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resumO: Aceitar a literalidade de Gêne-
sis 1 permite reconhecer a Deus como 
um ser poderoso e eterno, que se reve-
la por meio de sua criação, e fornece o 
contexto apropriado para se interpretar 
o restante das Escrituras. Nos últimos 
séculos, porém, várias compreensões 
têm surgido para explicar a origem da 
vida e do universo. Este artigo apresen-
ta os seis paradigmas mais conhecidos 
nos meios religiosos e acadêmicos, 
apontando qual seria o mais coerente 
com o primeiro capítulo de Gênesis. A 
favor de sua posição, o autor apresenta 
três argumentos: 1) extensão e diâmetro 
do universo; 2) radiometria; e 3) análise 
de termos hebraicos. Fornece, ainda, ao 
final do texto, uma breve interpretação 
sobre o primeiro e o quarto dia da se-
mana da criação.

abstract: Accepting the literalness of 
Genesis 1 not only  allows us to recogni-
ze God as a powerful and eternal Being, 
who reveals Himself by means of His 
creation, but also provides us with a sui-
table context to interpret the rest of the 
Scripture. In the last centuries, however, 
several explanations have been presen-
ted to account for the origin of life and 
the universe. This article presents the six 
most known paradigms in the religious 
and academic world, pointing out the 
most coherent one with the first chap-
ter of Genesis. In order to underpin his 

position, the author presents three argu-
ments: 1) extension and diameter of the 
universe; 2) radiometry; and 3) analysis 
of Hebrew terms. In addition, he provi-
des at the end of the article a brief inter-
pretation of the first and fourth days of 
the week of creation.

Facetas dO criaciOnismO

“No principio criou Deus os céus 
e a terra” (Gn 1:1).  Por muitos sécu-
los essa expressão não era apenas uma 
frase que dava clarividência aos que 
procuravam uma resposta sobre a ori-
gem do universo. Essa oração afirma-
tiva constituía-se também na máxima 
revelação do poder criador de Deus 
e de seus atributos de onipotência e 
onisciência. Para muitas gerações do 
povo do período Veterotestamentário 
e do cristianismo, essa frase já definia 
suficientemente o marco que emoldu-
ra a doutrina da criação. Em termos de 
pensamento filosófico, ela responde a 
uma das mais enigmáticas e milenares 
questões do ser e da sua existência: 
“Quem fez todas as coisas?” A respos-
ta, embora concisa, surge com a sono-
ridade que só a realidade veraz pode 
evocar: “Deus criou os céus e a terra.”

imPOrtância da dOutrina da criaçãO

Reconhecer a criação de Deus é 
centralizar outras doutrinas importan-
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tes dentro do acervo doutrinário que 
promove a relação de Deus com o ho-
mem.  Primeiramente, mediante a acei-
tação da criação, se define que Deus é 
anterior à matéria. Ele é o princípio e o 
fim de toda realidade; e o atributo que 
pode revelar essa verdade é sua eterni-
dade.  Pelo fato portentoso da criação, 
é possível reconhecer que Deus é um 
ser pessoal, cuja dignidade reside na 
sua soberania sobre o universo; cuja 
racionalidade se manifesta na comple-
xidade e na harmonia de todos os seres 
criados; e cuja moralidade se patenteia 
nas leis que regem os fenômenos da 
natureza e nas que promovem o bem-
estar do homem. 

A humanidade que vive no perío-
do pós-pecado precisa de um propósi-
to redentor que o conduza às celestiais 
paragens da salvação.  Esse propósito, 
que inclui a trajetória regenerativa que 
o homem deve seguir, depende para sua 
concretização de um Todo-Poderoso 
criador e salvador.  A redenção eterna na 
sua última expressão é uma emulação 
da primeira criação, porque esse fato 
envolve a configuração de um “novo 
céu e uma nova terra” (Ap 21:1). A pro-
clamação do trabalho redentor não teria 
a eficiência desejada se ao mesmo tem-
po não revelasse o fato criador. A reden-
ção só pode ser executada, no fim, por 
alguém pleno de poder que no princípio 
processou a criação.

