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Igualdade na Criação de Deus 

Não existe hierarquia de um sobre o outro. 

 

A narração do Gênesis 1 y 2. 

Retornaremos às origens, porque ali nos encontramos pela primeira vez 

com a vontade divina da relação entre homem e mulher, o que Deus 

espera de sua criação. Uma leitura do texto indica claramente que eles 

foram criados iguais e que um não foi colocado sob a autoridade do outro. 

Vamos ver a primeira vez que Deus menciona a mulher 

Gênesis 1: 26-28 (Versão João Ferreira de Almeida) 

26 Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme 

a nossa semelhança; tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre 
as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e 

sobre todos os répteis que rastejam pela terra.  

27 Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o 

criou; homem e mulher os criou.  

28 E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, 
enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre as 

aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há versões das escrituras sagradas que traduzem com maior fidelidade, 

em hebraico ha'adam não é o nome de Adão, refere-se ao ser humano. 
Ambos os versos 26 e 27. 

Uma primeira leitura superficial 

poderia ser dita: "Deus criou 

(homem)", no entanto, o 

original expressa isso como "ser 

humano" “Criou Deus, pois, o 

homem [ha’adam, ָםָדא , ‘ser 

humano’]  a sua imagem; a 

imagem de Deus o criou; 

homem e mulher os criou.” 

(Gênesis 1:27). 
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Então a primeira vez que Deus menciona a mulher é em Gênesis 1:26 

(Pois é um ser humano) "ha'adam", seu significado é raça humana, ser 
humano, humanidade. 

 

Gênesis 1: 27 Pode ser mal entendido, expressando: Deus criou o homem 
à sua imagem (e não a mulher). Mas é a mesma expressão para ser 

humano neste verso e complementa isto dizendo, homem e mulher os 
criou.  

Sua natureza é a mesma e, em Deus, exercem as mesmas funções. 
Mesmo que os termos "homem" e "mulher" tenham uma conotação de 

diferença sexual (biológica) e outras diferenças, é ordenado tanto ao 
homem quanto à mulher igualmente e sem distinção ter o domínio, não 

um sobre o outro, mas juntos sobre o resto da criação de Deus. Estes 
versos explicam e demonstram fortemente a ausência de hierarquia dos 

homens sobre as mulheres.  
 

O autor do texto no versículo 27 deixou claro que, o que foi criado à 
imagem de Deus não foi apenas Adão, o homem masculino, mas 

"ha'adam" tanto masculino como feminino. Além disso, a igualdade é 

refletida no original em dizer homem e mulher no original: Ish – Ishah.  

Em Gênesis 1: 28, verificamos a liderança e a autoridade (sendo, não 

uma sobre a outra). E Deus os abençoou e Deus (ao casal) lhes disse: 
“Frutifiquem e multipliquem-se, encham a terra, subjuguem-na e 

governem ..." (diz para ele e para ela).  
 

A criação da humanidade, através da perspectiva do Gênesis, não tem 
hierarquia. Isto é evidenciado em diferentes termos e palavras hebraicas 

que apontam para uma criação recíproca, isto é, o ser humano existe para 
se relacionar, prolongar sua espécie e também administrar a terra. O 

ideal de Deus é criado no Éden. 

31 Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. (meh-ode' tobe) 

Houve tarde e manhã, o sexto dia.  

 

Narração de Gênesis 2 - detalhes da criação do ser humano. 
 

Gênesis 2: 18 Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja 
só: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. 

 

A primeira coisa que vem à mente são duas circunstâncias: que o homem 

foi criado primeiro (sim, é verdade), segundo, que a mulher é criada a 
partir do homem masculino (sim, é verdade). Isso resultou na falsa ideia 

de algumas pessoas de que a mulher seria subordinada ao homem por 
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ele ter sido criado primeiro. Mas isso como consequência resultaria na 

ideia de que o homem seria subordinado à terra. (Desde que o homem 
foi criado através da terra, da lama). Contudo, Deus declarou que o 

homem governaria a terra. Homem (Ha'adam) - Os dois (Humanidade). 

O fato de ter sido a mulher criada depois, é melhor entendido como sendo 
o clímax da criação, uma vez que a narrativa nos dá a entender que Deus 

começa do incompleto ao completo do sexto dia. 

