
Imagem e Semelhança

"Também disse  Deus:  Façamos  o  homem  à  nossa  imagem,

conforme a nossa semelhança: [...]" (Gênesis 1.26).

"[...] pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e mui

grandes  promessas,  para  que  por  elas  vos  torneis  co-

participantes da natureza divina,  livrando-vos da corrupção

das paixões que há no mundo" (2 Pedro 1.4).

    

        Envolve a expressāo em forma de resposta da humanidade ao

relacionamento  com o  Criador.  Envolve  comunhão  e  obediência  a

Deus.  Deus  não  é  uma  "energia"  impessoal  e  nem  um  solitário

cósmico vagando pelo universo e que de vez em quando devora uns

planetas só para alimentar sua sede soberana. Não, absolutamente

não!

         É comum ouvirmos a tese de que nascemos sem essência, mas

vamos nos dotando de uma definição de nós mesmos. É muito triste e

completamente  desesperador  conceber  a  vida  e  o  universo  como

unicamente:  matéria, energia e espaço.

         O versículo de 2 Pedro 1.4 fala de discípulos se tornando

"participantes da natureza divina". A deificação é algo que possui um

apelo incrível para muitas correntes espirituais, das mais ortodoxas às

mais  alternativas.  A  variedade  é  incrível,  temos  gente  pulando

fogueira  nu,  pessoas  tomando  líquidos  que  provocam  mudanças

sensoriais, líderes que são adorados como messias ou gurus etc. 

        Conforme a interpretação mais aceita dentro de uma perspectiva

teológica ortodoxa, há uma diferença entre "essência" de Deus e sua

"vida  ativa".  Nós  participamos   na  vida  ativa  de  Deus,  não  da

natureza inefável de Deus. O reformador João Calvino afirmou que o

propósito do Evangelho é "de nos tornar, mais cedo ou mais tarde,

como Deus;  sem dúvida,  trata-se,  por  assim dizer,  de um tipo de



deificação".  Mas Calvino deixa bem explicado que "deificação" não

significa  nos  perdemos  em  Deus.  Tornarmo-nos  como  Deus  na

perspectiva do texto, significa crescer nas qualidades e virtudes de

Deus.  Não  há  uma  mistura  do  humano   com  o  divino.  Nossa

humanidade é retida, mas ela também é inserida num processo de

ser restaurada. Nós não podemos nos tornar Deus; mas podemos nos

tornar semelhantes a ele. 

Rabi  Shlomo  perguntava:  "Qual  a  pior  coisa  que  uma  inclinação

negativa pode conseguir?" E respondia: "fazer-nos esquecer de nossa

grandeza, de que somos imagem e semelhança do Criador".
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