O criacionismo, em relação à se-
quência dos eventos que ocorrerão no 
final dos tempos, servirá para identi-
ficar a vocação dos verdadeiros filhos 
de Deus. Estes sem dúvida serão co-
missionados para executar a derradei-
ra mensagem escatológica de apelo 

às nações, ao arrependimento e ao 
reconhecimento do Deus redentor. Ao 
parecer não existe outro padrão mais 
lúcido para reconhecer os filhos de 
Deus dos últimos dias, do que os tópi-
cos das mensagens que devem ser por 
eles proclamadas. Essas mensagens 
começam pelo primeiro anjo, “temei 
a Deus e dai-lhe glória, pois é chega-
da a hora do seu juízo; e adorai aquele 
que fez o céu, e a terra, e o mar, e as 
fontes das águas” (Ap 14:7).  O conte-
údo dessa mensagem enfatiza a tem-
poralidade de toda existência, diante 
da eventualidade do juízo eterno, e 
apela ao reconhecimento do Deus 
criador. A mensagem do segundo anjo 
é: “Caiu, caiu a grande Babilônia que 
tem dado a beber a todas as nações 
do vinho da fúria da sua prostituição” 
(Ap 14:8). Ela desqualifica qualquer 
poder sobrenatural, demoníaco, en-
tranhado em instituições humanas 
que menosprezaram e tergiversaram 
a única verdadeira mensagem salva-
dora.  E culmina com a mensagem 
do terceiro anjo: “Se alguém adora a 
besta e a sua imagem e recebe a sua 
marca na fronte ou sobre a mão” (Ap 
14:9). Tal mensagem esclarece com 
luz meridiana que os que praticam a 
falsa piedade terão como marca iden-
tificadora a adoração à “besta” em 
tempo de prescrição satânica; à di-
ferença da devoção dos eleitos que é 
manifestada pela adoração a Deus no 
dia que comemora a criação.1 A sín-
tese das três mensagens é: anunciar a 
preparação de um povo para o adven-
to do Filho de Deus e declarar essa 
esperança em celebrada adoração no 
sétimo dia semanal.
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literalidade e inFluência da ciência

O relato da criação, como aparece 
no capítulo 1 de Gênesis, foi aceito 
pela maioria dos leitores bíblicos em 
forma literal, ao longo dos séculos de 
divulgação da fé cristã.  Muito con-
tribuiu a aceitação da literalidade do 
relato bíblico, o comportamento au-
toritário e dominador da Igreja Ca-
tólica que nos tenebrosos séculos da 
Idade Média impedia o surgimento 
de qualquer ideia ou vestígio de in-
terpretação que não fosse a imposta 
por essa corporação religiosa. Talvez 
a visão mais radical dessa forma de 
interpretar a criação de Gênesis se 
encontre na proposta do arcebispo 
James Usher (1581-1656), que, ao 
concluir seus estudos sobre esse as-
sunto, declarou que a criação ocorreu 
no ano 4036 a.C. Alguns dignitários 
da Igreja, admirados pelas conclusões 
obtidas por Usher e que a adjetivaram 
de fantástica revelação, propuseram 
sua pronta e necessária canonização.2  

Evidência plausível da aceitação geral 
da afirmação de Usher é a sua inclu-
são destacada em cada Bíblia impres-
sa em língua inglesa pelas décadas e 
séculos seguintes.

Outro fato singular a respeito des-
sa radicalização da forma de interpre-
tação literal encontra-se na presumi-
da opinião de um famoso hebraísta de 
Cambridge chamado Lighfoot (1602-
1675). Ele afirmou com ostentação 
que a semana da criação ocorreu entre 
os dias 18 a 24 de outubro de 4004 
a.C. O mesmo autor inclui outro dado 
relativo à criação do homem, o qual, 
assim mesmo, não deixa de ser bizarro 
por sua singularidade: ele admite que 

Adão foi criado no dia 23 de Outubro 
de 4004 a.C., às 9 horas da manhã.3

O desenvolvimento do conheci-
mento e das técnicas científicas cau-
sou tremenda revolução em diversas 
áreas da cultura e civilização humana. 
A ciência, com seus descobrimentos 
sobre a harmonia dos movimentos 
astrais e dos mecanismos físicos e 
químicos que processam a existência 
geológica da terra, além dos maravi-
lhosos fenômenos que caracterizam a 
vida dos seres biológicos, veio a con-
firmar a necessidade imperiosa de um 
Criador para responder às diversas 
questões sobre as origens.

