
Leitura do Antigo Testamento: Salmos 136: 1-26 - Leitura do
Novo TestamentoColossenses 1: 9-18

Desenvolvendo uma cosmovisão bíblica 
 “Um lugar para começar” 

 Gênesis 1: 1
Wayne J. Edwards, pastor

   A “batalha das eras” é entre as duas cosmovisões definidas por Deus em Sua profecia a
respeito da promessa da vinda do Messias em Gênesis 3:15 :

A primeira cosmovisão está na “semente” de Satanás, a semente da rebelião
contra Deus, que leva ao paganismo.

Em Romanos 1:25 , o apóstolo Paulo escreveu : “Eles mudaram a
verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram à criatura mais
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do que ao Criador!”

A segunda cosmovisão está na “semente” de Eva; a semente da submissão a
Deus; a semente da promessa.

Em Tito 1: 2 , o apóstolo escreveu : “Mesmo antes do início do mundo,
Deus, que não pode mentir, nos prometeu a vida eterna!”

 1.  O contraste das duas cosmovisões - Deuteronômio 30:
19-20 - “Eu pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a
maldição: portanto, escolhe a vida para que tu e a tua
semente possam viver!”
Todos têm uma visão de mundo, uma “grade” por meio da qual veem o mundo e tudo que
há nele.Essa “grade” é um sistema de crenças que desenvolvemos de nossos pais,
nossos colegas e nossa busca de conhecimento, a partir do qual estabelecemos nossos
valores.

ÁREA BÍBLICA MUNDIAL Naturalismo / ATEUS 
 COSMOVISÃO

Deus Há um Deus Deus não existe

Criação
Deus criou o mundo
conforme registrado em
Gênesis

O mundo veio de causas
naturais

Homem Deus criou o homem
Veio à existência através de
milhões de anos de
evolução

Natureza do
homem 

Nasceu com uma
natureza pecaminosa

Basicamente, nasce bom,
mas devido a influências
negativas torna-se ruim

O maior
problema do
homem

Pecado Influências negativas no
mundo, cultura

Solução Espiritual Muitas maneiras:
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intervenção governamental,
mais educação,
desenvolvimento
tecnológico, remoção da
religião

Jesus
Filho de Deus, Salvador
do mundo.

Era um homem
“bom”. Rejeição de seus
milagres e ensino!

Milagres

Milagres só podem ser
explicados por
intervenção
sobrenatural.

Todos os eventos têm uma
explicação naturalística.

Código moral
Dado a nós por Deus na
Bíblia

A sociedade tem a
capacidade de desenvolver
o melhor código moral (ou
ditadura ou pesquisas de
opinião).

Tolerância Viva de acordo com o
padrão bíblico

Aceite todos e todos os
sistemas, (com exceção
daqueles com valores
religiosos)

Aborto

A vida começa na
concepção e é formada
no ventre por
Deus. Lugar de alto valor
em uma vida.

Visto que Deus não criou a
vida, o valor da vida é menor
- e pode ser descartado.

Homossexualidade
Deus pretendia que um
homem estivesse com
uma mulher

Aceitação com base no
código moral cultural e
pesquisas de opinião

Casado Um homem unido a uma
mulher.

Vive por nenhum código
moral real - faça o que for
bom, sem responsabilidade,



servindo a si mesmo, focado
em mim.

Crianças

A vida começa na
concepção, valiosa para
Deus, Ativo para a
unidade familiar.

O valor começa após o
nascimento, importante para
a sociedade

Governo
Ordenado por Deus,
permitido por Deus, sob
a autoridade de Deus

Muitos veem os sistemas
governamentais como
solução para os problemas
do homem

Evil In World
Permitido por Deus, mas
um dia será removido do
mundo.

De acordo com algumas
visões de mundo: devido à
propriedade de bens,
riqueza, religião, falta de
educação, falta de controle
do governo.

Satanás
Uma pessoa real em
conflito com Deus e o
povo de Deus.

Pessoa mística criada por
pessoas religiosas. Rejeição
total.

