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Criatividade durante a Covid–19 
1ª parte: Deus e a criatividade 

 

No princípio, criou Deus os céus e a terra. 

Gênesis 1:1 (ARCI) 

Reflexão 

A Bíblia nos fala muito acerca das características de Deus, como, por exemplo: Deus é imutável 
(Malaquias 3:6; Salmo 102:25-27), Deus é onipotente (Apocalipse 1:8), Deus é eterno (Salmo 90:2, Jó 
36:26), Deus está sempre presente em todos os lugares, ele é onipresente (Deuteronômio 10:14, 
Jeremias 23:23–24), Deus é sábio (Romanos 16:27), Deus é fiel (Deuteronômio 32:4), Deus é amoroso 
(1 João 4:8), e Deus é bom (Salmo 34:8).  

Todos esses são aspectos importantes de como Deus 
é. Entretanto, nenhum desses é o primeiro atributo de 
Deus que a Bíblia destaca. Em seus capítulos iniciais, 
quando Deus está sendo “apresentado” ao leitor pela 
primeira vez, Deus é mostrado como sendo 
extremamente criativo. 

No início de Gênesis, não nos deparamos com um 
mestre e seus escravos, ou com um guerreiro e seu 
exército, ou ainda com um mestre e seus alunos, nem 
mesmo com um milagreiro e seu público cativo... Ao 
contrário disso tudo, Deus se revela como criador e a 
humanidade como cocriadora com ele. 

Deus cria os céus e a terra. Deus cria o sol, a lua e as 
estrelas. Deus cria todos os pássaros no céu, as criaturas no mar, e os animais na terra. Gênesis vai 
revelando a impressão digital invisível de um Deus criativo em cada lontra, em cada cadeia de 
montanhas, em cada leopardo branco, em cada lago congelado, em cada galáxia, em cada pessoa e 
em cada átomo. Quando pensamos em tudo que ele fez, vemos que Deus é tremendamente criativo. 
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Ponto para reflexão 

● Pense acerca da beleza e da diversidade de tudo o que Deus criou. Passe uns cinco 
minutos fazendo uma lista de todas as coisas que você conseguir lembrar que foram 
criadas por Deus. Agradeça a ele em oração. 

 

Oração 
Deus Criador, maravilhamo-nos diante de tudo que criaste. Ficamos extasiados por tua criatividade. 
Somos tão gratos pela beleza e pela diversidade que há no mundo que demonstram o quão criativo tu 
és. Cria em nós uma profunda consciência e apreciação de quão belo é o mundo criado por ti. Em 
meio à pandemia de Covid-19, ajuda-nos a recordarmos que, em sua origem, o mundo era totalmente 
bom e feito de uma maneira maravilhosa. 
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Criatividade durante a Covid-19 
2ª parte: A humanidade e a criatividade 

 

E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e domine 
sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e 
sobre todo réptil que se move sobre a terra.  E criou Deus o homem à sua imagem; à 
imagem de Deus o criou; macho e fêmea 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 1:26–28 (ARC) 
 

 
 
E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. 

Gênesis 2:15 (ARC) 
 

 
Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda obra de mestre, e a mais engenhosa, e a 
do bordador, em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, 
fazendo toda obra e inventando invenções. 

Êxodo 35:35 (ARC) 

Reflexão 

Somos chamados para sermos amorosos, bons e misericordiosos, tal como Deus é misericordioso 
também. Desse modo, fomos feitos para “espelhar” e refletir o caráter de Deus. Isso é parte do que a 
Bíblia quer dizer quando fala que fomos “feitos à imagem de Deus” (Gênesis 1:27). A natureza e o 
caráter de Deus deveriam se refletir na maneira como vivemos a nossa vida, bem como no mundo do 
qual participamos da criação.  
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Uma das maneiras pelas quais somos convidados a refletir o caráter de Deus é sendo criativos. Deus 
colocou Adão e Eva em um jardim pacífico, encantador, colorido, harmonioso e perfeito. Depois, 
Deus pediu aos humanos que “lavrar e o guardar”. Eles foram orientados a ampliar o jardim de 
maneira criativa, essa maneira de ser, para o restante do mundo. Eles deveriam “dominar” (ou 
governar) o mundo de tal maneira que este refletisse cada vez mais o caráter de Deus e suas boas 
intenções para a criação.  

Um erudito bíblico vê o chamado feito em Gênesis para dominar 
– ou governar – o mundo como um convite para “participar 
ativamente com Deus no processo de levar o mundo para algum 
lugar”. Cada ser humano é chamado a usar os dons que Deus lhe 
deu e, em parceria com ele, construir o mundo de maneira 
criativa de modo a refletir como Deus é.  

Toda essa ação poderia incluir, por exemplo, a criação de um 
novo negócio que paga aos trabalhadores um salário justo e que 
utiliza os recursos naturais locais. Poderia ser o uso de suas 
habilidades artísticas para criar uma escultura ou uma pintura 
que transmita uma história de esperança. Poderia ser escrever 
uma nova canção. Poderia ser criar um coro em que 
sobreviventes de abuso e pessoas vulneráveis possam criar 
vínculos especiais e, juntos, encontrar esperança cantando 
músicas inspiradoras. Poderia significar usar suas habilidades 
culinárias para preparar refeições simples, mas saborosas para seus vizinhos. Enfim, há inúmeras 
maneiras, grandes e pequenas, pelas quais podemos fazer o mundo refletir um pouco mais o caráter 
de Deus de maneira criativa. 

 

Perguntas para reflexão 

● Quando foi que você fez algo criativo ou algo belo, que contribuiu para o nosso 
chamado sagrado de “levar o mundo a algum lugar” de maneira criativa e responsável? 