A tecnologia muito avançada, em 
relação a cálculos matemáticos com-
putarizados, faculta aos pesquisado-
res a conhecer índices de probabilida-
de do surgimento de alguma primeira 
substância ou estrutura ínfima em con-
dições naturais.  Bernard Ramm, ci-
tando o pesquisador Noüy, destaca 
o cálculo de probabilidade efetuado 
por este último para obter uma pro-
teína típica cuja molécula alcance 2 
mil átomos. O resultado final da pro-
babilidade é de 1 em 2.02 x 10³²¹; ou 
seja, um número difícil de ser escrito 
e muito mais de ser aceito.4

Por outra margem, vários outros 
cientistas renomados publicaram suas 
convicções sobre a possibilidade de 
uma substância ser formada em con-
dições que a natureza apresenta. Uma 
relação de tais homens de ciência, a 
guisa de exemplo, foi exposta num 
artigo publicado por Ariel Roth. Al-
guns desses nomes são: o químico 
Homer Jacobson, para quem a proba-
bilidade de uma molécula da proteína 
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salamina ser formada numa atmosfe-
ra terrestre de 700 metros de altura de 
aminoácidos seria de um em 1 bilhão 
de anos. Um tanto irônico, o eminente 
cientista inglês Sir Fred Hoyle afirma 
que a probabilidade de uma molécula 
proteica ser formada por mecanismos 
naturais seria igual à probabilidade de 
um terrível furacão, transportando mi-
lhares de peças metálicas de um depó-
sito de sucata, finalmente construir um 
avião Boeing 747.  Franz Allen, com 
ajuda de Charles Eugene Guye, perito 
em cibernética, calculou a quantidade 
de cinco elementos químicos (Car-
bono [C], Hidrogênio [H], Oxigênio 
[O], Nitrogênio [N], Enxôfre [S]) que 
seria necessária para formar uma mo-
lécula qualquer, a probabilidade e o 
tempo necessário para essa formação. 
Os resultados a que chegaram foram: 
seriam necessários milhões de vezes a 
quantidade já existente dos cinco ele-
mentos; a probabilidade seria de 1 em 
10¹³²; e o tempo seria 10²¹³ de anos. 
Harold Morowitz, da universidade 
de Yale, calculou a probabilidade de 
formação de um décimo da estrutura 
proteica microplasma homini, che-
gando a conclusão que seria de 1 em 
10 elevado à potência 5,34 trilhões, 
um número que demandaria uma fai-
xa de papel de quase 500 quilômetros 
de comprimento para ser escrito.5

O conhecimento avançado da ci-
ência em vários campos tem permiti-
do corroborar a ação criadora de Deus. 
No entanto, algumas expressões espe-
culativas tornaram-se sobressalentes 
no campo das origens. As mais difun-
didas são as que relacionam o número 
de espécies de seres vivos com perío-

dos longos de formação progressiva.  
Deve-se advertir que essas propostas 
especulativas carecem de evidência 
científica e são simplesmente, como 
seus próprios autores as qualificam, 
hipóteses ou no máximo teorias, fru-
tos de uma mentalidade racional.  

A suposição de que a natureza 
precisa de longos anos de desenvol-
vimento das espécies biológicas para 
apresentar as características atuais é 
uma inferência elaborada por pensa-
dores que aceitam tanto o poder cria-
dor de Deus, como a possibilidade 
da transformação evolutiva dos seres 
biológicos. Uma das primeiras opi-
niões favoráveis à possibilidade de 
transformações dos seres da nature-
za criados por Deus se encontra nas 
declarações de Agostinho de Hipona 
(354-430) ao tratar sobre o tema da 
criação no seu descomunal tratado: 
Confissões.6 Modernamente, os tra-
balhos do sacerdote jesuíta Teilhard 
de Chardin7 contribuíram decisiva-
mente a conciliar a criação de Deus 
com algum tipo de processo evoluti-
vo. Circunstância traumática ocorreu 
quando as opiniões de Chardin foram 
censuradas pelo Santo Oficio e proi-
bida a sua divulgação. Mas a influên-
cia desse pensamento dentro do cato-
licismo, antigo bastião da ortodoxia 
criacionista, foi fortalecida com as 
novidades do mundo científico que 
levou ao Concilio Vaticano II, expe-
dir uma declaração de liberdade das 
restrições impostas à obra do pesqui-
sador jesuíta.8

A mistura de opiniões, realizada 
mesmo com a sutileza de uma crian-
ça, tem favorecido o surgimento de 
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várias formas ou modelos de criacio-
nismo, que em muitos casos tratam de 
justificar a posição de quem acredita 
em Deus criador, mas não deixa de 
manifestar simpatia e concordância 
com a posição evolucionista.

