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IntroduçãoIntrodução

 Não existe conhecimento profundo sem Não existe conhecimento profundo sem 
Matemática, embora possa haver Matemática, embora possa haver 
entendimento razoável de muitos aspectos.entendimento razoável de muitos aspectos.

 Inventamos linguagens para representar Inventamos linguagens para representar 
itens da Matemática, mas não inventamos a itens da Matemática, mas não inventamos a 
Matemática em si.Matemática em si.

 A Metamática é algo tão fundamental que A Metamática é algo tão fundamental que 
não pode ser definido adequadamente.não pode ser definido adequadamente.



  

IntroduçãoIntrodução

 A hipótese de que a Matemática é uma A hipótese de que a Matemática é uma 
criação humana gera autocontradições, ou criação humana gera autocontradições, ou 
seja, é falsa.seja, é falsa.

 Aprendemos Matemática observando Aprendemos Matemática observando 
padrões do mundo físico e buscando padrões do mundo físico e buscando 
maneiras eficientes de representar esses maneiras eficientes de representar esses 
padrões.padrões.

 Entre os padrões mais importantes para a Entre os padrões mais importantes para a 
Cosmologia estão os geométricos.Cosmologia estão os geométricos.



  

Conceitos HistóricosConceitos Históricos

““A Filosofia [Física] está escrita neste grandioso A Filosofia [Física] está escrita neste grandioso 
livro que está sempre aberto à nossa contemplação livro que está sempre aberto à nossa contemplação 

(refiro-me ao universo), mas que não pode ser (refiro-me ao universo), mas que não pode ser 
entendido sem que primeiro aprenda-se a língua, e entendido sem que primeiro aprenda-se a língua, e 

conheçam-se os caracteres com os quais está conheçam-se os caracteres com os quais está 
escrito. Ele está escrito em linguagem matemática, e escrito. Ele está escrito em linguagem matemática, e 

seus caracteres são triângulos, círculos, e outras seus caracteres são triângulos, círculos, e outras 
figuras geométricas sem as quais é humanamente figuras geométricas sem as quais é humanamente 
impossível entender sequer uma de suas palavras; impossível entender sequer uma de suas palavras; 

sem estes [caracteres] fica-se a vagar por um escuro sem estes [caracteres] fica-se a vagar por um escuro 
labirinto.” Galileo Galilei, 1623.labirinto.” Galileo Galilei, 1623.



  

Conceitos HistóricosConceitos Históricos

 Para Galileo, Deus escrevera o Universo em Para Galileo, Deus escrevera o Universo em 
linguagem matemática.linguagem matemática.

 Portanto, para entendê-lo profundamente, Portanto, para entendê-lo profundamente, 
seria necessário o uso da Matemática.seria necessário o uso da Matemática.

 O uso adequado e intensivo da Matemática O uso adequado e intensivo da Matemática 
como método de investigação é a como método de investigação é a 
verdadeira base da ciência.verdadeira base da ciência.



  

Conceitos HistóricosConceitos Históricos

Com crenças semelhantes às de Galileo, Isaac 
Newton percebeu que precisaria de 

conhecimentos de Matemática mais profundos 
para estudar o mundo físico; ele descobriu o 
Cálculo Infinitesimal e mostrou como utilizar 

métodos matemáticos de forma mais eficiente 
para fazer investigações.



  

Conceitos HistóricosConceitos Históricos
 Também inspirado na Teologia, Maupertuis Também inspirado na Teologia, Maupertuis 

viu no princípio de Fermat uma instância de viu no princípio de Fermat uma instância de 
um princípio de otimização aplicável a todas um princípio de otimização aplicável a todas 
as leis físicas básicas: o “princípio da ação as leis físicas básicas: o “princípio da ação 
mínima”.mínima”.

 Lagrange, Euler e Hamilton aperfeiçoaram Lagrange, Euler e Hamilton aperfeiçoaram 
métodos matemáticos para usar o princípio métodos matemáticos para usar o princípio 
de Maupertuis de forma eficiente.de Maupertuis de forma eficiente.

 Este princípio está na base das teorias mais Este princípio está na base das teorias mais 
avançadas existentes.avançadas existentes.



  

Conceitos HistóricosConceitos Históricos

 A partir do século XIX, o conhecimento de A partir do século XIX, o conhecimento de 
métodos matemáticos ultrapassou os métodos matemáticos ultrapassou os 
limites da intuição.limites da intuição.