A expressão em Gênesis 2: 18: “Não é bom (lo tobe) que o homem esteja 

só…” É uma pausa para todos os anteriores, assim como cada dia em que 
se expressa: “E viu Deus que isso era bom (tobe)”. Génesis 1:25 por 

exemplo.  

Deus percebe que a criação estava incompleta, dizendo (lo tobe).  

  

A partir do versículo 20, o narrador usa o nome Adão a diferença aos 

outros versos, para contar a história de quando ele (o ser humano 
masculino) dá nome aos seres vivos e não encontrou nenhuma 

companheira para ele. É daí que vem o maravilhoso plano de Deus.  

 

Outros versículos com o mesmo termo “ha´adam”: Gênesis 2: Versos 8 

/ 15 / 16 
Gênesis 2: 16 a ordem a não comer o fruto da árvore da ciência do bem 

e do mal é para ambos. (Devemos lembrar que a narrativa de Gênesis 1 
y 2 não é cronológica em cada detalhe em si, devemos ter em conta que 

é para contar a sua criação, e como exemplo, há uma repetição e detalhes 
mais específicos do casal em Gênesis 2). É por isso que há uma pequena 

conclusão em Gênesis 1: 31 “Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era 
muito bom” (meh-ode' tobe); E Gênesis 2: 1-3 começa com a declaração 

do sétimo dia como dia de repouso (sábado de hoje). (Conclusão da 
criação). E este capítulo 2 volta atrás com às especificações da criação do 

homem e da mulher. 
 

A “auxiliadora idônea” 

 

Gênesis 2: 18 Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja 
só: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. 

As pessoas têm três interpretações ou formas de crenças do que se 

entende por auxiliadora idônea: 

1 – Aqueles que acreditam que a mulher é inferior e subordinada ao 

homem. 
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2 – Aqueles que acreditam que a mulher não é inferior, mas que é 

subordinada ao homem. 

3 - E a terceira interpretação é que ela não é inferior nem subordinada ao 

homem. 

Nas duas primeiras as pessoas pensam que Deus designou a mulher 

subordinada ao homem. Que os criou desiguais. Isso estabelece 

hierarquia. Especialmente no primeiro, pensa-se que a mulher é a 

imagem do homem, pois o homem é a imagem de Deus. Mas na realidade 

as escrituras sagradas expressam que eles (o homem e a mulher) são a 

imagem de Deus. 

Ideias e escritos de Charles Darwin (1809 – 1882) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin 

De acordo as teorias darwinianas, as mulheres eram menos evoluídas que os homens e, 

por causa de seus cérebros menores, eram "eternamente primitivas", infantis, menos 

espirituais, mais materialistas e "um perigo real para a civilização contemporânea". 

A suposta diferença de inteligência que muitos darwinistas importantes acreditavam 

existir entre homens e mulheres era tão grande que alguns representantes do darwinismo 

classificaram-nos como duas espécies diferentes - machos como Homo frontalis e 

mulheres como Homo parietalis. As diferenças eram tão grandes que Darwin se 

espantava que "seres tão diferentes pertenciam à mesma espécie" 

"Seria difícil conceber uma visão mais auto-indulgente e quase desdenhosa da 

inferioridade das mulheres em relação aos homens" do que a atitude de Darwin (Peter 

Brent).  

Darwin tinha "opiniões claramente definidas sobre a inferioridade intelectual das 

mulheres e seu status de submissão" (Evelleen Richards) 

Os escritos de Darwin e os de seus discípulos revelam que as crenças da inferioridade 

das mulheres eram centrais para sua teoria da evolução. 

Evelleen Richards conclui que as visões de Darwin são a consequência lógica de sua 

teoria, "a partir de então alimentando várias gerações de sexismo científico".  

Mais importante ainda, como resultado das idéias de Darwin, os cientistas foram 

inspirados a usar a biologia para apoiar a posição de que as mulheres eram 

"manifestamente inferiores e irreversivelmente subordinadas" aos homens, impactando 

assim toda a sociedade. 

Infelizmente foi de grande influência para a cultura já deteriorada, o que lhe conferiu 

credibilidade anti-bíblica. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
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Curiosamente, ele acreditava na verdade literal da Bíblia no começo. Sua 

família seguiu o Unitarismo e seu batismo e formação religiosa eram do 

Anglicanismo. Mas ele buscou explicações além do milagre divino. 