mOdelOs Ou Paradigmas dO 
criaciOnismO

O relato da criação como é apre-
sentado na Bíblia é objeto de estudo 
à luz de recursos do conhecimento de 
outras áreas, as quais afetam decisiva-
mente nas conclusões de cada inter-
pretação, criando modelos ou paradig-
mas do criacionismo. É possível que o 
número desses modelos não seja total-
mente conhecido; mas neste trabalho 
será  apresentado os mais divulgados e 
selecionados por Ariel Roth.9

Modelo 1. Criação especial, cha-
mada também Criação da Terra Jovem 
ou Criação por Fiat. Esse modelo ad-
mite literalmente o relato de Gênesis 
1; Deus criou tudo em seis dias lite-
rais, sendo o sétimo dia de descanso 
e bênçãos.  A semana da criação ocor-
reu em alguns milhares de anos antes 
da era cristã.

Modelo 2. Teoria da Lacuna, co-
nhecida também como da Ruína e 
Restauração.  Segundo seus expoen-
tes, Deus criou a Terra num passado 
muito remoto; por ser habitada e cor-
rompida por Satanás, ela teve que ser 
destruída e logo restaurada com uma 
nova criação.

Modelo 3.  Criação Progressiva. 
Esse paradigma afirma que Deus re-
alizou eventos de criação múltiple 
através de longos períodos de tempo. 
O nível de progressão em cada cria-

ção pode ser verificado pela variação 
em complexidade de espécies fósseis 
que são descobertas nas camadas geo-
lógicas. Cada dia da criação equivale 
a longos períodos de tempo. Os dias 
da semana do relato do Gênesis nada 
mais foi senão o tempo que Deus usou 
para revelar esse evento.

Modelo 4. Evolução Teísta, que 
também pode ser chamada de Evolu-
ção Teológica, Criacionismo Evoluti-
vo ou Evolucionismo Bíblico. Nesse 
modelo, Deus aparece como dirigindo 
o processo progressivo da evolução, 
desde os seres de estrutura simples 
até os de maior complexidade. Com 
esse modelo, o evolucionismo resol-
ve o problema do aparecimento da 
capacidade mental no homem, que no 
caso não é uma propriedade da maté-
ria, mas é um dom de Deus.

Modelo 5. Evolução Deísta. Nas 
muitas expressões dessa forma de pen-
samento se omite a narrativa bíblica da 
criação; mas em geral admitem a exis-
tência e atividade de um ser divino. A 
criação consiste na atividade primeira 
da divindade que é um ser pessoal.  Ele 
é a causa primeira de toda a criação, 
mas está afastado e indiferente às ne-
cessidades das criaturas.

Modelo 6. Evolução Panteísta.  A 
base filosófica dessa teoria é: Deus é 
tudo e tudo é Deus. Ela trata de ex-
plicar o principio de que a natureza 
deve seu progresso evolutivo à ação 
evolutiva de Deus.

Excluindo os modelos 1 e 2, todas 
as outras teorias não tem sustentação 
contextual com o propósito bíblico 
redentor. A Bíblia de diversas formas 
procura focalizar a criação do ho-



12 / Parousia - 1º semestre de 2010

mem, sua queda e as condições para 
sua final redenção. Esse processo re-
vela que a desobediência do homem 
determinou o fatídico ato da morte. 
A morte é consequência do pecado 
e antes da transgressão às leis divi-
nas, causada pelo homem, não pôde 
existir a morte. Num processo evolu-
tivo que demanda longos períodos de 
tempo, os seres vivos teriam experi-
mentado a morte antes que o homem 
aparecesse sobre a Terra, o que está 
fora de toda visão bíblica.

O modelo 1 é o paradigma da or-
todoxia que passou incólume duran-
te séculos e talvez permaneça assim 
até o fim. Mesmo assim esse modelo 
precisa de mais estudo a fim de com-
preender a relação existente entre a 
fraseologia do verso 1, que refere 
a criação dos céus e da terra, com a 
dos versos 3 em diante, que relatam a 
criação no primeiro dia e subsequen-
tes da primeira semana de sete dias. 
Entre os versos mencionados está o 
verso 2 que afirma que a terra “esta-
va sem forma e vazia”, sugerindo um 
lapso por pequeno que for entre dois 
momentos da criação: o princípio e a 
semana de sete dias da criação.

