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A Criação do Homem – Macho e Fêmea assim os Criou 

 
Quem criou o homem? Foi Deus quem o criou? Sim, não há dúvida de que 

Deus criou o homem. Como afirma a Palavra de Deus: macho e fêmea os criou. 

Por um dever de lealdade e de respeito, impossível será não recorrer à 
Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que, observando os 
preceitos da Palavra de Deus, assim conceituou a criação do homem por Deus: 

“Por um ato especial, o homem foi criado por Deus à Sua imagem e 
conforme a Sua semelhança e disso decorrem o seu valor e dignidade. Seu corpo 
foi feito do pó da terra e para o mesmo pó há de voltar; Seu espírito procede de 
Deus e para ele retornará; O criador ordenou que o homem domine, desenvolva e 
guarde a obra criada; Criado para a glorificação de Deus; Seu propósito é amar, 
conhecer e estar em comunhão com seu Criador, bem como cumprir Sua divina 
vontade; Ser pessoal e espiritual. O homem tem capacidade de perceber, conhecer 
e compreender, ainda que em parte, intelectual e experimentalmente, a verdade 
revelada, e tomar suas decisões em matéria religiosa, sem mediação, interferência 
ou imposição de qualquer poder humano, seja civil ou religioso”. 

Ora, se a Bíblia é a Palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática, 
portanto, ainda mais conscientes de que foi Deus o Criador do homem, 
compreende-se que todas as demais informações e subsídios sobre esse mesmo 
homem têm de, forçosamente, serem extraídos, com fé e amor, da eterna Palavra 
de Deus. 

A criação do homem foi um ato da vontade divina, do poder do Criador, 
como bem disse o salmista Rei Davi em sua oração: “Graças te dou, visto que por 
modo assombrosamente maravilhoso me formaste; as tuas obras são admiráveis, e 
a minha alma o sabe muito bem” (Salmo 139:14). Tendo sido criado no sexto dia de 
trabalho de Deus, portanto, o último a ser criado, o homem é considerado e 
chamado de “a coroa da criação” pela sua natureza outorgada por Deus, conforme 
Gênesis1:26-27 e 2:7. 

Na linha da manifestação do poder de Deus no tocante à criação do 
homem, junte-se a esse mistério o ato divino da criação da mulher, a respeito de 
quem Deus disse que seria, para o homem, uma ajudadora, ou auxiliar, conforme 
lemos em Gênesis 2:18: “Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem 
esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea”. Em Gênesis 1:27 assim 
está escrito: “E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, 
macho e fêmea os criou”.   

Mas qual o porquê da criação do homem? Eis que o Salmo 8 nos dá a 
informação, as razões. Trata-se de um hino de gratidão e louvor a Deus por tão 
abençoada criação, que até excede a todo entendimento, a quem foi dada domínio 
sobre todas as demais coisas criadas. E, ainda no mesmo Salmo 8:4-5, uma 
pergunta se destaca no cântico de louvor do salmista: “Que é o homem mortal para 
que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco 
menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste”. 



 
Assim, destaca-se acerca do homem, segundo os textos do livro de 

Gênesis, que: 

a) abençoados por Deus, tanto o homem quanto a mulher, recebem a 
atribuição de frutificar e multiplicar a terra; encher a terra e sujeitá-la, dominar sobre 
todos os demais seres viventes;  

b) o homem é um ser moral, Deus o fez como ser responsável, com 
liberdade de escolha e feito à imagem e semelhança de Deus; 

c) o homem, como um ser criado por Deus, é bom. Sua imagem foi 
desfigurada pelo pecado, mas pode ser reabilitado pela regeneração e conversão 
ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus; 

d) na relação do homem com Deus, é significativo dizer sobre sua total 
dependência de Deus. O homem como um todo pertence a Deus, o seu Criador; 

            e) o homem perdido pode ter salvação em Cristo Jesus. O homem natural 
pode tornar-se parte integrante de uma nova criação, pois Jesus veio para salvar e 
reconciliar o homem perdido com Deus. 

Removidas as barreiras do pecado que se formaram entre Deus e o homem, 
está este reconciliado com Deus como uma nova criatura, portanto, em paz com o 
Senhor e salvo por Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o único Mediador entre Deus 
e os homens (1 Timóteo 2:5): “Porque há um só Deus e um só Mediador entre 
Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.” Amém! Perseveremos na graça e no 
poder de Deus! 

 