 Desde então é praticamente impossível Desde então é praticamente impossível 
manter a Filosofia atualizada.manter a Filosofia atualizada.

 O método científico demonstrou O método científico demonstrou 
possibilidades ainda hoje inexplicáveis do possibilidades ainda hoje inexplicáveis do 
ponto de vista das filosofias mais aceitas, ponto de vista das filosofias mais aceitas, 
mostrando que estas são inadequadas.mostrando que estas são inadequadas.



  

Conceitos HistóricosConceitos Históricos

 Conta-se que Euclides resumiu os Conta-se que Euclides resumiu os 
conhecimentos de geometria de sua época conhecimentos de geometria de sua época 
(cerca de 300 a.C.) em cinco postulados.(cerca de 300 a.C.) em cinco postulados.

 Durante séculos o quinto postulado causou Durante séculos o quinto postulado causou 
inquietações entre matemáticos.inquietações entre matemáticos.



  

Postulados de EuclidesPostulados de Euclides

 É possível traçar uma reta que passe por É possível traçar uma reta que passe por 
dois pontos.dois pontos.

 Um segmento de reta finito pode ser Um segmento de reta finito pode ser 
prolongado indefinidamente.prolongado indefinidamente.

 Dados um ponto e uma distância, pode-se Dados um ponto e uma distância, pode-se 
traçar uma circunferência com centro no traçar uma circunferência com centro no 
ponto dado e com raio igual à distância ponto dado e com raio igual à distância 
dada.dada.

 Todos os ângulos retos são iguais.Todos os ângulos retos são iguais.



  

O Quinto PostuladoO Quinto Postulado

 Se uma reta cortar outras duas de modo que Se uma reta cortar outras duas de modo que 
a soma dos ângulos interiores seja menor a soma dos ângulos interiores seja menor 
do que dois ângulos retos, então as outras do que dois ângulos retos, então as outras 
duas retas se interceptam no lado em que duas retas se interceptam no lado em que 
os ângulos internos são inferiores a dois os ângulos internos são inferiores a dois 
retos.retos.



  

Quinto Postulado

Se α+β<180o, então as retas r e s se 
interceptam do mesmo lado de t em que esses 

ângulos se formam.



  

Quinto Postulado
Algo perturbava os matemáticos: será que 

este postulado não poderia ser deduzido dos 
demais? Como seria uma geometria sem este 

postulado? Faria alguma diferença?



  

Geometria Euclidiana

Na Geometria Euclidiana, a soma dos ângulos 
internos de qualquer triângulo é sempre 180o.



  

Curvatura ConstanteCurvatura Constante

 No século XIX, algumas pessoas (incluindo No século XIX, algumas pessoas (incluindo 
Gauss) perceberam que, ao invés de nos Gauss) perceberam que, ao invés de nos 
limitarmos a retas no plano, podemos limitarmos a retas no plano, podemos 
trabalhar com trabalhar com geodésicasgeodésicas em outras  em outras 
superfícies.superfícies.

 Uma superfície esférica, por exemplo, Uma superfície esférica, por exemplo, 
satisfaz aos 4 primeiro postulados, mas não satisfaz aos 4 primeiro postulados, mas não 
ao quinto.ao quinto.

 Gauss definiu curvatura e observou que Gauss definiu curvatura e observou que 
qualquer superfície de curvatura constante qualquer superfície de curvatura constante 
satisfaz aos quatro primeiros postulados.satisfaz aos quatro primeiros postulados.



  

Curvatura Constante

 Superfícies esféricas têm curvatura Superfícies esféricas têm curvatura 
constante (igual em todos os pontos) e constante (igual em todos os pontos) e 
positiva.positiva.

 A soma dos ângulos internos de um A soma dos ângulos internos de um 
triângulo sobre uma superfície esférica é triângulo sobre uma superfície esférica é 
maior do que 180maior do que 180oo..



  

Superfícies de Curvatura Constante

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaussian_curvature.PNG



  

Superfícies de Curvatura Constante

 Satisfazem aos quatro primeiros postulados, 
mas não ao quinto.

 Portanto, o quinto postulado é independente.



  

Conceitos HistóricosConceitos Históricos
 Além de uma definição de curvatura em Além de uma definição de curvatura em 

qualquer ponto de uma superfície qualquer ponto de uma superfície 
bidimensional e aperfeiçoamento de bidimensional e aperfeiçoamento de 
métodos matemáticos para as recém-métodos matemáticos para as recém-
descobertas geometrias, Gauss (1777-1855) descobertas geometrias, Gauss (1777-1855) 
contribuiu grandemente em inúmeras áreas.contribuiu grandemente em inúmeras áreas.



