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Desenvolvendo uma cosmovisão bíblica 
 “O 

 desígnio divino da criação” Gênesis 1: 1-2: 3
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Uma cosmovisão é uma estrutura por meio da qual se vê e interpreta o mundo, incluindo
sua origem, propósito e futuro. Para ter uma cosmovisão bíblica:

Deve-se aceitar a Bíblia como a Palavra de Deus divinamente inspirada,
infalível e inerrante: verdade sem mistura de erro em seu conteúdo e intenção.

Deve-se aceitar Gênesis 1: 1-2: 3 , não apenas como o fundamento para uma
cosmovisão bíblica, mas como o fundamento para a fé cristã.
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Se Gênesis 1: 1-2: 3 for verdadeiro, então todas as outras cosmovisões são
falsas, incluindo aquelas que abraçam Deus em sua filosofia de vida, mas que
não O respeitam como o Criador de toda a vida.

Portanto, uma cosmovisão bíblica começa pela fé em Deus como o Criador do
céu e da terra, que não apenas Deus agiu na história por meio de Seu desígnio
de criação, mas que Ele ainda está ativo no presente e será ativo em o futuro à
medida que Ele conclui o Seu plano para a nossa redenção. Efésios 1: 9-12

1 . A divindade do Criador - Gênesis 1: 1 - vs. 1 - “ No
princípio criou Deus o céu e a terra!”
O livro de Gênesis foi escrito por Moisés por volta de 1400 aC, logo após ele ter conduzido
os filhos de Israel para fora do Egito. Gênesis é a “sementeira” de toda a Bíblia - o
fundamento da história do evangelho, já que as doutrinas essenciais da fé cristã são
apresentadas nos primeiros 11 capítulos!

Capítulos 1-11 - a “História Primitiva” - Criação, Queda, Dilúvio, Torre de Babel.
Capítulos 12-50 - a “História Patriarcal” - De Abraão a Joseph.

O versículo chave é Gênesis 1: 1 - “No princípio, Deus criou o céu e a terra!” (Bíblia
hebraica)

Visto que Moisés disse que Deus criou o céu e a terra, isso significa que Deus
existia “fora” do universo antes de Seu ato de criação.

O nome hebraico “Elohim” significa “forte” - um reflexo do caráter de Deus
revelado na criação. Também é “plural” - não mais de um Deus, mas Deus se
manifesta de maneiras diferentes:

Gênesis 1: 1 - Deus o Pai foi o Designer Mestre
Gênesis 1: 2 - Deus, o Espírito, moveu-se sobre as águas

Gênesis 1: 3 - Deus o Filho tornou-se a Palavra; o instrumento de
criação

Gênesis 1: 1-2: 3 substancia a existência de Deus, que se revelou através do
que Ele criou, para que todo o mundo pudesse ver e entender,
independentemente da linguagem ou do intelecto, e ao fazer isso, Deus provou
ser poderoso e pessoal!

Somente quando sabemos quem é Deus e O respeitamos pelo que Ele é,
podemos saber quem somos e como nos encaixamos em Seu plano divino.
Os secularistas rejeitam a existência de Deus e se concentram na busca do
homem pelo significado e propósito da vida nas atividades físicas e nas
relações humanas do mundo.
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Eles rejeitam o conceito de ordem de Deus e o substituem pela ideia
deigualdade!

Eles rejeitam o propósito de Deus para a disciplina e o substituem
pelaliberdade individual!

Eles rejeitam o propósito de Deus para a vida e o substituem pela
busca doprazer pessoal!

Eles rejeitam os valores eternos de Deus e os substituem pela busca
dafelicidade temporal!

2 . O Desenho da Criação - Gênesis 1: 2-25 - vs. 2 - “A terra
era sem forma e vazia e as trevas cobriam as profundezas,
e o Espírito de Deus se movia sobre as águas!”
  O intrincado projeto da criação demonstra o plano deliberado, metódico e proposital de
Deus.