Por outro lado, o modelo da lacuna 
aceita a separação dos dois momentos 
da criação, segundo a inferência que 
se faz da fraseologia dos três primeiros 
versos do relato de Gênesis. No entan-
to, esse modelo peca por plasmar entre 
suas linhas o espírito do misticismo 
exacerbado, ao afirmar que no período 
entre os dois momentos da criação hou-
ve corrupção na Terra promovida pela 
atividade de Satanás. Então a Terra se 
tornou “sem forma e vazia”; depois dis-

so Deus teria reconstituído a Terra em 
seis dias da criação.10 Essa alucinada in-
terpretação não tem sustentação bíblica 
e pode estar fadada a permanecer no 
limbo das coisas sem utilidade.

O modelo 1 ou da Criação Espe-
cial ainda é o paradigma de interpre-
tação do relato do Gênesis, o que não 
significa que esteja vedada toda nova 
contribuição ou alteração no contex-
to interpretativo. Aceitando os dois 
momentos da criação, poderia ter-se 
a ideia do Intervalo, que não alude ao 
misticismo da teoria da lacuna.

a ideia dO intervalO

Entre as pessoas que abraçam um 
mesmo corpo doutrinário e mantém 
uma mesma esperança redentora, a 
aceitação da criação especial faz par-
te dos princípios da fé. Mesmo assim, 
e em forma latente ocorre a aceitação 
da ideia do intervalo. Nota-se o conte-
údo do seguinte parágrafo, extraído de 
uma publicação patrocinada pela Con-
ferência Geral da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia. “Alguns acreditam que 
tudo foi criado na semana da criação... 
outros acreditam que Deus criou de ma-
téria inorgânica preexistente.”11 O texto 
não esconde a existência de dois con-
ceitos dentro de uma mesma comunida-
de. O primeiro, aceito por alguns, é o da 
criação especial; já o segundo conceito, 
aceito por outros, infere que a semana 
da criação, que determinou o apareci-
mento de seres vivos, foi realizada de-
pois de uma etapa de pré-existência de 
matéria inorgânica. Em outras palavras, 
a preexistência de matéria inorgânica 
sugere a realidade do primeiro momen-
to da criação quando foram criados os 
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“céus e a terra”; logo veio o intervalo 
onde a “terra estava sem forma e vazia” 
e finalmente acontece a semana da cria-
ção no período de sete dias.

A ideia do intervalo se fortalece 
ao analisar o verso 2 no texto hebrai-
co, onde aparecem as palavras tohu 
vabohu, “sem forma e vazia”, sobre 
as quais está inserido o acento gra-
matical rebi’a. Os acentos na língua 
hebraica tem a função de relacionar 
uma palavra com as outras. Essa re-
lação pode ser de união ou de separa-
ção. O acento rebi’a, que aparece nas 
palavras mencionadas é disjuntivo, 
da segunda classe superior, ou seja, a 
sua função é fazer separação ou indi-
car pausa.12 Observando através dessa 
lente, pode-se ver que a frase “estava 
sem forma e vazia” faz separação en-
tre as frases “no princípio criou Deus 
os céus e a terra” do verso 1, com as 
que descrevem a semana da criação.

A ideia do intervalo, no entanto, 
carece de referências bíblicas que po-
deriam possibilitar a medição do tem-
po da criação dos “céus e a terra” e da 
duração desse período. O conhecimen-
to científico em relação a certos pro-
cessos físicos e químicos que ocorrem 
na natureza contribui para dar base de 
sustentação à ideia do Intervalo e per-
mite manter uma argumentação sobre 
o tempo quando ocorreu o primeiro 
momento da criação. São destacados 
dois mecanismos científicos: a exten-
são do universo e a radiometria.

argumentO baseadO na extensãO 
dO universO

“No princípio criou Deus os céus 
e a terra”.  O termo céu não se refere 

ao espaço sideral desprovido de obje-
tos concretos nem dá lugar a conside-
rar como uma extensão indefinida ou 
o “nada”. O substantivo plural “céus” 
está na dependência da ação do ver-
bo “criar”, ou seja, se refere a obje-
tos resultantes da produção de algo 
que o verbo transmite. O vazio ou o 
“nada”, não precisa ser criado. O ter-
mo “céus” faz referência aos objetos 
estelares que povoam o imenso espa-
ço celeste: estrelas, cometas, plane-
tas, constelações, nebulosas, galáxias, 
uranolitos, meteoritos, etc. Por outro 
lado, a Terra foi criada “sem forma e 
vazia”, o quer dizer só constituída por 
substâncias inorgânicas como os dife-
rentes tipos de minerais e água.

