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COSMOVISÕES / EVIDÊNCIAS DO CRIADOR NA MATEMÁTICA E NA FÍSICA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COSMOVISÃO/VISÃO DE MUNDO:  maneira de ver e entender o mundo, as relações humanas e os 

papéis dos indivíduos e o seu próprio na sociedade, assim como as respostas a questões como a 

existência de Deus, a finalidade da existência humana, verdade absoluta, vida após a morte, etc. 

AQUILO QUE ______________ INFLUENCIA NAQUILO QUE ___________________ E DEIXAMOS DE 

__________.  

Romanos 1:16-32 

 

DUAS PERSPECTIVAS: 

● RACIOCÍNIO NATURALISTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● RACIOCÍNIO CRIACIONISTA:  
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         EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DO CRIADOR 

 

EVIDÊNCIAS NA MATEMÁTICA: CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

● Carl Sagan, Francis Crick e L.M. Muchi:  probabilidade do  homem ter evoluído é de   
 

● Emile Borel - demonstrou que eventos com probabilidade de 1 entre ___________simplesmente 
não ocorrem. 

 

● As probabilidades matemáticas de se formar um organismo vivo são tão ____________________ 

que não faz sentido acreditar que o ______________ explique a origem da vida. 

 

ORIGENS - 2018 

 



●  Pegue todo o carbono do universo, coloque sob condições perfeitas e reaja por 1 bilhão de anos. 

A probabilidade de se criar uma só molécula de ___________ seria de 1 em 10 seguido de 

__________. Para todos os propósitos práticos, a probabilidade é ________. 

 

● “Se os Darwinistas quiserem manter o _________fora da equação, terão de oferecer uma 

explicação natural ____________.” (P. Johnson – UC Berkeley).  “Hoje é preciso __________ 

para ser um cientista honesto e ao mesmo tempo ______.” (W.L.Bradley – Baylor University)  

 

EVIDÊNCIAS NA FISICA: AJUSTE FINO DAS LEIS DA NATUREZA 

As evidências expressam-se através de 3 aspectos fundamentais: 

1- Existência do conjunto certo de forças naturais regidas por leis infinitamente 

________________. 

2- Existência de um conjunto numeroso de ___________________ universais e fundamentais 

que ajustam as intensidades destas forças. 

3- Razão __________ de matéria e energia.  

 

● Forças que regem a operação do universo: 

◦ ____________ 

◦ Forças _______________ 

◦ Forças ______________ (forte e fraca)  

 
● Constante _______________ – velocidade de ___________. 

● Campo _______________ da Terra. 

TODOS DEVEM ESTAR _________________________________ PARA TER CONDIÇÕES DE 

VIDA E UNIVERSO. 

“O Universo- esse único que conhecemos e que eu e você habitamos – é simplesmente espetacular, e 

espetacular em vários dos seus aspectos. Mas talvez o mais espetacular de todos os seus aspectos seja 

o ajuste espetacularmente fino, finíssimo mesmo, coisa inimaginável de preciso, que o sustenta, e que 

permite a existência de um planeta também pra lá de espetacular nele – a Terra, e uma vida 

estonteantemente maravilhosa nela – a minha e a sua.  Este ajuste é tão fino, e tão delicado, e tão 

minuciosamente ajustado, que faltam números e equações para descrevê-lo.” Extraído do livro Fomos 

Planejados - Marcos Eberlin - Prof Titular e Coordenador do Laboratório ThoMSon de Espectrometria de 

Massas, UNICAMP. 

 

“Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas 

as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou 

autoridades; todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e 

nele tudo subsiste.” Colossenses 1:15-17 

 

TAREFA: 

1- Faça, no verso ou em uma folha à parte, um resumo do Capítulo 1 de Gênesis, com os 

principais acontecimentos. 

 

2- Leia o texto abaixo e responda as questões: 

 

A Bíblia e o Deus da Criação 

“A criação, segundo o relato bíblico, é uma sequência de atos sobrenaturais num curto intervalo 

de tempo, durante o qual, do nada (ex nihilo), toda a natureza foi trazida à existência por meio da 

intervenção divina (Salmo 8: 3-8).  



Pelo fato de Deus ser sábio (I Coríntios 1: 25), todas as obras das suas mãos demonstram sinais 

de extrema sabedoria, especialmente os seres vivos, devido a complexidade de cada um deles 

(Salmo 104: 24). Isto explica o design inteligente encontrado na natureza pela biologia.  

Pelo fato de Deus possuir glória e majestade (Salmo 96: 6), o universo reflete essa glória e 

majestade (Salmo 8: 1; Salmo 19: 1). Isto explica a enorme beleza encontrada no universo pela 

astronomia.  

Pelo fato de Deus possuir força e poder (Isaías 40: 25-26), todo o universo reflete uma 

sustentabilidade inigualável (Hebreus 1: 3). Isto explica a enorme estabilidade dos processos 

complexos e poderosos de troca e produção de energia encontrados pela física, astrofísica, 

química e biologia, na natureza.  

Muitos outros exemplos poderiam ser usados para demonstrar a compatibilidade da descrição do 

Deus Criador e da sua obra criadora, revelados nas páginas da Bíblia, com as descobertas 

científicas relacionadas com a natureza.” 

Extraído de A Igreja e o Criacionismo, Adauto Lourenço, Ed. Fiel. 

 

Questões: 

 

a) Qual a ideia central do texto? 

 

b) A que conclusão chega o autor e que argumentos ele utiliza? 

 

c) Lendo o texto acima e também meditando nos trechos bíblicos citados pelo autor, que 

lições para sua vida você pode extrair? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 

      

 