  

Conceitos HistóricosConceitos Históricos
 Orientado por Gauss, Riemann (1826-1866) Orientado por Gauss, Riemann (1826-1866) 

desenvolveu um formalismo matemático desenvolveu um formalismo matemático 
ainda mais geral, capaz de lidar com uma ainda mais geral, capaz de lidar com uma 
classe muito maior de geometrias.classe muito maior de geometrias.



  

Conceitos HistóricosConceitos Históricos
 Importante: descrobriu-se ser possível lidar Importante: descrobriu-se ser possível lidar 

com espaços curvos sem referência a um com espaços curvos sem referência a um 
espaço euclidiano que os contém.espaço euclidiano que os contém.



  

Conceitos HistóricosConceitos Históricos
 Na segunda década do século XX, Einstein Na segunda década do século XX, Einstein 

(1879-1955) publicou resultados mostrando (1879-1955) publicou resultados mostrando 
que a existência da gravidade é uma forte que a existência da gravidade é uma forte 
evidência de que a geometria do evidência de que a geometria do 
espaçotempo não é exatamente euclidiana.espaçotempo não é exatamente euclidiana.



  

Conceitos HistóricosConceitos Históricos

Cortesia: NASA



  

Bases Matemáticas

 Tensores são entidades matemáticas 
fundamentais para lidar com geometrias 
riemannianas e além.

 Tensores de ordem zero são chamados de 
escalares, e podem ser representados por um 
único número (ou operador).

 Tensores de ordem 1 são vetores.
 Existem entidades geométricas e grandezas 

físicas que se representam por tensores de 
ordem superior, como a curvatura (ordem 4).



  

Bases Matemáticas

 Utilizando-se o princípio da ação mínima, é 
possível deduzir uma equação tensorial que 
associa distribuição de energia, momentum e 
tensão com a curvatura do espaçotempo.

 Isso significa, por exemplo, que a matéria 
encurva o espaço.

 Esta é a equação de Einstein (não confundir 
com E=mc2).

 A equação de Einstein é a pedra angular da 
Relatividade Geral.



  

Bases Matemáticas

 Outra forma de deduzir a equação de Einstein 
é usando a conservação de energia-momentum 
e as “identidades de Bianchi contraídas”.



  

Bases Matemáticas

 A conservação de energia é consequência da 
imutabilidade das leis físicas.

 As identidades de Bianchi são teoremas válidos 
nas geometrias riemannianas e além.

 Obtemos um sistema de equações.



  

Bases Matemáticas

 Este sistema de equações diferenciais implica 
na equação de Einstein, sendo que κ e Λ são 
constantes (de integração).

 Λ é a constante cosmológica.
 Por comparação com a gravitação de Newton, 

determina-se κ: 8πG/c4.



  

Bases Matemáticas

 Originalmente, Einstein deduziu a equação sem 
o termo com a constante cosmológica.

 Percebendo que a equação indicava um 
Universo não-estático, Einstein imaginou que a 
equação estava incompleta e acrescentou o 
termo da constante cosmológica artificialmente.



  

Bases MatemáticasBases Matemáticas

 Outros pesquisadores, como de Sitter, Outros pesquisadores, como de Sitter, 
Eddington, Lemaître e Friedman mostraram Eddington, Lemaître e Friedman mostraram 
que a equação ainda gerava soluções não-que a equação ainda gerava soluções não-
estáticas.estáticas.



  

Bases MatemáticasBases Matemáticas

 Lemaître encontrou uma família de soluções Lemaître encontrou uma família de soluções 
nas quais o Universo foi criado. Ele viu isso nas quais o Universo foi criado. Ele viu isso 
como uma evidência física de que Deus criou o como uma evidência física de que Deus criou o 
Universo. Einstein não levou a sério.Universo. Einstein não levou a sério.



  

EvidênciasEvidências

 Após a repercussão das publicações de Após a repercussão das publicações de 
Hubble sobre o avermelhamento de galáxias Hubble sobre o avermelhamento de galáxias 
em função da distância, Einstein em função da distância, Einstein 
convenceu-se de que estava enganado convenceu-se de que estava enganado 
quanto ao Universo ser estático.quanto ao Universo ser estático.

http://www.thunderbolts.info/tpod/2004/images/041109hubble-redshift.jpg



  

Equívocos de EinsteinEquívocos de Einstein

 Supor Supor a prioria priori que o tempo é eterno e que o  que o tempo é eterno e que o 
espaço não se altera com o tempo.espaço não se altera com o tempo.

