Você já desejou ter uma Ferrari, um relógio Rolex, e, além disso, estar casado com uma
bela mulher ou um belo homem? O que você diria se eu falasse para você que basta
explodir seu carro velho ou namorado feio, porque a partir desta explosão vai surgir
uma Ferrari com o Cauã Reymond? Você acredita que se der um despertador no quintal
e esperar vários anos ele vai se tornar um Rolex? Coisas absurdas como essa são
utilizadas de uma forma bem mais refinada para explicar a criação do mundo e a origem
da vida. Você já deve ter ouvido falar de Big Bang, Evolução ou Elo Perdido. Com
certeza! Assim como é ridículo esperar que o tempo torne belas ou complexas coisas
que foram explodidas, por que quando se refere à origem da vida aceitamos coisas do
tipo? Acreditar que a vida veio de coisas inanimadas ou de explosões não parece ser
muito inteligente. A curiosidade sobre a origem da vida é bem antiga. Alguns dos
documentos mais antigos da humanidade descrevem como as culturas antigas viam a
criação. Desde a criação do mundo a partir do corpo esquartejado de uma deusa morta,
até a ideia de que o mundo material foi formado quando os deuses misturaram o
sangue de um deus morto com o barro, a humanidade tem recorrido a mitos e coisas
sem sentido para descrever como tudo começou. Será que a Bíblia tem algo a dizer?
Perguntas para o Diálogo
Como podemos compreender a origem da vida e do universo? Heb 11:3
Em
qual
sequência
a
vida
começou
na
terra? Gen 1:3-27
Repare a ordem da criação: Luz > Atmosfera > Terra e Flora > Astros e Estrelas >
Animais Aquáticos > Aves > Animais Terrestres > Homem > Religiosidade. Você reparou
que esta sequência é semelhante a forma que os cientistas afirmam que surgiu a vida?
Diferente das mitologias antigas, a forma como a Bíblia descreve a criação pode ser
evidenciada pela ciência e pela lógica humana. Porque somente a Bíblia, de centenas
de crenças sobre a origem da vida é a que mais se assemelha as evidências científicas?
A criação foi boa? Gen 1:31
Qual a origem e o propósito do homem? Gen 1:26-28 e Gen 2:15
Por que acreditar que Deus criou o mundo é importante para a vida cristã?
Citação
"Deus fez todas as coisas muito bem. Ele age com muito zelo ao colocar o homem e a
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mulher no jardim para cuidar das coisas que Ele criou. O pecado coloca todas as coisas
que Deus criou, incluindo nós, no cativeiro da morte e decadência. Mas a morte e
ressurreição de Jesus trouxe restauração tanto para as coisas da criação de Deus como
para nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a
criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou,
na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a
liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo,
geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as
primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de
filhos, a redenção do nosso corpo. (Rom 8:19-23 ARA). De fato, Deus até mesmo usou a
criação para realizar a nossa salvação: uma cruz feita de madeira, a água do batismo, o
pão e vinho da Santa Ceia, as palavras impressas nas páginas por meio das quais ele
revela a sua Palavra de Vida a nós". Bíblia de Estudo da Reforma.
Recursos
Adauto Lourenço
Evolucionismo e Criacionismo pela Ciência!
https://www.youtube.com/watch?v=ZsSMyNFH5H0
Cosmovisões sobre as origens
https://www.youtube.com/watch?v=piNezLDrFyk&list=PL4A5F464FD866F12E&index
=1
Implicações Religiosas
https://www.youtube.com/watch?v=f42B_tHWp34&list=PL4A5F464FD866F12E&inde
x=8
A Origem das Teorias: Como Tudo Começou?
https://www.youtube.com/watch?v=TQhnxOORsjk
Michelson Borges
Criacionismo e mídia
https://www.youtube.com/watch?v=QP2f1DVZmD4&list=PLrKyVK1crMRBt4n1VokN
4CexhEEGF4V6r&index=5
Em busca das origens: criação ou evolução?
https://www.youtube.com/watch?v=JnPQ1pXlxJM&list=PLrKyVK1crMRBt4n1VokN4C
exhEEGF4V6r&index=12
Com Pr. Filipi Ribeiro
Líder de Jovens da ARF
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