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Introdução 
•  O restante das Escrituras (além de 

Gênesis 1) apoia o relato histórico da 
criação conforme registrado em Gênesis 
1. 

•  Deuteronômio 32:8, Jó 31:33, e 1 Crônicas 
1:1 podem todos se referir a Adão pelo 
nome. 

•  Jesus se refere aos eventos de Gênesis 1–
7 quinze vezes.  



Introdução 
•  Pelo menos 100 referências aos eventos 

em Gênesis 1–11 no NT (apenas 9 
citações diretas). 

•  Autoridade espiritual constitui a questão: 
nós devemos aceitar ou a autoridade do 
Senhor e Sua revelação escrita ou a 
autoridade da igreja e seus “papas 
infalíveis” ou a autoridade da razão 
humana com sua soberania ao estilo 
próprio. 



Introdução 
•  “Temo que serei alvo de risadas por 

aqueles que tem conhecimento 
científico destes assuntos e  por 
aqueles que reconhecem os fatos do 
caso.”         

— Agostinho (A.D. 387–430), Literal 
Commentary on Gênesis, 1.10 (FC 41.30) —

City of God, 11.7  



Introdução 
•  Os últimos eventos das Escrituras 

repetem em ordem inversa os primeiros 
eventos das Escrituras—provendo uma 
estrutura unificada para a Escritura com 
um testemunho único para a Criação e 
para Cristo.  



I. O Panorama das Escrituras 
A.  Há pelo menos 100 referências aos 

eventos em Gênesis 1–11 apenas no 
Novo Testamento.  

B.  Negar o relato da criação em Gênesis 1–2 
coloca em questão todos os ensinos das 
Escrituras.  

C.  Algumas das referências do Antigo 
Testamento:  



Gênesis 9  
1  Abençoou Deus a Noé e a seus 

filhos e lhes disse: Sede fecundos, 
multiplicai-vos e enchei a terra. 

6  Se alguém derramar o sangue do 
homem, pelo homem se derramará o 
seu; porque Deus fez o homem 
segundo a sua imagem. 

7  Mas sede fecundos e multiplicai-vos; 
povoai a terra e multiplicai-vos nela. 



Êxodo 20  
8  Lembra-te do dia de sábado, para o 

santificar. 
9  Seis dias trabalharás e farás toda a 

tua obra. 
10  Mas o sétimo dia é o sábado do 

SENHOR, teu Deus; não farás 
nenhum trabalho, nem tu, nem o teu 
filho, nem a tua filha, nem o teu 
servo, nem a tua serva, nem o teu 
animal, nem o forasteiro das tuas 
portas para dentro; 



Êxodo 20  
11  porque, em seis dias, fez o 

SENHOR os céus e a terra, o mar e 
tudo o que neles há e, ao sétimo 
dia, descansou; por isso, o 
SENHOR abençoou o dia de 
sábado e o santificou. 



Deuteronômio 4:32 
Agora, pois, pergunta aos tempos 
passados, que te precederam, desde o 
dia em que Deus criou o homem [Adão] 
sobre a terra, desde uma extremidade do 
céu até à outra, se sucedeu jamais coisa 
tamanha como esta ou se se ouviu coisa 
como esta; 



Deuteronômio 32:8 
Quando o Altíssimo distribuía as 
heranças às nações, quando separava os 
filhos dos homens [Adão] uns dos outros, 
fixou os limites dos povos, segundo o 
número dos filhos de Israel. 



1 Crônicas 1:1 

Adão, Sete, Enos, 

1 Crônicas 16:26  
Porque todos os deuses dos povos 
são ídolos; o SENHOR, porém, fez 
os céus. 



Neemias 9:6  

Só tu és SENHOR,  
tu fizeste o céu,  
céu dos céus e todo o seu exército,  
a terra e tudo quanto nela há,  
os mares e tudo quanto há neles;  
e tu os preservas a todos com vida,  
e o exército dos céus te adora. 



