
PACTO DA CRIAÇÃO 

"O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não 

habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se 

de alguma coisa precisasse; pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais; 

[...]" (Atos 17. 24-25). 

Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que, embora as criaturas racionais lhe 

devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada  dele, como bem-

aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, 

a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. 

(Confissão de Fé de Westminster, Capítulo VII, DO PACTO DE DEUS COM O HOMEM, I). 

 

        Na realidade, podemos encontrar neste Pacto da Criação três mandatos que o Senhor deu 

ao homem: Espiritual, Social e Cultural. Quando Deus determinou criar a raça humana, Ele 

estabeleceu alguns propósitos, princípios e parâmetros para um bom relacionamento entre 

criador e criatura. Esses caminhos são descritos pela Bíblia e pela teologia na forma de uma 

aliança. 

        O problema é que somos especialistas em quebrar alianças, as rupturas relacionais nos 

acompanham desde bem cedo em nossa jornada em busca de uma intimidade que nos forneça 

significado e segurança. Vivemos tempos em que cada vez mais confundimos aliança com fusão. 

O ensino bíblico é que nossa pessoa é unida à pessoa de Cristo de maneira que Deus é nosso 

Deus e nós somos seu povo. Mas esse relacionamento não é a mesma coisa que o conceito de 

fusão. 

       Na fusão as identidades se perdem, é um processo que não deixa de ser uma forma de 

aproximação, porém os núcleos individuais se descaracterizam definitivamente. Nos 

relacionamentos alicerçados na aliança, a nossa pessoa não se dissolve na Pessoa de Cristo 

numa união ontológica por meio do qual a distinção essencial entre Deus e seu povo é 

aniquilada. 



        Ontologia é uma palavra "chique" para expressar o "ser". Portanto, uma união ontológica 

implicaria em que nós, na realidade, partilhássemos da essência plena do próprio Deus. 

Cuidado, falar em mesma existência não expressa o mesmo significado de "mesma natureza". 

Para muitos ramos do misticismo, união com Deus é uma Unidade Absoluta onde dois seres 

distintos não são mais distintos. Não é esse o ensino da Bíblia acerca da realidade da união com 

Cristo. Hoje, existem tantas sínteses superficiais, precipitadas e até irresponsáveis, que até o 

cristianismo histórico é permeado por conceitos muito mais esotéricos do que bíblicos.  

        Um aspecto fundamental da espiritualidade cristã é concebê-la a partir dos caminhos 

bíblicos que revelam a sua essência , não podemos concebê-la como um exercício "místico" de 

separação de nossa alma de forma a "voarmos" para o céu e sermos assim, absorvidos para 

dentro de algum Absoluto Divino. A ideia que esse processo "esotérico" transmite é como um 

encontro do "nada" com o "Nada" absoluto.  

        Segundo o teólogo Deyoung: "Sempre precisamos nos lembrar de que união com Cristo é 

possível graças ao descer do Filho ao mundo, e não devida ao nosso ascender ao céu. [...] 

Espiritualidade cristã não se apoia no misticismo; repousa sobre um Mediador". A Bíblia é clara 

ao afirmar: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a 

sua glória, glória como do unigênito do Pai" ( João 1:14). 

 