 Deduzir a equação da RG sem a constante Deduzir a equação da RG sem a constante 
cosmológica.cosmológica.

 Acrescentar artificialmente a constante Acrescentar artificialmente a constante 
cosmológica para adaptar a teoria a sua cosmológica para adaptar a teoria a sua 
crença.crença.

 Remover a constante cosmológica quando Remover a constante cosmológica quando 
viu que não servia a seus propósitos.viu que não servia a seus propósitos.



  

EvidênciasEvidências

 Após ver a evidência do avermelhamento, Após ver a evidência do avermelhamento, 
Einstein passou a respeitar o trabalho de Einstein passou a respeitar o trabalho de 
Lemaître.Lemaître.



  

Universo em ExpansãoUniverso em Expansão

 As soluções conhecidas da equação que se 
encaixavam no avermelhamento mostravam 
um universo que foi criado e se expande.

http://universe-review.ca/F02-cosmicbg.htm



  

Universo em ExpansãoUniverso em Expansão

 Não é correto pensar em toda a matéria 
inicialmente concentrada em um ponto do 
espaço, vindo a explodir e a espalhar-se.

http://universe-review.ca/F02-cosmicbg.htm



  

Universo em ExpansãoUniverso em Expansão

 É o próprio espaço-tempo que se expande,  
como a superfície de um balão, não como seu 
interior.

http://universe-review.ca/F02-cosmicbg.htm



  

Avermelhamento: o que é?Avermelhamento: o que é?

http://www.amateurspectroscopy.com/Spectroscope.htm



  

AvermelhamentoAvermelhamento

http://www.amateurspectroscopy.com/Spectroscope.htm



  

AvermelhamentoAvermelhamento

http://www.astro.virginia.edu/class/oconnell/astr121/121supps2-3.html



  

AvermelhamentoAvermelhamento

http://www.astro.virginia.edu/class/oconnell/astr121/121supps2-3.html



  

AvermelhamentoAvermelhamento



  

NucleossínteseNucleossíntese

 Em 1948, George Gamow publicou um Em 1948, George Gamow publicou um 
artigo no qual descrevia outras artigo no qual descrevia outras 
consequências de o Universo ter sido muito consequências de o Universo ter sido muito 
pequeno pouco depois de sua criação.pequeno pouco depois de sua criação.



  

NucleossínteseNucleossíntese

 Deduziu processos envolvendo importantes Deduziu processos envolvendo importantes 
reações nucleares, algumas das quais ainda reações nucleares, algumas das quais ainda 
ocorrem no interior de estrelas.ocorrem no interior de estrelas.

http://www.aei.mpg.de/einsteinOnline/en/spotlights/BBN/index.html



  

PlasmaPlasma

 A pressões e temperaturas muito altas, a A pressões e temperaturas muito altas, a 
matéria encontra-se em uma fase chamada matéria encontra-se em uma fase chamada 
plasmaplasma. (À esquerda na figura.). (À esquerda na figura.)

http://universeadventure.org/big_bang/cmb-origins.htm



  

PlasmaPlasma

 Plasma é uma “sopa” de íons. Sob Plasma é uma “sopa” de íons. Sob 
condições mais amenas, os íons se condições mais amenas, os íons se 
combinam formando átomos e até combinam formando átomos e até 
moléculas.moléculas.

http://universeadventure.org/big_bang/cmb-origins.htm



  

PlasmaPlasma

 Plasma não é transparente porque fótons Plasma não é transparente porque fótons 
interagem muito fortemente com partículas interagem muito fortemente com partículas 
carregadas. Por isso o Universo não devia carregadas. Por isso o Universo não devia 
ser transparente no início.ser transparente no início.

http://universeadventure.org/big_bang/cmb-origins.htm



  

PlasmaPlasma

 À medida em que o Universo se expandia, a À medida em que o Universo se expandia, a 
pressão e a temperatura ficavam menores, pressão e a temperatura ficavam menores, 
possibilitando a transição de fase do possibilitando a transição de fase do 
plasma para matéria neutra.plasma para matéria neutra.

http://universeadventure.org/big_bang/cmb-origins.htm



  

PlasmaPlasma

 Após a transição de fase, o Universo teria Após a transição de fase, o Universo teria 
passado a ser transparente.passado a ser transparente.

http://universeadventure.org/big_bang/cmb-origins.htm



  

PlasmaPlasma

 Os últimos fótons que interagiam com o Os últimos fótons que interagiam com o 
plasma ficam livres para viajar pelo plasma ficam livres para viajar pelo 
Universo, formando a radiação cósmica de Universo, formando a radiação cósmica de 
fundo.fundo.

http://universeadventure.org/big_bang/cmb-origins.htm



  

Radiação Cósmica de FundoRadiação Cósmica de Fundo

 Gamow previu a existência dessa radiação e Gamow previu a existência dessa radiação e 
estimou suas prováveis características.estimou suas prováveis características.



