, circunstâncias, ou crenças
religiosas—são a imagem de Deus e cada
um deveria ser honrado e respeitado.

Isto deveria fazer com que vejamos e tratemos a nós mesmos com respeito
e dignidade. Apesar de seja o que for que não gostemos sobre nós, saber que
Deus nos ama e dá valor deveria nos ajudar a nos vermos de maneira positiva,
nos cuidarmos fisicamente, alimentarmos os nossos espíritos com input
positivo e de Deus, e fazer o que pudermos para vivermos em harmonia e paz
com outros.

Em suma, deveríamos amar
e cuidar do nosso próximo,
porque é o que Deus faz.
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