Jó 9:8 

quem sozinho estende os céus  
e anda sobre os altos do mar; 



Jó 31:33 

Se, como Adão, encobri as minhas 
transgressões,  

ocultando o meu delito no meu 
seio; 



Jó 38:1–41:34 

38:4 
38:12 
38:32–33 
40:14 



Salmos 8 

5  Fizeste-o, no entanto, por um 
 pouco, menor do que Deus  

 e de glória e de honra o coroaste. 
6  Deste-lhe domínio sobre as obras 

 da tua mão  
 e sob seus pés tudo lhe puseste: 



Salmos 89 
11  Teus são os céus, tua, a terra;  

 o mundo e a sua plenitude, tu os 
 fundaste. 

12  O Norte e o Sul, tu os criaste;  
 o Tabor e o Hermom exultam em teu 

 nome. 



Salmos 89:47 
Lembra-te de como é breve a minha 

existência!  
Pois criarias em vão todos os filhos dos 

homens [Adão]! 



Salmos 104 
2  coberto de luz como de um manto.  

 Tu estendes o céu como uma cortina, 
3  pões nas águas o vigamento da tua 

 morada,  
 tomas as nuvens por teu carro  
 e voas nas asas do vento. 

 



Salmos 104 
4  Fazes a teus anjos ventos  

 e a teus ministros, labaredas de fogo. 
5  Lançaste os fundamentos da terra,  

 para que ela não vacile em tempo 
 nenhum. 



Salmos 104:24 
Que variedade, SENHOR, nas tuas 

obras!  
Todas com sabedoria as fizeste;  
cheia está a terra das tuas riquezas 



Salmos 148  
4  Louvai-o, céus dos céus  

 e as águas que estão acima do 
 firmamento. 

5  Louvem o nome do SENHOR,  
 pois mandou ele, e foram criados. 



Provérbio 3:18 
É árvore de vida para os que a 

 alcançam,  
e felizes são todos os que a retêm. 



Provérbio 11:30 
O fruto do justo é árvore de vida,  
e o que ganha almas é sábio. 



Provérbio 13:12 
A esperança que se adia faz adoecer o 

 coração,  
mas o desejo cumprido é árvore de vida. 



Eclesiastes 3:20 
Todos vão para o mesmo lugar;  
todos procedem do pó  
e ao pó tornarão. 



Eclesiastes 7:20 
Não há homem justo sobre a terra  
que faça o bem e que não peque. 



Eclesiastes 7:29 
Eis o que tão-somente achei:  
que Deus fez o homem reto,  
mas ele se meteu em muitas astúcias. 



Eclesiastes 12:1 
Lembra-te do teu Criador nos dias da 
tua mocidade, antes que venham os 
maus dias, e cheguem os anos dos 
quais dirás: Não tenho neles prazer; 



Eclesiastes 12:7 
e o pó volte à terra, como o era,  
e o espírito volte a Deus, que o deu. 



Isaías 40:26 
Levantai ao alto os olhos e vede.  
Quem criou estas coisas?  
Aquele que faz sair o seu exército de 

estrelas, todas bem contadas,  
as quais ele chama pelo nome;  
por ser ele grande em força  
e forte em poder,  
nem uma só vem a faltar. 



Isaías 40:28 

Não sabes, não ouviste  
que o eterno Deus, o SENHOR,  
o Criador dos fins da terra,  
nem se cansa, nem se fatiga?  
Não se pode esquadrinhar o seu 

entendimento. 



Isaías 42:5 

Assim diz Deus, o SENHOR,  
que criou os céus e os estendeu,  
formou a terra e a tudo quanto 

produz;  
que dá fôlego de vida ao povo que 

nela está  
e o espírito aos que andam nela. 



Isaías 45:12 

Eu fiz a terra  
e criei nela o homem;  
as minhas mãos estenderam os 

céus,  
e a todos os seus exércitos dei as 

minhas ordens. 



Isaías 45:18 

Porque assim diz o SENHOR,  
que criou os céus, o Deus  
que formou a terra, que a fez e a 

estabeleceu;  
que não a criou para ser um caos,  
mas para ser habitada:  
Eu sou o SENHOR, e não há outro. 



Oséias 6:7 
Mas eles transgrediram a aliança, como 

Adão;  
eles se portaram aleivosamente contra 

mim. 



Amós 4:13 
Porque é ele quem forma os montes, e 

cria o vento,  
e declara ao homem qual é o seu 

pensamento;  
e faz da manhã trevas  
e pisa os altos da terra;  
SENHOR, Deus dos Exércitos, é o seu 

nome. 