  

Radiação Cósmica de FundoRadiação Cósmica de Fundo



  

EvidênciasEvidências

 É importante ter em mente que essas (e É importante ter em mente que essas (e 
outras) evidências não são meramente outras) evidências não são meramente 
qualitativas, mas são analisadas em seus qualitativas, mas são analisadas em seus 
detalhes e confrontadas com a equação de detalhes e confrontadas com a equação de 
Einstein e outras leis conhecidas.Einstein e outras leis conhecidas.

 As características da radiação cósmica de As características da radiação cósmica de 
fundo combinam com a assinatura térmica fundo combinam com a assinatura térmica 
de um gás muito aquecido e praticamente de um gás muito aquecido e praticamente 
homogêneo que se expandiu rapidamente.homogêneo que se expandiu rapidamente.



  

CriacionismoCriacionismo

 O criacionista bem-informado baseia-se em O criacionista bem-informado baseia-se em 
evidências físicas e não aceita o dogma que evidências físicas e não aceita o dogma que 
diz não existirem evidências para o diz não existirem evidências para o 
sobrenatural.sobrenatural.

 A própria evidência de que o tempo teve um A própria evidência de que o tempo teve um 
início (Big Bang), a partir do qual entraram início (Big Bang), a partir do qual entraram 
em vigor as leis físicas, já indica que há em vigor as leis físicas, já indica que há 
algo além das leis físicas.algo além das leis físicas.



  

CriacionismoCriacionismo

 As próprias leis físicas apontam para algo As próprias leis físicas apontam para algo 
além de si mesmas.além de si mesmas.

 Elas sugerem a existência de outros Elas sugerem a existência de outros 
universos que podem ter regras diferentes.universos que podem ter regras diferentes.



  

CriacionismoCriacionismo

 A forma como se descobre a Matemática A forma como se descobre a Matemática 
através da Física, sendo a Matemática através da Física, sendo a Matemática 
infinita e transcendendo à Física, aponta infinita e transcendendo à Física, aponta 
para uma estrutura inteligente infinita para uma estrutura inteligente infinita 
(teorema de Goedel), onipresente e (teorema de Goedel), onipresente e 
atemporal.atemporal.

 O fato de o Universo ser otimizado O fato de o Universo ser otimizado 
(princípio da ação mínima) sugere (princípio da ação mínima) sugere 
planejamento.planejamento.



  

CriacionismoCriacionismo

 Existem textos escritos por pessoas que Existem textos escritos por pessoas que 
afirmam ter sido contactadas e inspiradas afirmam ter sido contactadas e inspiradas 
por Deus, que lhes ordenou que por Deus, que lhes ordenou que 
escrevessem.escrevessem.

 Existe um subconjunto desses textos que Existe um subconjunto desses textos que 
se referem uns aos outros e possuem se referem uns aos outros e possuem 
características muito especiais.características muito especiais.

 Muitos desses foram colecionados e Muitos desses foram colecionados e 
organizados no que chamamos de Bíblia.organizados no que chamamos de Bíblia.



  

CriacionismoCriacionismo

 As pessoas que escreveram a Bíblia eram As pessoas que escreveram a Bíblia eram 
falíveis e possuíam conhecimentos falíveis e possuíam conhecimentos 
limitados.limitados.

 Profetas descreviam visões em suas Profetas descreviam visões em suas 
próprias palavras e confessavam não próprias palavras e confessavam não 
entender o significado.entender o significado.

 Junto com as visões, eles recebiam Junto com as visões, eles recebiam 
informações sobre os significados dos informações sobre os significados dos 
símbolos, os quais foram registrados.símbolos, os quais foram registrados.



  

CriacionismoCriacionismo

 Esses glossários servem para evitar que se Esses glossários servem para evitar que se 
possam inventar significados aleatórios possam inventar significados aleatórios 
para as profecias.para as profecias.

