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“Os céus proclamam a glória de Deus, e o  firmamento 

anuncia as obras das Suas mãos” (Sl 19:1). 
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Muitos pensadores importantes foram inspirados pelas Escrituras a 

investigar o mundo criado por Deus. Como resultado, nasceu a ciência moderna. 

Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle e outros grandes cientistas 
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acreditavam que seu trabalho revelava ainda mais sobre a criação das mãos de 

Deus. 

Contudo, após a Revolução Francesa, a ciência do século 19 passou de uma 

cosmovisão teísta para uma cosmovisão fundamentada no naturalismo e no 

materialismo, frequentemente sem nenhum espaço para o sobrenatural.  Essas 

ideias filosóficas foram popularizadas por Charles Darwin, em seu livro A 

Origem das Espécies (1859). Desde essa época, a ciência tem se distanciado cada 

vez mais de seu fundamento bíblico, resultando em uma reinterpretação radical 

da história do Gênesis. 

Será que a Bíblia ensina uma visão antiquada e não científica da cosmologia? 

 

1 UMA TERRA PLANA? 

 

É comum a crença de que muitos no mundo antigo pensavam que a Terra 

fosse plana. No entanto, a maioria das pessoas, por várias razões, entendia que a 

Terra era redonda. 

Em Jó 26:7, a Terra foi descrita como estando suspensa no espaço: “Ele 

estende o norte sobre o vazio e faz pairar a Terra sobre o nada.” A Terra é “um 

círculo” ou esfera (Jó 26:10). Isaías 40:22 declara: “Ele é o que está assentado 

sobre a redondeza da Terra, cujos moradores são como gafanhotos; é Ele quem 

estende os céus como cortina.” 

A Terra está suspensa no espaço e é redonda. 

 

2 A CRIAÇÃO NA LITERATURA ANTIGA 

 

Embora existam semelhanças entre as histórias (por exemplo, os primeiros 

humanos foram feitos de argila), as diferenças são mais definidas. 

(1) Em Atra-Hasis, o homem trabalha para os deuses para que estes 

descansem. Em Gênesis, Deus cria a Terra e tudo o que nela há para os seres 

humanos, o ápice da criação, e descansa com eles. Em Gênesis, o ser humano é 

colocado no jardim e convidado à comunhão com Deus e ao cuidado da criação, 

um conceito ausente em Atra- asis. 
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(2) Em Atra- asis, um deus menor foi morto, e seu sangue foi misturado com 

argila para formar sete machos e sete fêmeas. Em Gênesis, primeiramente Adão 

foi formado de maneira íntima por Deus, que lhe deu o fôlego de vida, e a 

mulher foi feita posteriormente para ser sua auxiliadora. Deus não criou Adão e 

Eva a partir do sangue de um deus morto. 

(3) Não há sinal de conflito nem de violência no relato de Gênesis, como 

encontramos na história de Atra- asis. 

Você acredita na Bíblia ou em literaturas antigas? 

 

3 GÊNESIS VERSUS PAGANISMO 

 

Os termos “Sol” e “Lua” foram certamente evitados no relato porque seus 

nomes em hebraico eram os nomes (ou estavam intimamente relacionados aos 

nomes) dos deuses do Sol e da Lua do antigo Oriente Próximo e do Egito. O uso 

dos termos “luzeiro maior” e “luzeiro menor” mostra que eles foram criados 

para funções específicas, “para sinais, para estações, para dias e anos” e para 

“alumiar a Terra” (Gn 1:14, 15). Ou seja, o texto mostra muito claramente que o 

Sol e a Lua não eram deuses, mas objetos criados com funções naturais 

específicas, da maneira como os entendemos hoje. 

Milhares de anos atrás, a história bíblica da criação estava e está em desacordo 

com a cultura predominante. 

 

4 A CRIAÇÃO E O TEMPO 

 

Há um elemento que torna essas genealogias singulares na Bíblia: elas 

contêm o elemento do tempo, fazendo com que alguns estudiosos as chamem 

corretamente de “cronogenealogias”. Elas contêm um mecanismo de 

interligação de informações de descendência juntamente com períodos de tempo, 

de maneira que “quando a primeira pessoa tinha vivido uma quantidade 

determinada de anos, ela gerou a segunda pessoa. E a primeira pessoa, depois que 

gerou a segunda, viveu por mais certa quantidade de anos e gerou outros filhos e 

filhas”.  
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Deus nunca revelou aos mortais como exatamente realizou a obra da criação 

em seis dias literais. Suas obras criativas são tão incompreensíveis quanto Sua 

existência” (Ellen G. White, Spiritual Gifts [“Dons Espirituais”], livro 3, p. 93). 

 

5 A CRIAÇÃO NAS ESCRITURAS 

 

Jesus e todos os escritores do Novo Testamento se referiram a Gênesis 1 a 11 

como história fidedigna. Em Mateus 19:4, Jesus Se referiu aos escritos de Moisés 

e à criação do homem e da mulher. Paulo usou repetidamente o relato da criação 

para fundamentar os argumentos teológicos que ele defendeu em suas epístolas. 

Ele declarou aos sábios de Atenas: “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” (At 17:24). 

“A Bíblia é a mais vasta e mais instrutiva história que os homens possuem. Ela 

veio pura da fonte da verdade eterna, e a mão divina preservou sua pureza através 

dos séculos [...]. Somente aí podemos encontrar a história da humanidade, não 

contaminada pelo preconceito ou o orgulho humano” (Ellen G. White, Testemunhos 

Para a Igreja, v. 5, p. 25). 

 

6 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

(____) As ideias filosóficas foram popularizadas por Charles Darwin, em seu 

livro A Origem das Espécies (1859). 

(____) João, o autor desses textos, escreveu uma profecia do fim dos tempos, 

descrevendo os quatro anjos do Céu “em pé nos quatro cantos da Terra, 

conservando seguros os quatro ventos” (Ap 7:1). Ele repetiu a palavra “quatro” três 

vezes para ligar os anjos aos quatro pontos cardeais. 

(____) Arqueólogos descobriram textos do Egito antigo e do Oriente Próximo 

que contêm histórias primitivas da criação e do Dilúvio. Por isso, alguns indagaram 

se o relato de Gênesis foi obtido dessas culturas ou se ele dependeu delas. 
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(____) Os termos “Sol” e “Lua” foram certamente evitados no relato porque seus 

nomes em hebraico eram os nomes (ou estavam intimamente relacionados aos 

nomes) dos deuses do Sol e da Lua do antigo Oriente Próximo e do Egito. 

(____) Por quase 2.000 anos, especialistas judeus e cristãos têm interpretado 

que esses textos representam a história e uma forma precisa de determinar a data 

do Dilúvio e a idade da Terra, pelo menos a partir dos sete dias da criação, conforme 

descritos em Gênesis 1 e 2. 

(____) Ele declarou aos sábios de Atenas: “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” (At 17:24). 

(____) “Foi-me mostrado que, sem a história bíblica, a geologia não pode provar 

nada. As relíquias encontradas na Terra de fato evidenciam um estado de coisas 

que diferem em muitos aspectos do presente. 

 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 
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