Quanto mais os cientistas tentam diminuir a verdade sobre a criação, mais eles
descobrem a marca das mãos de Deus em cada célula da vida.
“Embora conhecessem a Deus, eles não O glorificaram como Deus, nem foram
gratos, mas tornaram-se fúteis em seus pensamentos e seus corações
insensatos escureceram. Dizendo ser sábios, eles se tornaram tolos.
” Romanos 1: 21-22

“Porque nele foram criadas todas as coisas que estão nos céus e na terra, as
visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados,
sejam potestades; todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes
de todas as coisas, e Nele todas as coisas subsistem. ” Colossenses 1: 16-17

Gênesis 1: 2-5 - Dia Um - O início dos tempos : um período de luz (dia) e um
período de escuridão (noite).
Gênesis 1: 6-8 - Dia Dois - O início do clima; sistemas que mudariam as
estações e criariam o ambiente para o crescimento das plantas.

Gênesis 1: 9-13 - Dia Três - O início da agricultura; solo, água e plantas com
sementes.
Gênesis 1: 14-19 - Quatro dias - O início da luz; o sol governa de dia e a lua à
noite.

Gênesis 1: 20-23 - Dia Cinco - O início de uma vida menor; peixes no mar,
aves no ar.

Gênesis 1: 24-31 - Dia Seis - O início de uma vida mais ampla; animais,
bestas, humanidade.
Gênesis 2: 1-3 - Dia Sete - O início do Dia de Descanso.
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O livro do Gênesis não é uma alegoria, como alguns teólogos liberais querem que
acreditemos.

O livro do Gênesis é a palavra divinamente inspirada de Deus a Moisés.

O livro de Gênesis é essencial para uma cosmovisão bíblica porque confirma a
verdade da Palavra de Deus.
O propósito de todas as outras “teorias” é se opor à existência de Deus.

Em junho de 2018, a Conferência Científica Internacional em Istambul,
Turquia, declarou a evolução como uma “farsa” usada para apoiar o
comunismo, o socialismo, o terrorismo e o ateísmo.

3. O Desejado do Criador - Isaías 66: 1 - “ Assim diz o
SENHOR: o céu é o meu trono, e a terra o meu escabelo:
onde está a casa que edificastes para mim e onde está o
meu descanso?”
O desenho da criação de Deus é paralelo ao padrão do desenho e construção do
tabernáculo e do templo:

Deus disse a Moisés que se certificasse de seguir o padrão que Ele lhe deu
para construir o tabernáculo.
Os implementos no tabernáculo e no templo são comparados com a criação de
Deus:

A “bacia de água ou Laver” - o mar

Os "pilares de bronze" - os pilares da terra
O “candelabro” - a luz do mundo

A “mesa do pão” - as plantas / vegetação
O “altar do incenso” - as nuvens

O “Santo dos Santos - os céus - onde Deus habita

O projeto da criação de Deus também é uma imagem de nossa salvação por meio de
Jesus Cristo.

A “luz” do mundo é Jesus -

A vida começou no "terceiro dia" - a ressurreição -
A "rotação do sol" - o retorno de Jesus -

A “lua” reflete o sol - a Igreja deve ser o reflexo do Filho de Deus.
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As "estrelas" refletem a glória de Deus - os cristãos devem brilhar "como luzes
no mundo ao apresentarem a Palavra da vida!"

“Homem” um tipo da obra de Deus, que era perfeito até ser manchado pelo
pecado e carecer da glória de Deus. Deus está nos tornando uma nova criação
por meio de Jesus Cristo.

Deus se revelou a nós por meio do desígnio de Sua criação. Porque Deus falou:

Todo homem não tem desculpa - ninguém pode alegar ignorância da existência
de Deus.
Devemos ouvir, não apenas para obter informações, mas para receber Sua
revelação divina e ajustar nossas vidas de acordo com isso.

Não temos que tatear na escuridão em busca de respostas para as perguntas
da vida.
O maior desejo de nosso coração deve ser ouvir o que Ele disse.

Ousamos continuar vivendo como se não O tivéssemos ouvido?


