
Sermão Expositivo 

Título: A Recriação do Homem 
Tema: Passos no reavivamento e reforma espiritual 
Autor: César A. Ticona – Benavente 
Texto: Gen 1 
Esboço 

1. A realidade da vida sem Deus 
2. O trabalho do Espírito Santo 
3. A luz 
4. A atmosfera 
5. Separar terra das águas 
6. Importância das plantas 
7. Luminares 
8. Animais aquáticos 
9. Animais terrestres 
10. A criação do homem 
11. O descanso do Senhor 

Corpo 

1. A realidade da vida sem Deus (Gen 1:2) 
A terra estava sem forma e vazia. Sem forma, porque estava escuro. Vazia, porque não havia 
outra coisa senão água. Vazia que vida. De que serve uma vida sem vida (sem Deus). A vida 
assim vivida não é melhor que dos animais. A vida sem Deus é escura e vazia. Sem luz, sem 
sentido é um correr atrás do vento de uma ilusão(Ecl 2:11) 

2. O trabalho do Espírito Santo (Gen 1:2) 
Apesar de o homem viver sem Deus e sem esperança o Espírito do Senhor sempre o esteve 
chamando. Não importa quão longe o homem está o Espírito de Deus sempre o está rodeando 
(Sal 139:7).  

3. Dia 1 (Milagre 1): A luz (Gen 1:3).  
A luz é a presença de Deus (1 Jo 1:5). Pela palavra de Deus foram criadas as coisas que existem 
na terra e céus (Heb 11:3) O primeiro milagre abre os olhos do homem para se perceber de que 
Deus existe e sempre o esteve protegendo apesar de que não o conhecia. Agora Deus coloca no 
caminho da salvação. Acontecerão milagres na vida do homem, transformação do caráter e 
pureza da vida. Começa o processo de recriação do homem a imagem e semelhança de Cristo. 

4. Dia 2 (Milagre 2): A atmosfera. (Gen 1:6) 
A atmosfera contem o ar que respiram todos os seres vivos. O ar que necessita o homem para o 
erguimento da sua natureza caída é a oração. Ela cria a atmosfera do céu na terra. A oração nos 
coloca em contato com a mente infinita de Deus. O milagre está na oração privada no meio da 
natureza. Numa hora tranqüila e em silencio ouvir distinta a voz de Deus (CBV 58). Eis o 
momento da comunhão com Deus. É a hora de conhecer os planos de Deus para nosso dia. A 



cada dia se precisa desta comunhão. Basta para cada dia seu próprio (Mat 6:34). Quem vive 
desta forma jamais será vencido (CC 99). 

5. Dia 3 (milagre 3): Separar a terra das águas (Gen 1:9) 
A aparência do planeta mudou, de só ter água agora aparecia a terra. Local adequado para viver 
o homem. Águas em profecia são multidões, nações e povos. Deus deseja nos separar do 
mundo. Não seguir mais os padrões e costumes do mundo. Deixar para atrás amigos familiares 
cargos, postos de trabalho. Deus claramente nos quer trazer para sua igreja, para a comunidade 
dos santos e desfrutar da simpatia dos homens que buscam se assemelhar no caráter a Cristo 
Jesus. Mateus quando aceitou o convite de Cristo não foi discutir qual iria a ser seu novo salário 
pelo menos equivalente ao que já ganhava (CBV 479). Nesta mudança de aparência está 
relacionada com a modéstia cristã. Pois o que reflete para o mundo e toca corações é a 
simplicidade do trajar envolto numa atmosfera de luz e paz (CBV 58).  

6. Dia 3 (milagre 4): Criação da vegetação (Gen 1:11) 
A vegetação serve para embelezar a terra e alimentar ao homem e animais. O seguinte passo no 
preparo para recuperar as características de Adão é a mudança de hábitos de vida. Deus quer 
que nos cuidemos nosso corpo para ele habitar e também para que através dele possamos ser 
uma benção para o mundo caído. A Reforma da saúde não é apenas rejeitar o nocivo senão 
também o uso sábio do que é bom. Deus que preparar seu exercito com uma dieta apropriada. 
Parece que a reforma da saúde apenas se concentrou no tema do não uso da carne, o que levou 
a perder perspectiva da verdadeira reforma. E pela vida de doença dos pseudo-reformadores a 
reforma  caiu em descrédito.  