Antes de Darwin e então em nosso tempo era cegamente confiado na 

crença do modelo hierárquico tanto na cultura quanto no meio religioso, 

que as pessoas são essencialmente diferentes e em importância formando 

os níveis:  

Modelo Hierárquico (humano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infelizmente há muitos religiosos que apoiam esse modelo. 

 

Fico muito envergonhado quando é mencionado na mídia que os cristãos 

/ religiosos são vistos como machões e acreditam na subordinação das 

mulheres, e na verdade deram um mau testemunho preocupados com a 

primazia familiar e eclesiástica masculina; interpretar de maneira ruim 

com seus "textos de prova" colocados como seus principais argumentos, 

sendo que o Senhor, por Sua misericórdia, tolera esse pecado, mas não 

é sua vontade. 

 

Anjos 

Homem  

(A imagem de Deus) 

Mulher  

(A imagem do homem) 

Animais 

Plantas 
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O desenho original de Deus 

 

 

 

 

 

 

Quando Deus diz: Far-lhe-ei uma “auxiliadora idônea”  

“Auxiliadora” - A maioria das pessoas entende (ou está acostumada a 

entender mal) que é um subordinado, geralmente entendemos que seria 

a pessoa que ajuda no trabalho, o auxiliar em um escritório, o aprendiz, 

alguém que não sabe muito, você tem que guiá-lo. Mas é assim que 

acreditamos em nossa linguagem. Daí o hábito de pensar que o homem 

é superior às mulheres. 

A palavra “auxiliadora”  

Esta palavra no original Hebraico vem do termo: EZER   

Que tem um significado de "ajuda essencial", que ninguém mais pode dar. 

Por outro lado, Deus estava dizendo: “Não é bom que o homem esteja 

só”. Embora saibamos que foi o espécime masculino que foi o que 

primeiro estava sozinho naquele momento. É a expressão, o sentimento 

de Deus, como podemos ver, nada mais triste que a solidão. O “ser 

humano” foi criado para interagir, relacionar, conversar. Lá o que é dito 

pelo nosso Senhor Jeová, faz sentido.  
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Voltando ao termo EZER, Devemos notar que essa expressão também é 

indicada em outros livros da Bíblia. Vamos ver o seu verdadeiro 

significado:  

Moisés nomeia um de seus filhos como: Eliezer 

Eliezer = Deus me ajuda 

“O Deus de meu pai foi minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó” 

Êxodo 18: 4 

“Nossa alma espera no Senhor, nosso auxilio e escudo” Salmo 33: 20 

“Praza-te. ó Deus, em livrar-me; dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-

me.” Salmo 70: 1-5 

Expressado também como “socorro” em Salmo 121: 1-2 y Salmo 124: 8 

No livro de 1º Samuel, onde é indicada uma frase que expressa de certa 

forma o ato de DEUS, expressado como: EBEN-EZER: “Até aqui nos 

ajudou o Senhor” 1° Samuel 7: 12 

“Idônea”: esta outra palavra es “Kenegdo”  

Essa expressão, o que realmente nos indica está mais de acordo com a 

igualdade, significa: estar diante, ou estar na frente, que dá a idéia de 

oposição, em contra. Foi amplamente utilizado no comércio, o equilíbrio 

com o contrapeso da balança (A pessoa que equilibra). É muito 

interessante, já que junto com EZER entrega a idéia de: uma ajuda em 

oposição, em contra ou que se enfrenta. É por isso que o perfeccionismo 

de Deus ao criar do incompleto ao completo. Embora ele diga que está 

em oposição, é algo precioso que Deus criou, a pessoa que nos 

complementa. É realmente a mulher inferior?  

Devemos reconhecer que o Senhor Todo-Poderoso YAHSHUA não é 

machista e nunca foi. Foi o ser humano que foi contaminado pelo pecado 

que mudou a história. A triste história de Génesis 3.  

A fórmula do casamento é expressa na declaração de Jeová: “tornando-

se os dois uma só carne”. “bashar ekhad” Génesis 2: 24. Esta declaração 

estabelece um padrão para todas as gerações futuras. A expressão 

significa união e intimidade total. 

Vamos continuar conhecendo a Deus e Sua vontade.  

 

Pr. Eduardo Marambio Albornoz 