 Muitas profecias são ricas em detalhes e Muitas profecias são ricas em detalhes e 
apontam para datas e durações muito apontam para datas e durações muito 
específicas, sendo que as que já ocorreram, específicas, sendo que as que já ocorreram, 
cumpriram-se exatamente como previsto, cumpriram-se exatamente como previsto, 
até o detalhe da duração de aconecimentos até o detalhe da duração de aconecimentos 
em termos de número de dias.em termos de número de dias.



  

CriacionismoCriacionismo

 É importante lembrar que são textos escritos É importante lembrar que são textos escritos 
por muitos autores em diferentes lugares ao por muitos autores em diferentes lugares ao 
longo de muitos séculos.longo de muitos séculos.

 Há uma notável coerência interna, apesar de Há uma notável coerência interna, apesar de 
algumas aparentes contradições para quem algumas aparentes contradições para quem 
observa superficialmente.observa superficialmente.

 Há menção de fenômenos que só foram Há menção de fenômenos que só foram 
descobertos milênios mais tarde, sendo que descobertos milênios mais tarde, sendo que 
pelo menos um foi descoberto pelo menos um foi descoberto 
matematicamente só nó final do século XX.matematicamente só nó final do século XX.



  

CriacionismoCriacionismo

 As profecias e muitas outras informações As profecias e muitas outras informações 
verificáveis da Bíblia estabelecem uma base verificáveis da Bíblia estabelecem uma base 
de confiança que permite que acreditemos de confiança que permite que acreditemos 
em suas declarações mesmo quando não em suas declarações mesmo quando não 
temos outras evidências.temos outras evidências.

 A Bíblia nos diz que existe um Ser infinito A Bíblia nos diz que existe um Ser infinito 
que criou o Universo.que criou o Universo.

 Ela nos diz que os primeiros habitantes da Ela nos diz que os primeiros habitantes da 
Terra decidiram desconfiar de Deus e Terra decidiram desconfiar de Deus e 
afastar-se de Seu plano.afastar-se de Seu plano.



  

CriacionismoCriacionismo

 O resultado da rebelião seria separação de O resultado da rebelião seria separação de 
Deus, resultando em profundas alterações Deus, resultando em profundas alterações 
na biosfera da Terra, sofrimento, morte, na biosfera da Terra, sofrimento, morte, 
injustiça e minimização da interferência de injustiça e minimização da interferência de 
Deus no planeta.Deus no planeta.

 A Bíblia fornece o quadro maior que A Bíblia fornece o quadro maior que 
descreve em que contexto isso ocorre e por descreve em que contexto isso ocorre e por 
que Deus permitiu isso.que Deus permitiu isso.

 Os seres vivos tendem a se degenerar com o Os seres vivos tendem a se degenerar com o 
tempo em um ambiente assim, mas a tempo em um ambiente assim, mas a 
seleção natural retarda o processo.seleção natural retarda o processo.



  

CriacionismoCriacionismo

 Em função das evidências de confiabilidade Em função das evidências de confiabilidade 
da Bíblia, o criacionista bíblico considera da Bíblia, o criacionista bíblico considera 
esses textos como importantes fontes de esses textos como importantes fontes de 
informação.informação.



  

Teologia BíblicaTeologia Bíblica
 Gênesis 1 enfatiza claramente a adaptação 

da Terra e a criação da vida neste planeta.
 Gênesis 1:1, usando palavras com vários 

sentidos, diz que Deus criou os céus e a 
Terra.

 Há referências ao Sol, à Lua e às estrelas.
 Examinando a linguagem utilizada no 

original, vemos que há uma boa margem 
para entendermos que Gênesis 1:1 possa 
referir-se à criação do Universo e que esta 
poderia ter ocorrido no primeiro dia da 
semana.



  

Teologia BíblicaTeologia Bíblica
 Podemos ser tentados a pensar que o Universo 

foi feito por causa da Terra e que a Terra deve 
ser o centro do Universo.

 Estudos baseados em uma única passagem 
não devem ser considerados conclusivos pois 
tendem a atribuir mais precisão à linguagem do 
que ela realmente possui (considerando-se 
limitações do escritor: Deus inspira as ideias, 
não necessariamente as palavras).

 É preciso ver o que outras passagens dizem.



  

Teologia BíblicaTeologia Bíblica

 Encontramos mais informações sobre este 
assunto em diversas outras passagens.

 Também é preciso conhecer os significados 
que a própria Bíblia atribui às palavras.



