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2. Criação: Formando o Mundo 

1º Trimestre, 2013 - Origens 
 
Textos Bíblicos: Gên 1:1-13, Isa. 45:18, 1 João 1:5, Apoc. 22:5, 2 Coríntios. 4:6, 2 Pet. 
3:5, Jó 38:4-6 
 
Citações 

• O cristianismo combateu, ainda combate, e vai continuar combatendo a ciência 
com o fim desesperado de derrotar a evolução, porque a evolução destrói 
totalmente e de uma vez por todas a própria razão pela qual a vida terrena de 
Jesus tornou-se supostamente necessária. Destrua Adão e Eva e o pecado original 
e, nos escombros, você vai encontrar os tristes restos do Filho de Deus. Se Jesus 
não foi o redentor que morreu por nossos pecados, e é isso que a evolução 
significa, então o cristianismo não é nada. G. Richard Bozarth, "The Meaning of 

Evolution", American Atheist. 
• Se de fato o universo é completamente auto-contido, não tendo fronteiras ou 

bordas, ele não teria nem começo nem fim: ele simplesmente seria. Que lugar, 
então, haveria para um criador? Stephen W. Hawking 

• A probabilidade estatística de que as estruturas orgânicas e as reações mais 
precisamente harmonizadas que tipificam os organismos vivos tenham sido 
geradas por acidente é zero. Ilya Prigogine 

• É absurdo que o evolucionista argumente que seja impensável para um Deus 
admitidamente inconcebível criar tudo a partir do nada e, depois, fingir que é mais 
concebível que o nada se transforme em tudo. G.K. Chesterton 

• Devo confessar um sentimento de profunda humildade na presença de um 
universo que nos transcende em quase todos os pontos. Sinto-me como uma 
criança que, ao brincar na praia,  encontrou algumas brilhantes conchas coloridas 
e alguns pedregulhos, enquanto todo o vasto oceano de verdade se estende sereno 
e quase intocado diante dos meus dedos ansiosos. Isaac Newton 

 
Questões 
 

Ainda podemos levar esse relato bíblico da criação a sério? Não o tem a ciência refutado?  
Podemos harmonizar criação e evolução? Que diferença isso faz para nossa visão de 
Deus? Ainda é possível defender os dias literais da criação? Outras teorias são opções? E 
quanto ao "Projeto Inteligente"? Que tipo de Projetista é ele? 

 
 
Sumário Bíblico 
 
Gênesis 1:1-13 nos dá o resumo dos sete dias da criação. "Porque o Senhor é Deus, e ele 
criou os céus e a terra e pôs tudo no lugar. Ele fez o mundo para ser habitado, não para 
ser um lugar de caos vazio. " Isaías 45:18. Segundo 1 João 1:5, Deus é luz e nele não há 
trevas. Apocalipse 22:5 nos diz que o trono de Deus estará conosco na Nova Jerusalém, 
quando o mundo for feito novo. "Porque Deus, que disse: ‘que das trevas brilhe a luz’, 
brilhou em nossos corações para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de 
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Jesus Cristo" (2 Coríntios. 4:6). Os atos criativos de Deus são mencionados em 2 Pedro 
3:5. Deus como Criador é o protagonista em Jó 38:4-6 e revela quão mais elevados são os 
seus caminhos do que os nossos, contudo ainda busca relacionar-se com todos os seus 
filhos criados, em todo o universo.  
 
Comentários 
 
“O universo não tem vontade própria." (Lição de Sábado). A idéia de que o universo 
poderia "autocriar-se" transformaria o universo em Deus! Como exatamente ele cria é, 
obviamente, questão de especulação, que nossa mente não pode compreender. No 
entanto, o ponto central aqui não é só que Deus é o Criador do universo e do nosso 
mundo, mas que ele se interessa profunda e intimamente por sua criação. 
 
Nossa familiaridade com Gênesis 1 pode nos levar a perder o ponto principal. Na 
descrição da Criação vemos a bondade de Deus em operação. Por que é que, após a 
criação de cada dia, Deus constata que "foi bom" e, no final, que "era muito bom"? Soa 
muito como se Deus estivesse se auto congratulando, quase orgulhoso de sua obra 
criativa. Em contraposição a essa visão equivocada, devemos ver Deus como 
identificando a correta expressão de sua bondade, que não há nenhuma imperfeição e que 
a criação é certamente uma representação de quem ele é. 
 
O caráter de Deus é visto em tudo o que ele faz, especialmente no modo como ele 
carinhosamente cria a matéria do nada, e então forma cada galáxia, estrela e planeta – e 
nós do pó da terra. Porque Gênesis é tanto um aspecto primário do conflito cósmico 
quanto qualquer outro livro bíblico. Os meios e a perfeição da criação assumem 
importância ainda maior quando entendemos o que jaz por detrás dos incríveis atos 
criativos de Deus. 
 
Poderia muito bem ser que Deus tenha inicialmente criado o mundo em um momento 
anterior e, depois, retornado para uma terra que era "sem forma e vazia" para completar 
sua criação de nosso mundo. Como a lição observa, isso pouco importa. O ponto-chave é 
o Criador que se deleita em cada dia da criação do mundo, levando-o passo a passo  à 
plenitude. O prazer criativo na formação das miríades de aves e animais em suas diversas 
formas e cores fala de um Desenhista que ama utilizar toda a paleta que ele fez! 
 