● Quais são as habilidades e os recursos que Deus lhe deu para que você amplie seu 
jardim encantador no mundo de maneira criativa? 

● Quais são os recursos Deus colocou entre as pessoas que formam a sua igreja que 
podem ser usados para fazer uma parceria criativa com ele? 

● Não são apenas aquelas ações e decisões extremamente criativas que importam. Deus 
realmente pode usar pequenos atos de criatividade santa – e pode ser encontrado no 
meio deles. O que você pode criar hoje? 
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Oração 

Deus Criador, agradecemos-te porque nos fizeste a todos criativos de maneira absolutamente 
singular. Agradecemos-te por nos teres feito para que entremos numa parceria criativa contigo para 
estender teu reino de paz, harmonia e alegria. Ajuda-nos a enxergar os recursos que colocaste em 
nossa vida a fim de que construamos um mundo que se assemelhe mais com Cristo. Ajuda-nos a 
acharmos maneiras de abençoar nossa comunidade local por meio de pequenos e grandes atos de 
criatividade. 
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Criatividade durante a Covid-19 
3ª parte: A Covid-19 e a criatividade 

 

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. 
 
E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia; e escondeu-se 
Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim.  E chamou o 
Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? 
 
Gênesis 3:6–9 (ARC) 

 

Reflexão 

Tanta coisa está mudando durante a pandemia de 
Covid-19. Embora as particularidades dessas 
mudanças variem de pessoa para pessoa, ou de país 
para país, a vida de muito pouca gente permanece 
inalterada.  

Muitas pessoas estão vivenciando restrições 
significativas relacionadas ao que podem ou não 
podem fazer diariamente, e a vida comunitária e 
profissional de muita gente está mudando 
drasticamente. Durante essa pandemia é difícil 
imaginar como o mundo será depois que isso passar.  

Entretanto, além das restrições, há também muitas 
oportunidades novas das quais podemos tirar 
proveito. Novamente, essas oportunidades variam de 
acordo com o contexto. Alguns podem perceber a 
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oportunidade que estão tendo de passar mais tempo juntos em família. Outros podem notar a 
oportunidade de entrar em contato com os vizinhos de uma maneira nova e significativa. Outros 
ainda poderão ver novas formas criativas de apoiar sua comunidade local dentro dessas novas 
circunstâncias.  

A 1ª e a 2ª partes anteriores exploraram a ideia de que Deus é criativo e de que ele fez a humanidade 
para ser criativa também. Parte do chamado sagrado e criativo de Gênesis 2 refere-se a expandir 
criativamente o jardim de paz, harmonia e contentamento para o restante do mundo. Infelizmente, 
Gênesis 3 mostra como teve início o fracasso da humanidade em cumprir com esse chamado. Adão e 
Eva rejeitaram as instruções de Deus e escolheram tomar um caminho diferente que resultou no 
rompimento dos relacionamentos entre Deus, a humanidade e a criação. 

Durante esse tempo de Covid-19, enfrentamos a tentação de nos voltarmos para dentro de nós 
mesmos, distanciando-nos de Deus, dos outros e do chamado criativo de Deus para toda a 
humanidade. Mesmo em meio a esta pandemia, os cristãos ainda são chamados a descobrir, de 
maneira criativa, como tornar o mundo um pouco mais parecido com Cristo. Enquanto muitas 
pessoas estão experimentando o impacto das atuais restrições, muitos outros ainda estão vendo a 
oportunidade de fazer mudanças e criar coisas novas que realmente ampliem os horizontes de 
possibilidades. 

Quais são as novas possibilidades que surgiram no mundo à sua volta e que oferecem uma 
oportunidade de criar um mundo um pouco mais parecido com Jesus? Como podemos nos tornar 
parceiros com Deus, hoje e no futuro, em sua obra criativa e redentora em nossa comunidade local?  

Ao sair das condições iniciais extremas da Covid-19, poderemos nos 
perguntar que tipo de mundo desejamos construir daqui para a frente. 
Podemos nos arrepender do mundo que criamos, procurando construir 
um mundo sem um abismo tão grande entre os ricos e os pobres – um 
mundo que nos permita viver em harmonia com a criação? Um mundo 
em que entendamos que o bem-estar de um está ligado ao bem-estar de 
todos? 

Dra. Ruth Valerio e Gideon Heugh 

 

Perguntas para reflexão 

● Você acha que esteve colocando seu foco nas restrições e limitações deste momento 
de Covid-19 ou também esteve atento às oportunidades? Quais são as novas 
possibilidades que surgiram no mundo à sua volta que oferecem uma oportunidade de 
criar um mundo um pouco mais parecido com Jesus? 
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● Como atividades criativas podem trazer alegria e esperança em meio à pandemia de 
Covid-19?  

● Como você acha que o mundo poderia mudar para melhor à medida que saímos das 
condições iniciais extremas da Covid-19? Como você pode estabelecer uma parceria 
com Deus para construir um mundo melhor usando a criatividade? 

Oração 

Deus Criador, tu estás conosco, mesmo diante dos desafios significativos que enfrentamos em meio à 
pandemia de Covid-19. Agradecemos-te por teu plano de “renovar todas as coisas” não ter mudado. 
Senhor Deus, em meio a essa dor e sofrimento tão reais da crise da Covid-19, ajuda-nos a que 
também estejamos conscientes das novas oportunidades que estão surgindo. Ajuda-nos a enxergar as 
novas maneiras por meio das quais podemos participar de maneira criativa na ampliação do teu reino 
de paz, contentamento e harmonia. Mostra-nos maneiras pelas quais podemos e devemos mudar, de 
modo que tomemos parte na construção de um mundo melhor.  

  

 


