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E se não existissem os conceitos já estabelecidos?  
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1 No princípio Deus criou os 

céus e a terra. 
2 Era a terra sem forma e vazia; 

trevas cobriam a face do 

abismo, e o Espírito de Deus se 

movia sobre a face das águas. 





3 Disse Deus: “Haja luz”, e houve 

luz. 4 Deus viu que a luz era boa, e 

separou a luz das trevas. 
5 Deus chamou à luz dia, e às 

trevas chamou noite. Passaram-se 

a tarde e a manhã; esse foi o 

primeiro dia. 



BIG BANG 



6 Depois disse Deus: “Haja entre as 

águas um firmamento que separe 

águas de águas”. 7 Então Deus fez o 

firmamento e separou as águas que 

estavam embaixo do firmamento 

das que estavam por cima. E assim 

foi. 8 Ao firmamento Deus chamou 

céu. Passaram-se a tarde e a manhã; 

esse foi o segundo dia. 

 







9 E disse Deus: “Ajuntem-se num só 
lugar as águas que estão debaixo do 
céu, e apareça a parte seca”. E 
assim foi. 10 À parte seca Deus 
chamou terra, e chamou mares ao 
conjunto das águas. E Deus viu que 
ficou bom. 





11 Então disse Deus: “Cubra-se a terra de 

vegetação: plantas que dêem sementes e 

árvores cujos frutos produzam sementes 

de acordo com as suas espécies”. E assim 

foi. 12 A terra pois produziu relva, ervas 

que davam sementes segundo sua espécie, 

e árvores que davam fruto, cuja semente 

estava nele, conforme sua espécie. E viu 

Deus que isso era bom. (ARA). 
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14 Disse Deus: “Haja [hayah] luminares no 

firmamento do céu para separar o dia da noite. 

Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e 

anos, 15 e sirvam [hayah] de luminares no 

firmamento do céu para iluminar a terra”. E assim 

foi. 16 Deus fez os dois grandes luminares: o maior 

para governar o dia e o menor para governar a 

noite; fez também as estrelas. 17 Deus os colocou 

no firmamento do céu para iluminar a terra, 
18 governar o dia e a noite, e separar a luz das 

trevas. E Deus viu que ficou bom. 19 Passaram-se a 

tarde e a manhã; esse foi o quarto dia. 

 





20 Disse também Deus: 

“Encham-se as águas de seres 

vivos,  



e sobre a terra voem aves sob o 

firmamento do céu”.  



21 Assim Deus criou os grandes animais 

aquáticos e os demais seres vivos que povoam 

as águas, de acordo com as suas espécies;  



 ...e todas as aves, de acordo com as suas 

espécies. E Deus viu que ficou bom.  



22 Então Deus os abençoou, dizendo: “Sejam férteis e 

multipliquem-se! Encham as águas dos mares! E 

multipliquem-se as aves na terra”. 23 Passaram-se a 

tarde e a manhã; esse foi o quinto dia. 

 



24 E disse Deus: “Produza a terra seres 

vivos de acordo com as suas espécies: 

rebanhos domésticos, animais selvagens e 

os demais seres vivos da terra, cada um de 

acordo com a sua espécie”. E assim foi. 
25 Deus fez os animais selvagens de acordo 

com as suas espécies, os rebanhos 

domésticos de acordo com as suas 

espécies, e os demais seres vivos da terra 

de acordo com as suas espécies. E Deus 

viu que ficou bom. 
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26 Então disse Deus: “Façamos o 

homem à nossa imagem, conforme 

a nossa semelhança. Domine ele 

sobre os peixes do mar, sobre as 

aves do céu, sobre os  grandes 

animais de toda a terra e sobre 

todos os pequenos animais que se 

movem rente ao chão”. 





27 Criou Deus o homem à sua imagem, 

à imagem de Deus o criou; 

homem e mulher os criou. 
28 Deus os abençoou, e lhes disse: 

“Sejam férteis e multipliquem-se! 

Encham e subjuguem a terra! Dominem 

sobre os peixes do mar, sobre as aves 

do céu e sobre todos os animais que se 

movem pela terra” 
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. 

Bereshit - 13 bilhões de anos 













•4,5 b.a 

•Atmosfera 

•Água 



•Terra – Montanhas e vales 

 



•Densa camada de nuvens, 

fumaça e poeira cobria a Terra 

•Não entrava muita luz do Sol 

 



•Atmosfera 

•Surgiu a molécula da vida 



Na água surge o 

DNA... RNA... 



•Vida na água 



•Passagem de luz UV  

 



•Mudanças nas moléculas de DNA 

 



•LEGO 

 



•Vida abundante 

•Surpreendentemente  rápida 

 



•Milagre do Cambriano 

 



•Da água vegetação tomou conta da terra 



•Briófitas 



•Pteridófitas 



•Gimnospermas 



•Angiospermas 



•À medida que a vida vegetal mudava o 

ambiente deixava o palco pronto para outro 

grande salto... 



•Vida animal também vir da água para a 

terra 



•Primeiros seres a se arrastar 



•Caminhar 



•Voar 





•Água – terra - céus 





•600m.a. 

•Vida microscópica - Ambiente/Atmosfera 

•Macroscópica - Ambiente/Atmosfera  

•Vegetais inferiores - Atmosfera/Ambiente  

•Vegetais superiores - Atmosfera/Ambiente 

•Animais Menores - Atmosfera/Ambiente 

•Animais gigantes - Atmosfera/Ambiente 

•Diversidade atual 
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•Tudo perfeito / Preciso / Exato 

• 13 bilhões de anos 

• Homo sapiens 
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• A Bíblia se garante 
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•Não precisamos convencer pessoas 

sobre nossas preferencias quanto 

ao processo de criação para depois 

apresentar o mais importante.  
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Ele é a imagem do Deus invisível, o 

primogênito de toda a criação, pois 

nele foram criadas todas as coisas 

(...); todas as coisas foram criadas 

por ele e para ele. Ele é antes de 

todas as coisas, e nele tudo 

subsiste. (Cl 1:15-17) 
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•Tudo foi feito por Ele e para Ele, para sua 

Glória e louvor.  

•13b.a. 

•E no final apontar para a coroa da Criação.  

•Uma missão – Mordomos. 
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23 pois todos pecaram e estão destituídos da 

glória de Deus, (Rm.3:23) 



Mordomo escolheu se rebelar - ROMPIMENTO 

 Maldição – Deteriorar – Definhar 

Separação entre criatura e Criador 
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Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 

Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não 

pereça, mas tenha a vida eterna. 

Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que 

condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo 

por ele. 

Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está 

condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho 

de Deus. 

E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os 

homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as 

suas obras eram más. 
(João 3:16-19) 
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Mas Deus prova o seu amor para 

conosco, em que Cristo morreu por nós, 

sendo nós ainda pecadores. (Romanos 5:8) 