Malaquias 2:10 
Não temos nós todos o mesmo Pai?  
Não nos criou o mesmo Deus?  
Por que seremos desleais uns para com 

os outros,  
profanando a aliança de nossos pais? 



I. O Panorama das Escrituras 
A.  Há pelo menos 100 referências aos 

eventos em Gênesis 1–11 apenas no 
Novo Testamento.  

B.  Negar o relato da criação em Gênesis 1–2 
coloca em questão todos os ensinos das 
Escrituras.  

C.  Algumas das referências do Antigo 
Testamento 

D.  Algumas das referências do Novo 
Testamento: 



Mateus 25:34  

então, dirá o Rei aos que 
estiverem à sua direita: Vinde, 
benditos de meu Pai! Entrai na 
posse do reino que vos está 
preparado desde a fundação do 
mundo. 



Marcos 10:6  
porém, desde o princípio da criação, Deus 
os fez homem e mulher. 



Lucas 3:38  
Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, 
e este, filho de Adão, filho de Deus. 



João 1 
1  No princípio era o Verbo, e o Verbo 

estava com Deus, e o Verbo era Deus. 
2  Ele estava no princípio com Deus. 
3  Todas as coisas foram feitas por 

intermédio dele, e, sem ele, nada do 
que foi feito se fez. 



João 1 
4  A vida estava nele e a vida era a luz 

dos homens. 
5  A luz resplandece nas trevas, e as 

trevas não prevaleceram contra ela. 
9  a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao 

mundo, ilumina a todo homem. 



João 1 
10  O Verbo estava no mundo, o mundo foi 

feito por intermédio dele, mas o mundo 
não o conheceu. 



Atos 14:15 
Senhores, por que fazeis isto? Nós 
também somos homens como vós, sujeitos 
aos mesmos sentimentos, e vos 
anunciamos o evangelho para que destas 
coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, 
que fez o céu, a terra, o mar e tudo o 
que há neles; 



Atos 17 
24  O Deus que fez o mundo e tudo o que 

nele existe, sendo ele Senhor do céu e 
da terra, não habita em santuários 
feitos por mãos humanas. 

25  Nem é servido por mãos humanas, 
como se de alguma coisa precisasse; 
pois ele mesmo é quem a todos dá 
vida, respiração e tudo mais; 



Atos 17 
26  de um só fez toda a raça humana para 

habitar sobre toda a face da terra, 
havendo fixado os tempos previamente 
estabelecidos e os limites da sua 
habitação; 



Romanos 1 
20  Porque os atributos invisíveis de Deus, 

assim o seu eterno poder, como 
também a sua própria divindade, 
claramente se reconhecem, desde o 
princípio do mundo, sendo percebidos 
por meio das coisas que foram criadas. 
Tais homens são, por isso, 
indesculpáveis; 



Romanos 1 
25  pois eles mudaram a verdade de Deus 

em mentira, adorando e servindo a 
criatura em lugar do Criador, o qual é 
bendito eternamente. Amém! 



Romanos 5:14 
Entretanto, reinou a morte desde Adão 
até Moisés, mesmo sobre aqueles que 
não pecaram à semelhança da 
transgressão de Adão, o qual 
prefigurava aquele que havia de vir. 



1 Coríntios 8:6 
todavia, para nós há um só Deus, o Pai, 
de quem são todas as coisas e para 
quem existimos; e um só Senhor, Jesus 
Cristo, pelo qual são todas as coisas, e 
nós também, por ele. 



1 Coríntios 15 
22  Porque, assim como, em Adão, todos 

morrem, assim também todos serão 
vivificados em Cristo. 

45  Pois assim está escrito: O primeiro 
homem, Adão, foi feito alma vivente. 
O último Adão, porém, é espírito 
vivificante. 



2 Coríntios 4:6 
Porque Deus, que disse: Das trevas 
resplandecerá a luz, ele mesmo 
resplandeceu em nosso coração, para 
iluminação do conhecimento da glória de 
Deus, na face de Cristo. 



Colossenses 1 
13 Ele nos libertou do império das trevas e 

nos transportou para o reino do Filho do 
seu amor, 

14  no qual temos a redenção, a remissão 
dos pecados. 