Qual a extensão do universo? A 
unidade de medida para registrar o 
espaço entre os corpos estelares é a 
velocidade da luz que é 300 mil km/
seg. Isso significa que a distância 
entre dois corpos celestes é igual ao 
tempo que a luz emitida por um dos 
corpos demora em alcançar o outro 
corpo, percorrendo nessa fantástica 
velocidade. Por exemplo, calcula-se 
que a distância entre o Sol a Terra seja 
de 8 minutos/luz percorridos naque-
la velocidade. Numa ilustração ima-
ginária, desliga-se o Sol e esse astro 
não mais emite luz, deixando os ha-
bitantes da Terra na escuridão. Passa-
das algumas gerações, ninguém mais 
conhece o Sol, mas num determinado 
momento, esse grande astro parece 
despertar e novamente emite luz. Sua 
luz, percorrendo na imensa velocida-
de, atravessa o espaço em direção a 
Terra. Passando um ou dois minutos, 
o Sol já existe; mas os habitantes da 
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Terra ignoram esse fato porque a luz 
solar ainda não chegou ao seu desti-
no. Finalmente, depois de oito minu-
tos de percurso, a luz ilumina a Terra 
e seus habitantes comemoram esse 
fato como o momento da existência 
do Sol. Na realidade o Sol já existia 
oito minutos antes.  

O anterior relato imaginário permi-
te reconhecer a relação que se verifica 
entre o tempo de existência de um as-
tro com o tempo que a sua luz percorre 
até atingir a Terra.  O mesmo poderia 
se dizer do tempo de existência das es-
trelas da constelação Omega-Centauri, 
distante a 20 mil anos/luz; das estrelas 
do grupo de Hércules, a 37 mil anos/
luz; das estrelas encontradas no extre-
mo da Via Láctea, a 1 milhão de anos/
luz. Isso significa que as estrelas da 
constelação Omega-centauri têm no 
mínimo 20 mil anos de existência, e 
as de Hércules, 37mil anos. Em sín-
tese, deve-se afirmar que o tempo de 
existência de um corpo estelar é, no 
mínimo, igual ao tempo que a sua luz 
precisa em chegar à Terra.  

Um questionamento contrário ao 
fato de que a existência das estrelas 
está relacionada com a distância das 
mesmas a Terra, seria fazer referência 
ao poder ilimitado de Deus criador, 
afirmando que no momento da cria-
ção as estrelas bem distantes da Ter-
ra emitiram uma luz com velocidade 
bem maior do que as leis físicas deter-
minam hoje para alcançar a terra no 
mesmo instante do seu aparecimento. 
Deus impôs as leis na natureza para 
que esta possa subsistir. Mas o próprio 
Deus pode alterar a manifestação des-
sas leis como o fez: na separação das 

águas no Mar Vermelho, na subida de 
Elias para o céu num carro de fogo, na 
ressurreição de Lázaro, etc. Sabemos 
que Deus Deus se utilizou de leis que 
não conhecemos, porque a Bíblia as-
sim o relata. Mas do fato de que Deus 
alterou a lei física que rege a velocida-
de da luz no momento da criação das 
estrelas, não há nenhum indicador na 
narrativa bíblica de que isso ocorreu.     

argumentO baseadO na radiOmetria

Todos os seres da natureza, em úl-
tima análise, estão constituídos por 
átomos, os quais mantêm na sua es-
trutura partículas positivas, negativas 
e neutras em quantidades de equilíbrio. 
Mas existem alguns tipos de átomos 
que apresentam quantidades diferentes 
de partículas, geralmente as partículas 
neutras em número maior. Por essa 
diferença em quantidade, a tendência 
natural do átomo é manter o equilíbrio. 
Para isso as partículas em excesso saem 
da estrutura atômica provocando des-
prendimento de energia. Esse processo 
chama-se radioatividade. Um elemento 
radioativo é o Carbono 14 (C-14), com 
seis prótons de carga positiva, seis elé-
trons de carga negativa e oito nêutrons.

