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PERGUNTAS & RESPOSTAS 

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

• Os dias da criação foram dias literais, de 24 horas? 
 
Princípio comum: DEUS É O CRIADOR DE TODAS AS COISAS 
 
Como Ele criou? 
 
6 linhas de interpretação: 
 
1 - ___________________: Gênesis 1: 1 e 2 sem tempo determinado (um minuto ou bilhões de 
anos). Gênesis 1: 3- 31 são seis dias literais de 24h. 
2 - ___________________: Um processo único de seis dias literais de 24h. Terra com 
aproximadamente 10.000 anos. 
3 - ___________________: Gênesis 1:1-2 seria a primeira criação (talvez há bilhões de anos), 
seguido de evento catastrófico deixou a terra em condição de destruição (talvez a queda de 
Satanás). De 1:3-31 seria a reconstrução da Terra, em seis dias literais de 24h. 
4 - ____________________: Sequência da criação em linguagem metafórica. 
5 - ___________________: Criação em seis períodos sequenciais = eras geológicas. 
6 - ____________________: Deus teria iniciado a criação e permitido que processos naturais 
evolutivos desenvolvessem tudo o que existe. Ele voltou à ação apenas na formação do homem. 
 
O que fala a favor de seis dias literais na criação: A expressão hebraica para “dia” em Gênesis 1 é 
YOM. Toda vez que esta palavra é utilizada na Bíblia, significa um dia de 24h. Por exemplo, temos 
a mesma expressão em Êxodo 20: 8 a 11: Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. 
Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado 
dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos 
ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem 
em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles 
existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o 
santificou.  
Em Gênesis 1 o autor, portanto, parece querer realmente ______________ que foram dias de 24h, 
o que inviabiliza as três últimas linhas de interpretaçã0 (4,5 e 6). 
 

• Os dinossauros conviveram com o homem? 

A Bíblia não utiliza a expressão “dinossauro” e não se propõe a detalhar o período de sua 
existência, porém temos textos que nos indicam a presença de grandes animais que foram 
contemporâneos de homens na antiguidade.  
Veja o Beemote que criei quando criei você e que come de capim como o boi. 
Que força ele tem em seus lombos! Que poder nos músculos do seu ventre! 
A cauda dele balança como o cedro; os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. 
Jó 40:15-17 
 

• Existe vida inteligente fora da Terra? 
 
Até o momento as evidências demonstram que _____________________. 
 
O homem é a ______________________, criado à imagem e semelhança de Deus. 
 
 

ORIGENS - 2018 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/j%C3%B3/40/15-17+


 

Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, 
pergunto: Que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com 
ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de 
glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos; sob os seus pés tudo 
puseste. Salmos 8:3-6 
 
Evidências do Criador no ser Humano: 

• _______________. 
• ___________. 
• _____________. 
• ______________________. 
• Liberdade e capacidade de fazer ____________. 
• Capacidade de ________________. 

 

TAREFA 3 

• Ler, meditar e escrever um comentário sobre cada texto bíblico abaixo:  João 1:1-3; 
Mat 24:35; Apocalipse 4:11; Jó 37:5; Salmo 19:1-3; Jeremias 32:17-19; Isaías 40:26; 
Jeremias 10:12; Salmo 33:6-9 

• Leia o texto abaixo e responda a questão a seguir:   “A Bíblia jamais tenta provar a 

existência de Deus. Ela simplesmente a toma como um fato. Ela também não tenta explicar 

o que está além da nossa capacidade de compreensão. A Escritura simplesmente declara, 

no primeiro versículo: “No princípio, criou Deus os céus e a terra” (Gênesis 1.1). Em gratidão 

ao Deus que o criou, o rei Davi afirmou: “Graças te dou, visto que por modo 

assombrosamente maravilhoso m formaste; as tuas obras são admiráveis, e a minha alma 

o sabe muito bem” (Salmo 139.14). A ciência não foi, nem jamais será capaz de verificar, 

refutar ou aperfeiçoar essa declaração. Não podemos compreendê-la, mas devemos aceitá-

la pela fé. Aqui temos um exemplo do que é a fé: um passo que nada tem de irracional, mas 

sim uma trajetória racional que pondera as evidências e segue a lógica até o ponto em que 

a razão consegue alcançar, e depois dá mais um passo além da razão, mas sempre na 

direção e no sentido que as evidências e a razão indicaram. A Bíblia expressa esse princípio 

da seguinte forma: “Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, 

de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem” (Hebreus 11.3).” (Dave 

Hunt, chamada.com.br) 

             Descreva o que entendeu do texto acima e como isto pode se aplicar à sua vida e ao 

estudo de Origens 

 

 

 
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 

 

 

      

 