Propósito na
vida

Foco de deus Foco do homem

Alma Todo mundo tem uma
alma eterna

Ninguém tem uma alma
eterna

salvação Só através de jesus “Nós somos a nossa própria
salvação”

Morte Todo mundo vai morrer Todo mundo vai morrer

Após a morte Todo homem e mulher
tem um destino eterno

Nada acontece ou alguma
forma de reencarnação

Paraíso Lugar literal onde os
crentes vão para a

Nós fazemos nosso próprio
céu aqui na terra. (Sem céu



eternidade bíblico)

Inferno
Lugar literal onde os
não-crentes vão para a
eternidade

Nenhum inferno
literal.Podemos ter um
inferno aqui na terra.

Bíblia Palavra de deus Simplesmente mito e lenda

 

2.  A Aliança do Único Deus Verdadeiro - João 17: 3 - “E
esta é a vida eterna: que te conheçam, o único Deus
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste!”
  Em hebraico, Gênesis 1: 1 diz: “ No princípio, Deus criou!”

O livro de Gênesis nos fala sobre o início de tudo, exceto Deus - Sua
existência não é discutida, explicada ou defendida - Ele é simplesmente
apresentado como Aquele que existia antes do início de todas as coisas.
Nos primeiros 11 capítulos, há a origem do tempo, ação, espaço e matéria, o
sistema solar, a atmosfera, a hidrosfera, todas as formas de vida; humanidade,
casamento, família, pecado, culpa, redenção e perdão; a origem das nações e
as várias línguas.

No capítulo 12, há o “Gênesis” (gerações) dos israelitas, por meio dos quais a
Palavra de Deus seria escrita; o plano de Deus revelado, e o Filho de Deus
seria dado como o Salvador da humanidade perdida.
De Gênesis 12 ao final do Antigo Testamento, o foco da Bíblia está na
interação de Deus com os israelitas, à medida que Deus revelava Seu plano
de redenção na maneira como lidava com ele.

À medida que o Novo Testamento abre, a Bíblia revela como os israelitas
falharam em ser testemunhas de Deus e como Ele os colocou de lado
temporariamente. Mas também revela como Deus, por meio de Cristo,
começou a chamar um novo povo - tanto judeus quanto gentios - para ser Sua
“Igreja”, por meio da qual o evangelho de nossa salvação poderia ser
proclamado.

Não há nenhuma tentativa de explicar a existência de Deus ou defendê-lo
como uma pessoa. A Bíblia simplesmente O apresenta como sendo o “Criador”
de todas as coisas, incluindo Seu plano para a redenção do homem, e
apresenta os detalhes de Sua promessa para que todos vejam e sejam
cumpridos.
Aqueles que rejeitam as evidências estão vivendo no paganismo.
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Aqueles que aceitam a evidência estão vivendo em Sua promessa.

3.  O Criador que Merece Ser Adorado - Apocalipse
4:11 - “Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder;
pois tu criaste todas as coisas, e para a tua vontade, elas
são e foram criadas!”

Como o universo surgiu? Deus criou os céus e a terra!

Como sabemos que Deus criou os céus e a terra? A palavra hebraica para
“criar” (ex-nihilo) significa “do nada” - somente Deus pode fazer algo do nada e
torná-lo sustentável para sempre.
Como Deus criou os céus e a terra? Por Sua Palavra: Ele falou para existir -
Deus disse, “haja ”, e assim foi.

Quando Deus criou os céus e a terra? Em seis dias literais, cerca de 6.000
anos atrás.

De Adão ao dilúvio foram 1656 anos e do dilúvio a Abraão foram 225
anos, o que perfaz cerca de 2.000 anos. (Gênesis 5 e 11)
De Abraão aos judeus, o retorno a Jerusalém durou cerca de 1.500
anos.Somando os 400 anos de silêncio, você tem mais 2.000 anos ou
mais.

De Jesus até hoje, temos outros 2.000 anos, então a criação de Deus
tem cerca de 6.000 anos.

Por que Deus criou os céus e a terra? Deus criou o mundo e tudo o que nele
há,“para Seu prazer” - para glorificá-lo por toda a eternidade! ( Isaías
45:18 , Isaías 43: 7 , Romanos 11:36 )

Deus criou tudo isso para provar Seu poder.
 

Deus o criou da maneira que fez para provar Seu propósito.
 

Deus sustenta Sua criação de forma a provar que está pessoalmente envolvido
nela e , portanto, em nossas vidas.
Se o que é dito em Gênesis 1: 1 é verdade, e é, o que mais podemos fazer a
não ser nos render Àquele que nos criou - à Sua imagem!
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