
 

 

Lição 04 – Como surgiu o Universo? 

Nestes dias, quando o ateísmo1 e o darwinismo2 controlam a ciência humana, 

torna-se mais difícil encontrar alguém que creia num projeto inteligente 

elaborado por Deus para a criação do Universo e do Planeta Terra. Para aqueles 

que creem na Bíblia, é um fato incontestável3 Deus ter criado tudo do nada. Em 

Gênesis 1:1 encontra-se o verbo hebraico “bara” que significa “criar do nada”. O 

Homem também cria coisas, mas somente a partir de matéria-prima 

preexistente. Por exemplo: para produzir o plástico, o nylon, a gasolina, o diesel 

e o querosene o ser humano utiliza uma matéria-prima, uma substância da qual 

esses produtos são extraídos: o petróleo. A diferença é que Deus não precisou 

de matéria-prima. Ele, do nada, tirou tudo. “Pois Ele falou, e tudo se fez; Ele 

ordenou, e tudo surgiu” (Salmos 33:9 – NVI). 

O primeiro versículo do capítulo um de Gênesis indica uma ordem de criação. O 

Senhor criou primeiro o Universo (os “céus”), e depois a Terra. Entre os bilhões 

de galáxias o Senhor escolheu uma, a Via Láctea. Entre os seus mais de 30 

bilhões de sóis escolheu um pequeno sistema com oito planetas. Num diálogo 

com o Patriarca Jó, Deus indagou: “Onde você estava quando lancei os alicerces 

da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. [...] enquanto as estrelas 

matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam?” (Jó 38:4,7 – NVI). 

Fica entendida a existência dos anjos e dos sistemas siderais4 antes da criação 

do homem. 

A narração bíblica não mostra uma evolução que tenha demorado centenas de 

milhões de anos partindo do caos para a atual realidade, mas sim um período 

de tempo baseado no ciclo terrestre de dia e noite: seis dias terrestres de 24 

horas cada. Em cada dia foram criadas ordens diferentes de coisas. 

 No primeiro dia a luz apareceu e houve separação entre a luz e as trevas 

(Gênesis 1:3-5). 

 No segundo dia houve a separação das águas. Passou a existir um dossel 

(cobertura) de vapor d’água na atmosfera. As águas do grande oceano 

ocuparam seu lugar (Gênesis 1:6-8). 

 No terceiro dia o reino vegetal surgiu, desde a grama até às mais altas árvores 

(Gênesis 1:9-13). 

 No quarto dia o sol, a lua e as estrelas passaram a iluminar a superfície do 

planeta (Gênesis 1:14-19). 

                                              
1
 Ateísmo: Convicção de que Deus não existe. 

2
 Darwinismo: (1) Doutrina proposta por Darwin em seu livro “A origem das espécies” (1859), 

no qual a luta pela vida e a seleção natural são apontadas como os mecanismos essenciais da 

evolução dos seres vivos. (2) Teoria evolucionista que só reconhece as mutações genéticas e a 

seleção natural como fatores do surgimento de novas formas animais e vegetais 
3
 Incontestável: Que não pode ser posto em dúvida; inegável. 

4
 Sideral: adj. Relativo aos astros e corpos celestes. 



 

 

 No quinto dia surgiu a vida animal, em todas as esferas, desde as espécies que 

vivem sobre e debaixo da terra seca até peixes, répteis e mamíferos aquáticos 

(Gênesis 1:20-23). 

 No sexto dia continuou a criação de vida animal, e a coroa do trabalho divino foi 

o gênero humano. Construiu, do barro, um corpo perfeito, sem vida, e o tornou 

alma vivente. Algum tempo depois, após o Homem ter adormecido sob o efeito 

de um pesado sono, o Senhor retirou uma de suas costelas e criou uma bela 

mulher, a quem Adão batizou de Eva. Adão vem do hebraico adamá, “solo 

vermelho” ou “do barro vermelho”. O nome Eva deriva do hebraico hav.váh, que 

significa "mãe de todos os viventes". 

Recapitulando 

(a) Embora o homem necessite de matéria-prima para criar alguma coisa, 

Deus do nada fez tudo, ou seja, Ele não precisou de matéria antecedente 

para transformá-la em outra. O verbo “bara", presente em Gênesis 1:1 

quer dizer “criar do nada”. 

(b) Há uma ordem estabelecida de criação. (1) Primeiro, o Universo, o espaço 

sideral, os “céus”; (2) Depois de um tempo (não informado pela Palavra) 

o Senhor criou a Terra. 

(c) Em Jó 38:4,7 lemos que havia seres preexistentes em relação à criação do 

homem. Gênesis, capítulo um, dá um relatório detalhado do Universo 

humano, dentro de um contexto humano. 

(d) Do primeiro ao quinto dia da criação da Terra, os reinos mineral, vegetal 

e animal foram estabelecidos. O homem surgiu no sexto dia. A palavra 

hebraica original para “Adão” significa “solo ou barro vermelho” e “Eva” 

significa “mãe de todos os viventes”. 

Teste da lição 04 

Marque a alternativa correta 

a) Qual o período de tempo necessário para Deus criar o planeta Terra? 

1. ( ) Seis dias; 

2. ( ) Sete dias; 

3. ( ) Uma semana. 

b) Em qual dia as trevas foram separadas da luz? 

1. ( ) No terceiro dia; 

2. ( ) No segundo dia; 

3. ( ) No primeiro dia.  

c) Qual o período de tempo que Deus levou para iniciar e concluir a criação de 

toda a vida animal do planeta? 

1. ( ) Do terceiro ao quinto dia; 

2. ( ) Iniciou e terminou no quinto dia; 

3. ( ) Iniciou no quinto dia e terminou no sexto dia. 

d) As palavras “adamá” e “hav.váh” significam, respectivamente: 

1. ( ) Eva, a primeira mulher, e Adão, seu marido; 

2. ( ) Adão = Barro ou solo vermelho; Eva = Mãe de todos os viventes; 



 

 

3. ( ) Significa a “Eva mitocondrial” descoberta em 1987 e anunciada na 

revista Nature. 

 


