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BÍBLIA & CIÊNCIA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

● A Bíblia foi escrita há _________________ de anos atrás.  

● Embora a Bíblia não tenha sido escrita para provar a ___________ de Deus ou ensinar ciência, 

tudo que ela diz a respeito de fatos que podem ser testados tem sido cientificamente 

comprovado.  

● O que a Palavra de Deus fala a respeito de fatos _________________ e extrapola a explicação 

científica deve ser aceito por _____. (Hb. 11:6) 

Tenha em mente: 

 

 

 Exemplos de fatos científicos já descritos pela Bíblia: 

● O universo teve um _____________. 

No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1 
 

● A terra está sobre o ___________. 

Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio; suspende a terra sobre o nada. Jó 26:7  
 

● Existem __________________ estrelas no Universo. 

Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: "Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode 

contá-las". E prosseguiu: "Assim será a sua descendência". Gênesis 15:5 
 

● A Terra é uma _____________. 

Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como 

gafanhotos; é ele o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda, para neles 

habitar. Isaías 40:22 
 

● Existiu um _______________ único (Pangeia):  

E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar; e apareça a porção seca; e 

assim foi. E chamou Deus à porção seca Terra; e ao ajuntamento das águas chamou Mares; e viu 

Deus que era bom. Gênesis 1:9-10  
 

● A matéria não pode ser ________________________; a quantidade de matéria no universo 

permanece constante (primeira lei da termodinâmica) 

Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 

sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito. Gênesis 

2:1-2  
 

● Todos os sistemas tendem da ordem para a ____________________ (segunda lei da 

termodinâmica) 

No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles 

perecerão, mas tu permanecerás; envelhecerão como vestimentas. Como roupas tu os trocarás 

e serão jogados fora.  Salmos 102:25-26  
 

● Existe um ciclo ____________________.  

Porque faz miúdas as gotas das águas que, do seu vapor, derramam a chuva, a qual as nuvens 

destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Jó 36:27-28  
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● Somos descendentes de uma _________________. 

E chamou Adão o nome de sua mulher Eva; porquanto era a mãe de todos os viventes.  

Gênesis 3:20 

 
CRIAÇÃO ESPECIAL 

 Todas as coisas criadas constituem o produto de um ato __________________ por parte de um 

criador (DEUS), onisciente, _______________ e pessoal, o qual não depende da Sua criação para 

existir e nem é parte dela.   

 Todo o Universo foi criado:  

       Ex-nihilo (_____________); 
       _____________ e funcional;  
 
 Todas as formas de vida foram criadas no princípio:  

-De forma completa;  

-Com toda ___________________ necessária;  

-Com toda diversidade ________________;  

 

 A ___________________ dentro dos grupos de organismos vivos é resultado de processos de 

adaptação, mutação, seleção natural, especiação, etc...  e não devido a processos de 

______________________. 

 

  O planeta Terra experimentou um _____________ global, que explica a:  

-coluna ______________ (estratigrafia);  

-formação de fósseis;  

-movimentação das _________________ (hidroplacas);   
 

  Existem evidências substanciais, nos vários campos da ciência, que __________________ as 

proposições acima.  

Só tu és o Senhor. Fizeste os céus, e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o 

que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos 

dos céus te adoram.  Neemias 9:6 

Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19:1 

“EU ERA _______, E AGORA ________!!” JOÃO 9:25 

 

 

 

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 

 

 


