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COMO TUDO COMEÇOU? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 

O que a Bíblia diz: 

 “No princípio Deus __________ os céus e a terra.” Gênesis 1:1  

O UNIVERSO FOI _________ 

2 Posicionamentos: 

__________________ 

 

________________________________ 

 

CRIACIONISMO CIENTÍFICO 

 Houve um processo de __________ no início de tudo. 

 Todas as _________________ foram trazidas à existência por um criador. 

 Espécies distintas existem hoje como havia no passado (tipos _________). 

 Não utiliza pressupostos religiosos, mas tem _____________religiosas (Bíblicas) 

 É um posicionamento científico sustentável sobre uma origem _____________ da vida e do 

universo.  

 Aceitar que existe um criador é ____________. 

Design Inteligente: Propõe-se a detectar ______________se o design observado na 

natureza é genuíno ou um produto das leis naturais, necessidades e do acaso. 

 

ORIGENS - 2018 

 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1/1


NATURALISMO (EVOLUCIONISMO) 

 As coisas surgiram por _________________ e evoluíram. 

 Charles Darwin – 24 nov 1859: “A _________ das Espécies”  

 Evolução = ____________, progresso, desenvolvimento. 

  3 fatores = mutação + ______________ + tempo 

  O universo e tudo o que existe surgiu e se desenvolveu por meio de um processo natural, 

sem interferência de alguma forma de _____________________. 

 Os organismos vivos começaram bem simples e evoluíram, durante bilhões de anos, para 

formas _____________, como as que vemos hoje.  A evolução continua operando 

atualmente.  

 

A TEORIA DA EVOLUÇÃO TEM SIDO CONSTESTADA 

• Muitos trabalhos de cientistas renomados de hoje ___________ dos ensinos de Darwin.  

 Mais de ______________ em todo o mundo, incluindo membros da Academia Nacional de 

Ciências, assinaram uma declaração de ___________ de Darwin. 

http://www.dissentfromdarwin.org.  

 Livro: Cosmos, Bios & Theos (1992): _____________ de todo o mundo (24 ganhadores do 

Nobel). Henry Margenau (coeditor): pág 61: “Só há uma resposta convincente para 

explicar a enorme complexidade e as leis do universo – 

_______________________________________.”  

 Criacionismo _________ um posicionamento religioso e sim científico, sustentado por 

cientistas do passado e do presente. 

 

EM QUE CREMOS 

• “Pela fé entendemos que o __________________________________, de modo que o 

que se vê não foi feito do que é visível.” Hebreus 11:1-3 

 

 

 

 AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o 
limite de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana 
seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.     - Média para aprovação no SENIB: 6,0 

 
Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (0,5) + 3 TAREFAS (1,5) + TESTE (8,0) –TOTAL: 10,0 
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