  

Teologia BíblicaTeologia Bíblica

 No início do livro de Jó, lemos sobre No início do livro de Jó, lemos sobre 
reuniões em que os filhos de Deus reuniões em que os filhos de Deus 
compareceram diante dEle, quando Jó ainda compareceram diante dEle, quando Jó ainda 
vivia.vivia.

 Satanás foi também e apresentou-se como Satanás foi também e apresentou-se como 
proveniente da Terra.proveniente da Terra.



  

Teologia BíblicaTeologia Bíblica
 Temos aqui indicações de que há filhos de Temos aqui indicações de que há filhos de 

Deus reunindo-se em algum lugar que não é Deus reunindo-se em algum lugar que não é 
a Terra.a Terra.

 Esses filhos de Deus, em geral, não são da Esses filhos de Deus, em geral, não são da 
Terra.Terra.

 Satanás compareceu como representante da Satanás compareceu como representante da 
Terra.Terra.

 Os demais filhos de Deus que viajaram para Os demais filhos de Deus que viajaram para 
se reunir diante dEle poderiam ser se reunir diante dEle poderiam ser 
representantes de planetas que não se representantes de planetas que não se 
rebelaram.rebelaram.



  

Teologia BíblicaTeologia Bíblica

 Em Jó 38, lemos que quando Deus lançava Em Jó 38, lemos que quando Deus lançava 
os fundamentos da Terra (preparava-a para os fundamentos da Terra (preparava-a para 
ser habitada), as estrelas da alva e os filhos ser habitada), as estrelas da alva e os filhos 
de Deus comemoravam.de Deus comemoravam.

 Isso significa que o Universo já era habitado Isso significa que o Universo já era habitado 
quando a semana de Gênesis 1 começou.quando a semana de Gênesis 1 começou.

 Na linguagem bíblica, estrelas referem-se a Na linguagem bíblica, estrelas referem-se a 
anjos (em poesias e profecias). 'Filhos de anjos (em poesias e profecias). 'Filhos de 
Deus' é uma expressão mais geral. Deus' é uma expressão mais geral. 



  

Teologia BíblicaTeologia Bíblica

 Alguém poderia tentar contra-argumentar 
dizendo que esses seres não estavam neste 
universo, mas no Céu, que seria algum tipo de 
universo paralelo!?

 Isso é incompatível com conceitos aproveitáveis 
de Universo.

 Universos são caracterizados por sua conexão 
espacial e temporal.

 Se dois universos possuem seus espaços e/ou 
tempos interconectados, então são um só.



  

Teologia BíblicaTeologia Bíblica

 Se a Bíblia fala que os filhos de Deus 
comemoravam no momento em que a Terra 
era fundada, está dizendo que eles estavam 
neste universo.

 Poderíamos ainda tentar escapar, imaginando 
que eles viviam em outros universos e foram 
trazidos para este após a criação do 
espaçotempo só para assistir à terraformação.

 Isso não tem base bíblica e é uma explicação 
mirabolante para algo que parece simples.



  

Teologia BíblicaTeologia Bíblica

 Tudo o que vemos na Natureza indica que Tudo o que vemos na Natureza indica que 
Deus faz tudo da forma mais eficiente Deus faz tudo da forma mais eficiente 
possível.possível.

 Uma implicação disso é que explicações Uma implicação disso é que explicações 
mais simples (desde que efetivas) tendem a mais simples (desde que efetivas) tendem a 
estar mais próximas da realidade.estar mais próximas da realidade.

 Devemos procurar as explicações mais Devemos procurar as explicações mais 
simples e compatíveis com as leis físicas simples e compatíveis com as leis físicas 
conhecidas a menos que tenhamos claras e conhecidas a menos que tenhamos claras e 
excelentes razões para não fazê-lo.excelentes razões para não fazê-lo.



  

ResumoResumo

 Os primeiros capítulos de Jó nos sugerem que 
há outros planetas habitados no Universo, nos 
quais o mal não entrou.

 Trata-se de um forte indicativo de que o 
Universo é mais velho do que a Terra.

 Jó 38 indica que muitos desses seres 
comemoraram quando Deus formou a Terra.



  

ResumoResumo

 Se este é um entre muitos planetas habitados, 
como a Bíblia sugere, é pouco provável que 
estejamos no centro do Universo.

 Não se pode usar a Bíblia para provar 
teologicamente que o Universo tem poucos 
milhares de anos.



