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V. Gênesis 1 – um documento sobrenatural 

A. Padrões numéricos  
1. Três – palavra “bará” (criar) aparece em 3 ocasiões e na terceira, 3 vezes; 

agrupamento de 3 dias  

2. Sete – 7 palavras no primeiro versículo (1ª frase), Deus viu que era bom (ou 
muito bom), “e assim foi” 

3. Múltiplos de sete – 28 letras no primeiro versículo, 14 palavras no segundo 
versículo, 35 vezes Elohim, 21 vezes terra, 21 vezes céus  

4. Dez – Deus fez, “segundo sua espécie”, Deus disse, haja       

B. A Trindade toda envolvida  

1. O Pai gera, planeja, projeta  

2. O Filho é o Verbo que expressa perfeitamente o que foi projetado e 
planejado; é a Palavra criativa 

3. O Espírito paira, choca, executa      

C. Do caos para a funcionalidade, ordem e vida   

1. Sem forma e vazia  

2. Abismo em trevas 

3. Separação – resultando em luz, escuridão, céu, extensões de água e 
terra  

4. Funções, nomes, ordem, harmonia  



 
 

5. Segundo sua espécie – reprodução, seguindo sempre a mesma 
natureza  

6. Função de governar, dada aos luminares e ao homem  

7. Existência de ciclos, estações  

8. Envolvimento de Deus com a criação          

D. Outras descrições da criação 

E. Conclusões         

1. O relato de Gênesis 1 não tem pretensão de dizer quando Deus criou todas 
as coisas nem como as criou. O livro de Deus (a Bíblia) não tem conflito com 
o livro da natureza. Só existe uma verdade, embora não tenhamos pleno 
conhecimento da revelação de Deus nem na Bíblia, nem na natureza. Por 
isso, não precisamos ter medo da ciência, nem combatê-la.   

2. O ponto central da revelação de Deus em Gênesis 1 e em toda a Bíblia é: 
Deus criou o universo com envolvimento direto, porque ele tem um projeto 
que pretende levar à consumação. Isso dá propósito e sentido para toda a 
criação e especialmente para a humanidade. Embora a ciência e todas as 
formas de conhecimento não sejam inimigas nem incompatíveis com a 
verdade revelada nas Escrituras, a visão fundamental de grande parte da 
cultura moderna de que tudo aconteceu por acaso, sem um Criador e sem 
sentido algum é totalmente oposta à mensagem central da Bíblia.   

Estrutura de Gênesis 1 

Problema (v.2) Dia Estruturando Dia Enchendo 
 
Trevas 
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Criação da luz 
Separação entre luz e 
trevas 
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Criação dos luminares 

Abismo 2 Criação do firmamento 
Separação das águas 

5 Criação das aves 
Criação dos peixes 

Terra sem forma e 
vazia 

3 Separação da terra seca 
Criação das plantas 

6 Criação dos animais 
Criação do homem 

 