Essa semana da criação é a base para o ciclo semanal. Não há nada na natureza ou na 
astronomia que dê origem à semana. O dia se baseia na rotação da Terra. O mês, na órbita 
da lua. O ano, na órbita da Terra em torno do Sol. Mas, a semana? Não há nada no céu 
acima ou na terra abaixo para explicar esse período de sete dias. Exceto a explicação da 
Bíblia: "E no sétimo dia Deus terminou seu trabalho que ele tinha feito ... e Deus 
abençoou o sétimo dia e o santificou" A semana vem de criação. 
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Comentário 2: Alguns comentários sobre Criação e "Teorias Alternativas" 
 
A evolução, como fato, é a espinha dorsal da biologia, e a biologia está, portanto, na 
posição peculiar de ser uma ciência fundada em uma teoria não comprovada - é então 
uma ciência ou uma fé? A crença na teoria da evolução é, portanto, exatamente 
equivalente a crer na criação especial - ambos são conceitos que os crentes sabem ser 
verdade mas nenhum nem outro, até o presente, tem sido capaz de provar. L. Harrison 

Matthews, FRS, Introduction to Darwin’s The Origin of Species, J.M. Dent & Sons Ltd, 
London, 1971, p. xi. 
 
Deve-se concluir, ao contrário da sabedoria estabelecida e corrente, que um cenário que 
descreva a gênese da vida na Terra por acaso e por causas naturais, que possa ser aceito 
com base em fatos e não em fé, ainda não foi escrito. Hubert P. Yockey, ‘A calculation of 

the probability of spontaneous biogenesis by information theory’. Journal of Theoretical 
Biology, vol. 67, 1977, p. 396. 

 
Se a matéria viva não é, então, causada pela interação de átomos, forças naturais e 
radiação, como veio a existir? Há uma outra teoria, agora completamente fora de moda, 
que se baseia nas idéias de Lamarck: a de que se um organismo necessita de uma 
melhoria, ele irá desenvolvê-lo e transmiti-lo a seus descendentes. Penso, no entanto, que 
é preciso ir mais longe do que isso e admitir que a única explicação aceitável é a criação. 
Eu sei que isso é anátema para os físicos, como de fato é para mim, mas não devemos 
rejeitar uma teoria de que não gostamos caso a evidência experimental a apoie. S. Lipson, 

FRS (Professor of Physics, University of Manchester, UK), ‘A physicist looks at 

evolution.’ Physics Bulletin, vol. 31, 1980, p. 138. 

 

Quanto mais estatisticamente improvável uma coisa é, menos podemos acreditar que só 
aconteceu por mero acaso. Aparentemente, a óbvia alternativa para o acaso é um 
Projetista inteligente. Dr Richard Dawkins (Department of Zoology, Oxford University, 

UK), ‘The necessity of Darwinism’. New Scientist, vol. 94, 15 April 1982, p. 130. 

 

Uma vez que constatemos, no entanto, que a probabilidade de a vida originar-se 
aleatoriamente ser tão absolutamente minúscula, ao ponto de tornar absurdo o conceito 
aleatório, torna-se razoável supor que as propriedades favoráveis da física de que a vida 
depende são, em todos os aspectos, deliberadas ... . Por isso, é quase inevitável que nosso 
próprio padrão de inteligência deva refletir, de um modo válido, inteligências superiores 
... mesmo ao extremo limite idealizado de Deus. Sir Fred Hoyle (Astrônomo Inglês, 

Professor de Astronomia na Cambridge University) e Chandra Wickramasinghe 

(Professor de  Astronomy e Matématica Aplicada no University College, Cardiff), 

‘Convergence to God’, in Evolution from Space, J. M. Dent & Sons Ltd, London, 1981, 

pp. 141 and 144. 
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Comentários de Ellen White 
 
Os homens esforçar-se-ão para explicar, por causas naturais, a obra da criação, que Deus 
nunca revelou. Mas a ciência humana é tão incapaz de perscrutar os segredos do Deus do 
Céu e explicar as obras estupendas da criação, que foram um milagre do poder 
onipotente, quanto de mostrar como Deus veio à existência.{1SP 89} 
 
"E criou Deus o homem à sua própria imagem. . . macho e fêmea os criou "Aqui está 
claramente estabelecida a origem da raça humana;. E o registro divino é tão claramente 
afirmado que não há lugar para conclusões errôneas. Deus criou o homem à Sua própria 
imagem. Não há nenhum mistério aqui. 
 
Não há fundamento para a suposição de que o homem evoluiu, por graus lentos de 
desenvolvimento, a partir de formas inferiores de vida animal ou vegetal. Tal ensino 
rebaixa a grande obra do Criador ao nível das concepções estreitas e terrenas do homem. 
Os homens estão tão empenhados em excluir Deus da soberania do Universo, que 
degradam o homem e o defraudam da dignidade de sua origem. Aquele que estabeleceu 
os mundos estelares nos altos e tingiu com delicada habilidade as flores do campo, que 
encheu a terra e os céus com as maravilhas de Seu poder, quando Ele veio coroar Sua 
obra gloriosa, colocar alguém naquele meio para ser o governante da terra formosa, não 
deixou de criar um ser digno da mão que lhe deu vida. A genealogia de nossa raça, 
conforme é dada pela inspiração, remonta sua origem não a uma linha de germes em 
desenvolvimento, moluscos e quadrúpedes, mas ao grande Criador. Embora formado do 
pó, Adão era "o filho de Deus." {DG 21} 
 
Tão somente na Palavra de Deus encontramos um autêntico relato da criação. Ali 
contemplamos o poder que lançou os alicerces da terra e que estendeu os céus. Ali, 
apenas, podemos encontrar a história de nossa raça, imaculada por preconceito humano 
ou orgulho humano. {CE 37} 
 
Preparado em 15 de Julho, 2012 © Jonathan Gallagher 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