  

Teologia BíblicaTeologia Bíblica

 Há quem acredite que Deus criou apenas a 
matéria contida no Universo e não o Universo 
em si (espaçotempo).

 Não é preciso ser Deus para isso: físicos criam 
matéria todos os dias com aceleradores de 
partículas.

 Para Deus poder ser considerado Criador do 
Universo, ele deve ter criado o próprio espaço e 
o tempo.

 Para isso, Ele deve estar além dessas coisas.



  

Teologia BíblicaTeologia Bíblica

 Em Isaías 9:6, o Messias (Cristo) é chamado Em Isaías 9:6, o Messias (Cristo) é chamado 
de Pai da Eternidade, ou Pai Eterno, de Pai da Eternidade, ou Pai Eterno, 
dependendo da tradução. O que significa dependendo da tradução. O que significa 
isso?isso?

 Deus apresentou-se a Moisés como sendo o Deus apresentou-se a Moisés como sendo o 
EU SOU. A forma como Ele usou essa EU SOU. A forma como Ele usou essa 
expressão em diversos momentos indica expressão em diversos momentos indica 
que Ele existe independentemente de que Ele existe independentemente de 
condições externas e além do tempo (o condições externas e além do tempo (o 
verbo nunca se conjuga).verbo nunca se conjuga).



  

Teologia BíblicaTeologia Bíblica

 ““Pela fé entendemos que os mundos foram Pela fé entendemos que os mundos foram 
criados pela palavra de Deus; de modo que criados pela palavra de Deus; de modo que 
o visível não foi feito daquilo que se vê.” o visível não foi feito daquilo que se vê.” 
Hebreus 11:3.Hebreus 11:3.

 Examindando o original grego, vemos que Examindando o original grego, vemos que 
uma tradução mais fiel para a primeira parte uma tradução mais fiel para a primeira parte 
deste verso é: “Pela fé entendemos que as deste verso é: “Pela fé entendemos que as 
eras foram construídas pela palavra de eras foram construídas pela palavra de 
Deus”.Deus”.



  

Teologia BíblicaTeologia Bíblica

 ““Pela fé entendemos que as eras foram Pela fé entendemos que as eras foram 
construídas pela palavra de Deus; de modo construídas pela palavra de Deus; de modo 
que o visível não foi feito daquilo que se vê.” que o visível não foi feito daquilo que se vê.” 
Hebreus 11:3.Hebreus 11:3.

 Temos aqui uma indicação de que Deus Temos aqui uma indicação de que Deus 
realmente criou o tempo.realmente criou o tempo.

 A palavra que traduzimos por 'construídas' A palavra que traduzimos por 'construídas' 
dá a ideia de elaboração metódica.dá a ideia de elaboração metódica.

 Esta é mais uma indicação de que tudo o Esta é mais uma indicação de que tudo o 
que Deus faz segue uma metodologia.que Deus faz segue uma metodologia.



  

Teologia BíblicaTeologia Bíblica

 Deus habita a Eternidade (no sentido de Deus habita a Eternidade (no sentido de 
“além do tempo”). Isaías 57:15.“além do tempo”). Isaías 57:15.

 Na Eternidade não podem podem existir Na Eternidade não podem podem existir 
seres criados, pois criação só tem sentido seres criados, pois criação só tem sentido 
onde há tempo.onde há tempo.

 Quem existe na Eternidade é Quem existe na Eternidade é 
automaticamente onipresente (mesma automaticamente onipresente (mesma 
situação em relação a todos os pontos do situação em relação a todos os pontos do 
espaço e do tempo).espaço e do tempo).



  

Teologia BíblicaTeologia Bíblica

 A passagem da não-existência de A passagem da não-existência de 
espaçotempo para a existência faz sentido espaçotempo para a existência faz sentido 
dentro do Universo, e tem o aspecto do Big dentro do Universo, e tem o aspecto do Big 
Bang.Bang.

 A Bíblia não fala do Big Bang, mas esse tipo A Bíblia não fala do Big Bang, mas esse tipo 
de modelo faz todo o sentido do ponto de de modelo faz todo o sentido do ponto de 
vista bíblico, inclusive tendo ocorrido há vista bíblico, inclusive tendo ocorrido há 
bilhões de anos.bilhões de anos.

 Big Bang nada tem a ver com origem da Big Bang nada tem a ver com origem da 
vida na Terra.vida na Terra.



  

Espaço para PerguntasEspaço para Perguntas

http://edlutz.netfirms.comhttp://edlutz.netfirms.com
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