O C-14 encontra-se na natureza 
e é assimilado por organismos vivos 
entre os quais está o homem. A perda 
de partículas em excesso determina a 
desintegração dos átomos e como re-
sultado desse processo aparece outro 
elemento o Nitrogênio 14.  Esse pro-
cesso ocorre numa proporção cons-
tante em períodos regulares de tempo 
que os cientistas chamam de média 
vida.  No caso do C-14, a média vida 
é igual a 5.730 anos.  
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Desde a década de 1950, muitos 
pesquisadores no campo da Física 
criaram um método para determinar a 
idade dos corpos orgânicos, mediante 
a determinação das quantidades ini-
ciais e finais de C-14 nesse corpo. O 
método recebe o nome de Radiome-
tria e é usado para determinar a ida-
de de vestígios orgânicos do passado 
até a data de 5 mil anos atrás (3.000 
a.C.). Segundo o professor Urias 
Takatohi, doutor em Física, o método 
radiométrico foi testado na datação 
de vestígios arqueológicos de idade 
historicamente conhecida. As datas 
obtidas mediante a radiometria foram 
idênticas às já conhecidas pela histó-
ria, com um taxa de variação de 10% 
menor das datas anteriormente esta-
belecidas. Outra prova de eficiência 
do método apontada pelo professor 
Takatohi é a comparação efetuada en-
tre as datas obtidas pela radiometria 
com as datas estabelecidas mediante 
a contagem do número de anéis cir-
culares dos troncos de certas árvores. 
Sabendo que a formação dos anéis de 
tubos concêntricos nos troncos das ár-
vores é anual, o seu número determina 
a idade da árvore; idade que coincide 
com o cálculo radiométrico.13

A datação de corpos inorgânicos 
como os que conformam as rochas 
podem seguir o mesmo procedimen-
to, usando outros elementos radioati-
vos como o Urânio-238 e Urânio-235, 
que se desintegram em Chumbo-206; 
Potássio-40, cuja desintegração resulta 
no Argônio-40. Usando esses métodos, 
determina-se a idade de corpos inorgâ-
nicos da Terra que atingem a idade de 
milhões e até bilhões de anos.

Apesar de que esses métodos se-
jam frequentemente utilizados, os 
próprios pesquisadores admitem que 
as idades não podem ser consideradas 
definitivas, devido às variações de 
ambiente e condições de desintegra-
ção dos elementos.14  

argumentO lexicOlógicO

Uma das palavras da Bíblia He-
braica bem estudadas e que ao mes-
mo tempo provoca interpretações 
polemicas é aquela com a qual co-
meça o relato do Gênesis: bereshith, 
“no princípio”. A primeira sílaba é 
uma preposição inseparável tradu-
zida sem dificuldades como “em”. 
Na língua portuguesa aparece acres-
cido com o artigo “o” e que resulta 
em “no”. O termo reshith, traduzido 
como “principio”, encontra sua raiz 
no vocábulo r’osh, “cabeça”. Se-
gundo o léxico hebraico, esse termo 
significa também: “começo”, “tem-
po primordial”, “estado primordial”, 
“tempo remoto”, “primeiro da sua 
classe” em relação a tempo.15

Auxiliado pelas alternativas de 
tradução que o léxico apresenta o pri-
meiro verso de Gênesis pode ser as-
sim traduzido: “no tempo primordial 
Deus criou”, ou também “no tempo 
remoto Deus criou”; que concede ao 
verso um sentido de antiguidade de 
maior profundidade em termos de ex-
pressão temporal. O texto de Gênesis 
1:1 encontra seu contexto no Salmo 
102:25, onde algumas traduções dão 
esse sentido de profundidade tempo-
ral: “Em tempos remotos lançaste os 
fundamentos da terra; e os céus são 
obra das tuas mãos”.
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a semana da criaçãO

Após o Intervalo, período no qual 
a Terra estava “sem forma e vazia”, 
aconteceu a semana da criação efetu-
ada em seis dias, sendo o sétimo dia 
de benção e adoração.  Os dias dessa 
semana foram literalmente períodos 
computados de pôr do Sol a outro 
pôr do Sol, ou seja, um tempo com-
parado a 24 horas na equivalência 
horária atual. O Dr. Gerhard F. Ha-
sel apresenta vários argumentos para 
fundamentar essa afirmação, dentre 
as quais destacamos o uso do termo 
hebraico yom, “dia”. Quando yom 
está acompanhado por uma expres-
são numeral, o significado é sempre 
de um período igual a 24 horas.16 
Assim as expressões: “dia um”, “dia 
dois” ou “dia primeiro”, “dia segun-
do”, indicam períodos de 24 horas.