15  Este é a imagem do Deus invisível, o 
primogênito de toda a criação; 



Colossenses 1 
16  pois, nele, foram criadas todas as 

coisas, nos céus e sobre a terra, as 
visíveis e as invisíveis, sejam tronos, 
sejam soberanias, quer principados, 
quer potestades. Tudo foi criado por 
meio dele e para ele. 



1 Timóteo 2 
13  Porque, primeiro, foi formado Adão, 

depois, Eva. 
14  E Adão não foi iludido, mas a mulher, 

sendo enganada, caiu em 
transgressão. 



1 Pedro 1:20 

conhecido, com efeito, antes da 
fundação do mundo, porém 
manifestado no fim dos tempos, 
por amor de vós 



Apocalipse 4:11 
Tu és digno, Senhor e Deus nosso,  
de receber a glória, a honra e o poder,  
porque todas as coisas tu criaste,  
sim, por causa da tua vontade vieram a 

 existir e foram criadas. 



Apocalipse 13:8 

e adorá-la-ão todos os que 
habitam sobre a terra, aqueles 
cujos nomes não foram escritos 
no Livro da Vida do Cordeiro 
que foi morto desde a fundação 
do mundo. 



I. O Panorama das Escrituras 
E.  Se realmente foram necessários milhões 

ou bilhões de anos para criar o primeiro 
céu e a primeira terra, quanto tempo 
teremos que esperar pelo novo céu e a 
nova terra (Isaías 65:17)? 

 Pois eis que eu crio novos céus e nova 
  terra;  
 e não haverá lembrança das coisas  
  passadas,  
 jamais haverá memória delas. 



II. A Estrutura das Escrituras 
A.  As últimas coisas nas Escrituras 

recapitulam em ordem invertida as 
primeiras coisas nas Escrituras. 



II. A Estrutura das Escrituras 
Gênesis 1:1—Criação 

 Gênesis 1:3—Luz de Deus 
  Gênesis 1:26—Governo Humano 
   Gênesis 2:8–17—Velho Eden 
    Gênesis 3:17—Maldição 
    Apocalipse 21:4; 22:3—

     Ausência de Maldição 
   Apocalipse 22:1–2—Novo Eden 
  Apocalipse 20:4—Governo Humano 
 Apocalipse 21:23; 22:5—Luz de Deus 

Apocalipse 21:1—Nova Criação 



II. A Estrutura das Escrituras 
Gênesis 1:1—Criação 

 Gênesis 3:1—Liberdade de Satanás  
  Gênesis 6–8—Juízo Mundial  
   Gênesis 10–11—Babel/Babilônia 
   Apocalipse 17–18—Babilônia 
  Apocalipse 19:11–19—Juízo Mundial 
 Apocalipse 20:2–3—Confinamento de Satanás 

Apocalipse 21:1—Nova Criação 



II. A Estrutura das Escrituras 

 
Gênesis 1:1  
Criação 

 
Apocalipse 

21:1  
Nova Criação 

 “Adora a Deus. Pois o testemunho de 
Jesus é o espírito da profecia.”  

Apocalipse 19:10 



II. A Estrutura das Escrituras 
A.  As últimas coisas nas Escrituras 

recapitulam em ordem invertida as 
primeiras coisas nas Escrituras. 

B.  Negar o Criador é indesculpável, de 
acordo com as Escrituras.  

C.  Negar a criação bíblica é trocar a 
verdade de Deus pela mentira do 
homem.  



II. A Estrutura das Escrituras 
D.  Negar a criação bíblica resulta em 

maior depravação e imoralidade 
devido à rejeição da autoridade do 
Criador e Sua revelação inerrante. 

E.  Colocar em questão a doutrina das 
primeiras coisas (protologia) 
coloca em risco a doutrina das 
últimas coisas (escatologia). 



II. A Estrutura das Escrituras 
F.  Sem uma Criação histórica e 

temporal, não há esperança de 
uma Restauração histórica e 
temporal. 

G.  A alternativa, ciência histórica 
secular, muda—as Escrituras não 
mudam. 



Conclusão 
Quando afirmamos o criacionismo 
bíblico, 
ü  nós propomos o sentido normal do 

restante das Escrituras; 
ü  nós provemos verdades fundamentais 

para doutrinas Cristãs básicas; e  
ü  nós preservamos o foco salvífico da fé 

Cristã—no fim das contas, apenas o 
Criador pode salvar e restaurar.  


