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A Bíblia tem muitos mistérios ocul-
tos que provavelmente ainda não co-
nhecemos ou não refletimos sobre. 
Existem muitos detalhes que depen-
dem de conhecimento extra para fa-
zer total sentido. Deus não errou em 
nenhuma das palavras que colocou em 
Seu livro, e nada foi inútil. Isto é lindo: 
perceber que realmente Ele é Deus de 
detalhes! No início de todas as coisas, 
Deus estabeleceu alguns fundamentos 
e funções. Para tudo Ele criou uma re-
gra, e sobre todas as coisas pôs uma 
responsabilidade. Aos astros celestes, 
deu a função de governar o dia e a noi-
te, além de reger tempos e estações. 
Às plantas, deu a responsabilidade de 
alimentar todos os animais e a huma-
nidade, além de mediar a manutenção 
do ar e do solo. Em outras palavras, 
Deus fez tudo com uma função especí-
fica, para desempenhar um papel. 

Nesse sentido, é interessante perce-
ber a função dada ao homem dentro 
do contexto da Criação e analisar a im-
portância do seu papel no mundo.  Em 
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Gênesis 2.15, a Bíblia expõe a responsa-
bilidade dada a Adão, que deveria lavrar 
e guardar o jardim plantado no Éden. 
Acho interessante o detalhe dos ver-
sos anteriores, que mostram o Senhor 
plantando um jardim no Éden para, 
então, colocar o homem que havia sido 
formado do pó da terra. É interessante 
perceber que, apesar de todas as ervas 
e plantas terem sido chamadas à exis-
tência por Deus, Ele plantou um jardim 
especial para o homem poder exercer 
a sua função e colocou nesse jardim 
diversas espécies de plantas e animais. 
Deus faz assim conosco: Ele nos dá 
tudo, para que possamos desempenhar 
o nosso chamado. Se voltarmos um 
pouco no texto, veremos outro detalhe 
importante.

“Toda planta do campo ainda não 
estava na terra, e toda erva do cam-
po ainda não brotava; porque ainda o 
Senhor Deus não tinha feito chover 
sobre a terra, e não havia homem para 
lavrar a terra”, Gênesis 2.5.

A coroa da 
Criação: o homem
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No texto, fica claro que houve um 
momento na Criação em que nada ha-
via sido plantado ainda. Isso pode ser 
algo normal, visto que o Senhor fez o 
Seu trabalho em etapas. Sendo assim, 
Ele poderia ter feito as plantas brota-
rem no momento que quisesse, mas 
preferiu não o fazer. A pergunta é: Por 
quê? Há pelo menos duas justificativas 
contidas no texto para explicar o porquê 
de as plantas ainda não terem brotado 
na terra, e considero interessante anali-
sarmos ambas.

1. Chuva - Deus ainda não havia feito 
chover. 

2. Homem - Não havia homem para 
lavrar a terra.

Esse detalhe que a Palavra de Deus 
mostra é de extrema importância, 
porque revela que o crescimento vem 
quando há uma relação de companhei-
rismo entre Deus e o homem. A chuva 
é com Deus, lavrar é com o homem. É 
claro que o contexto descrito nas Es-
crituras é muito mais literal, mas ainda 
assim é possível aprender com o tre-
cho que é necessário haver uma ação 
conjunta entre Deus e a humanidade. 
Enquanto Deus envia aquilo que só po-
deria vir dEle, o homem desempenha o 

papel de cultivar, lavrar, cuidar da terra 
para que ela se mantenha fértil. Isso 
pode ser facilmente aplicado em todas 
as áreas da vida.

Agora, se formos olhar para o âmbito 
ecológico, o homem recebe de Deus o 
papel mais importante de todos: a res-
ponsabilidade de cultivar. Não sei se 
você se interessa por ecossistemas, des-
matamento, reflorestamento etc. Nos 
dias atuais, esses são assuntos ampla-
mente debatidos por várias frentes de 
ativismo e até mesmo por pessoas co-
muns, que já se conscientizaram sobre 
isso. Independente do nosso nível de 
conhecimento sobre o assunto, há algo 
que realmente fica claro diante desses 
detalhes da formação do mundo. Se 
você pensar no relato da Criação, irá 
perceber que as plantas foram criadas 
logo no terceiro dia, após a separação 
da luz e das trevas (primeiro dia), após a 
divisão de águas e águas (segundo dia), 
vindo após a divisão entre mares e ter-
ra seca. Sendo assim, as plantas vieram 
primeiro do que todas as outras coisas 
que consideramos como participantes 
do ecossistema, desde os astros celes-
tes até os animais e insetos. Além disso, 
segundo especialistas em ecologia, elas 
são o ponto inicial para a reestruturação 
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de um ecossistema. Em outras palavras, 
Deus deu ao homem a responsabilidade 
de cultivar aquilo que há de mais impor-
tante no equilíbrio ecológico da face da 
terra: as plantas.

Hoje é comprovado que as plantas 
são a chave crucial para qualquer pro-
cesso de restauração de um ecossiste-
ma. É por meio das plantas que o solo 
retoma sua umidade perfeita, e fungos 
e animais podem se desenvolver. Por 
meio do desenvolvimento da flora, a 

fauna é restaurada, pois se estabelece o 
ambiente perfeito por meio de uma flo-
resta com grande diversidade. O papel 
que Deus deu ao homem lhe conferiu 
grande responsabilidade, tanto no cui-
dado com o planeta, o jardim e a sub-
sistência das espécies animais quanto 
coma sua própria família. Veja que Deus 
não apenas conferiu autoridade de go-
verno ao homem; mas, juntamente 
com isso, colocou em suas mãos a vida 
de todos.   
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