Cada dia da criação teve um sig-
nificado especial devido ao que nele 
foi criado e pela singularidade e utili-
dade dos mesmos. Cada evento ocor-
rido nessas jornadas merece estudo 
constante para adquirir conhecimento 
da mensagem inserida no relato da 
criação. Este trabalho procura inserir 
algumas frases elucidativas sobre a 
criação do primeiro e quarto dia da-
quela gloriosa semana.

“Disse Deus: Haja luz; e houve 
luz [...] Chamou Deus à luz Dia e às 
trevas, Noite. Houve tarde e manhã, o 
primeiro dia” (Gn 1:3,5)

A luz é uma forma de energia que 
permite visualizar objetos. Pode-se 
produzir luz, mediante o uso de vá-
rias fontes ou geradoras de energia 
luminosa. Uma fonte natural de luz 
é o Sol e também as estrelas. Mas 

existem outras fontes naturais de luz 
como a dos relâmpagos que ilumi-
nam a Terra em poucos segundos, a 
luz das emanações vulcânicas e com 
pequena intensidade, a luz produzida 
por vagalumes e por seres microscó-
picos como os Noctiluca miliaris. A 
luz também pode ser produzida pela 
combustão de certos corpos físicos 
como velas de cera, óleos derivados 
do petróleo, fibras vegetais; e pela 
passagem de partículas atômicas 
através de vários tipos de conduto-
res, produzindo assim a luz incan-
descente, a luz de mercúrio, a luz de 
gás de Netuno, etc.  

O texto de Gênesis 1:3 não men-
ciona a fonte e natureza dessa pri-
meira luz, pois para os efeitos dou-
trinários, esse conhecimento não 
seria necessário. O que realmente 
era necessário era conhecer o propó-
sito pelo qual foi criada essa luz, não 
importando sua fonte.  O propósito 
dessa primeira luz era registrar os 
dias da criação. “Chamou Deus à luz 
Dia e as trevas, Noite. Houve tarde e 
manhã, o primeiro dia” (Gn 1:5).

Essa luz primeira serviu para re-
gistrar os dias até o quarto. O que 
aconteceu com essa primeira lumi-
nária quando o Sol e Lua foram cria-
dos? A Bíblia não relata esse detalhe e 
pode provocar muitas manifestações 
especulativas que certamente serão 
vertidas como produto da tendência 
humana de satisfazer a curiosidade.    

No relato do quarto dia da criação, 
a narrativa destaca o propósito dos 
corpos celestes a serem criados: “Haja 
luzeiros no firmamento dos céus, para 
fazer separação entre o dia e a noite; e 
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sejam eles para sinais, para estações, 
para dias e anos. E sejam para luzei-
ros no firmamento dos céus, para alu-
miar a terra. E assim se fez” (Gn 1:14, 
15). A ênfase da expressão bíblica re-
lativa aos corpos celestes do quarto 
dia da criação está no propósito que 
devem cumprir: iluminar a terra, pos-
sibilitar a marcação de dias, facilitar 
o sentido de mudança das estações 
para coordenar as atividades produti-
vas e celebração de festas religiosas e 
manter uma sequência cronológica de 
períodos anuais. Para o cumprimento 
desses propósitos, “fez Deus os dois 
grandes luzeiros: o maior para gover-
nar o dia, e o menor para governar a 
noite” (Gn 1:16).  Deus criou o Sol 

para brilhar durante o dia e a Lua para 
brilhar durante a noite. A tarefa des-
ses dois luminares cumpre todos os 
propósitos requeridos por Deus. 

Nas Bíblias hebraicas, o verso 16 
termina mencionando “as estrelas”, pa-
lavra que não está precedida por qual-
quer partícula verbal que indique que 
foram criadas nesse dia. As estrelas já 
foram criadas no “tempo primordial”, 
“no principio” (Gn 1:1), antes do perí-
odo do intervalo e da semana da cria-
ção. A inclusão do substantivo plural 
“estrelas”, nesse caso, deve concordar 
com a ação de brilhar durante a noite, 
tarefa incumbida ao luzeiro menor ou 
à Lua, mas que em proporção menor 
cabe também às estrelas.
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