7. Dia 4 (milagre 5): Luminares (Gen 1:14) 
O Sol serve para dar luz, na obra da recriação o sol que se precisa é o estudo da Bíblia para 
alimentar nossa vida de fé. Ela é como uma espada de dois gumes discernindo os pensamentos 
(Heb 4:12). Recebida, crida e obedecida é o grande instrumento na transformação do caráter. É 
o grande estímulo, a constrangedora força que vivifica as faculdades físicas, mentais e 
espirituais, dando à existência a devida orientação. (CBV 458).  
A lua dá sua luz na noite. Mostrando o papel que joga o espírito de profecia. O Senhor deu uma 
luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior (O colportor evangelista 125). No 
momento de maiores trevas espirituais esta luz ilumina o caminho a percorrer. Negligenciar esta 
luz é caminhar nas escuras. 
As estrelas, por mais diminutas que sejam suas luzes são instrumentos de Deus para iluminar e 
guiar na noite mais escura. Se andardes na luz, podereis ser luzes brilhando no mundo (Minha 
consagração hoje 220). Desta forma anjos, ministros, irmãos podem ser luzes que iluminam a 
vida dos demais. Quando não tivermos nem bíblia nem espírito de profecia nas mãos estas 
pequenas luzes apontarão o caminho.  

8. Dia 5 (milagre 6): Animais aquáticos e aéreos (Gen 1:20) 
Ate antes deste dia a criação mostrava beleza exuberante, porém, era estática. Assim também 
no processo de re-erguimento do homem podem-se ver essas duas etapas: Uma estática e outra 
dinâmica. Cristo até antes de seu batismo se preparou para agir (fase estática). Ele ia começar 
uma grande obra. Da forma que as águas representam os povos de onde sai o homem de Deus. 
Agora o cristão se projeta para seus semelhantes lhes levando a vida em Cristo Jesus de forma 



desinteressada. Assim como a atmosfera produziu seres vivos. Nossas preces podem auxiliar aos 
sofredores, aos que caminham na beira da tentação. Agora pelo seu contato com o mundo e 
com Deus pode orar intercedendo pelos seus familiares e amigos. A oração deixa de ser pessoal 
e egoísta (CC 101)  

9. Dia 6 (milagre 7): Animais terrestres (Gen 1:24) 
Cria-se vida a partir da terra onde apenas havia bela vegetação. Indicado que a reforma da 
saúde não é um fim em se mesma. Senão um médio para vivificar a igreja de Cristo nesta terra. 
A igreja precisa de um reavivamento e reforma. Mas isto virá a partir de irmãos na fé que estão 
se re-erguendo a cada dia a semelhança a Cristo Jesus. Estes reformadores não são críticos, nem 
divisionistas. Senão amam a igreja como Cristo a ama. São agentes para estimular a vida 
espiritual do povo do Senhor. Intercedem por esta assim como Moises pelo seu povo. “Agora, 
pois, perdoa-lhe o pecado; ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste” Ex 32:32. A 
vida do cristão neste ponto é imenso amor, pureza e santidade. 
Dia 6 (milagre 8): Criação do homem (Gen 1:26) 
Finalmente o homem foi reconstruído a imagem de Deus. É por este que Cristo virá na sua 
segunda volta. Este homem mortal agora e imortal (1 Cor 15:54). Se desejais ser santos no Céu, 
deveis sê-lo primeiro na Terra. Os traços de caráter que nutrirdes na vida não se mudarão pela 
morte ou pela ressurreição. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifestáveis no 
lar e na sociedade. Jesus não muda o caráter em Sua vinda. A obra de transformação precisa ser 
feita agora. Nossa vida diária está determinando nosso destino (Lar Adventista 16). 

10. Dia 7 (milagre 9): Descanso do senhor (Gen 2:1-3) 
Depois de muito trabalho por parte do céu e por parte dos que decidiram se assemelhar a 
Cristo. O universo entra no descanso do Senhor (Heb 4:1): O milênio. Entenderemos maiores 
mistérios desta vida, das perplexidades que vivíamos. Veremos então tal como somos vistos por 
Deus (1 Cor 13:8). Desta forma louvaremos ainda mais seu santíssimo nome. Pois suas obras são 
maravilhosas em extremo. “Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-
Poderoso! Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações!” Apoc 15:3.  
É por isto que o sábado é eterno. O sábado nos faz lembrar que somos criaturas e que 
precisamos voltar a nos re-erguer a imagem dEle, também é uma figura do descanso milenar 
nos céus. Sendo o pregador e mestre da escola sabatina o próprio Cristo Jesus. Também Ele será 
o professor de ciências. Privilegio que somente os que são imagem e semelhança de Cristo 
poderão assistir e gostar. 


