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ADVERTÊNCIA

Este power point não deve ser considerado 
como uma publicação acadêmica, por tratar-se  

de apenas uma apresentação abordada pelo 
Palestrante visando ilustrar o tema divulgado  

no XI Seminário Filosofia das Origens, 
realizado em Curitiba.
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Introdução 

Há problemas conceituais que obscurecem questões ligadas 

às origens em geral e à origem do Universo em particular.

 Cosmovisões baseadas em premissas falsas

 Filosofia travestida de Ciência

 Interpretações parciais confundidas com ensinamentos 

bíblicos

 Conceitos equivocados sobre a Matemática



Introdução 

Problema:

Erros filosóficos + erros religiosos =

estranhas formas de erros

Solução:

Conhecimentos científicos + conhecimentos bíblicos



Revelação e Ciência 

“Os que não foram educados, exercitados e polidos não se 
acham preparados para entrar num campo onde as 

poderosas influências do talento e da educação combatem 

as verdades da Palavra de Deus. Tampouco podem eles 

enfrentar com êxito as estranhas formas de erros religiosos 

e filosóficos combinados, cuja exposição requer 

conhecimento de verdades científicas, como também 

bíblicas.” (Ellen White) [1]
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Revelação e Ciência 

De acordo com a Bíblia, que parte da revelação foi escrita 

diretamente por Deus?
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Revelação e Ciência 

De acordo com a Bíblia, que parte da revelação foi escrita 

diretamente por Deus?

 Os Dez Mandamentos

 A Natureza



Revelação e Ciência 

“Deus é o Autor da ciência.” [2]

“Depois da Bíblia, a natureza deve ser o nosso maior livro de 
texto.” [3]

“As mesmas grandes leis que guiam tanto a estrela como o 
átomo dirigem a vida humana. As leis que presidem à ação do 

coração, regulando o fluxo da corrente da vida no corpo são 

as leis da Inteligência todo-poderosa, as quais presidem às 

funções da alma.” [4]

(Ellen White)



O que não é Ciência

A Verdadeira Ciência (ligada ao método científico) não é

 Invenção humana

 Atividade humana

 Uma área do conhecimento (Física, História, etc.)

 Um conjunto de resultados

 Um conjunto de ideias ou conhecimentos

 Consenso acadêmico

 Uma linha filosófica

 Dependente de seres humanos para existir

 Afetada pelo que cientistas fazem

 Mutável

 Limitada às possibilidades humanas

 Finita



O que não é Ciência 

Não existem “paradigmas da ciência”.

Mas existem paradigmas na Filosofia da Ciência, e estes 

possuem grande influência no meio acadêmico e afetam 

grandemente o que pesquisadores fazem ou deixam de fazer.

Quem aceita a existência de paradigmas da ciência confunde 

ciência com filosofia.

Quem pensa que a ciência muda com o tempo confunde ciência 

com coisas como entendimento, ideias, paradigmas, publicações, 

etc.



O que é Ciência

A Ciência (método científico) é uma classe de métodos 

matemáticos de investigação e representação de 

conhecimento.

Isso pode ser constatado tanto funcionalmente (por critérios 

de eficiência) quanto historicamente (motivação e ideias dos 

pioneiros: Da Vinci, Galilei, Newton, Maupertuis...).



O que é Ciência

A Ciência foi descoberta por meio do estudo da Bíblia.

As ideias que mais alavancaram descobertas científicas 

basearam-se em ensinamentos bíblicos.

Primeiros exemplos:

* A ideia de que existem leis físicas universais

* A importância da Matemática para testar hipóteses

* A importância da Matemática para fazer modelos

* O Cálculo Diferencial e Integral

* O princípio da ação mínima



Matemática e Ciência

A Matemática não é uma invenção humana, muito menos 

uma linguagem.

O que sabemos sobre Matemática foi descoberto por meio 

de estudos das leis da Natureza.

Nem toda a boa pesquisa precisa ser científica, mas se for 

realmente científica será baseada explicitamente em 

Matemática.

A ausência de uso explícito da Matemática é o principal 

indicador da falsa ciência (algo que se apresenta como 

Ciência sem o ser).



Revelação e Ciência

O método científico aplicado ao estudo da Bíblia chama-se 

'exegese bíblica'.

Mesmo em sua forma simplificada, que não chega a ser 

realmente científica, ajuda em muito a evitar interpretações 

equivocadas.



Exegese Simplificada

 Pedir sinceramente a orientação de Quem inspirou a 

Bíblia.

 Comparar diferentes textos sobre cada tema e buscar 

significados que minimizem tensões.

 Observar o contexto – cultural, textual ...

 Observar a linguagem e respeitar sua imprecisão.



Exegese Simplificada

Corolário do princípio da minimização de tensões: 

interpretações mais simples tendem a estar mais 

próximas da realidade.



Revelação e Ciência

A Ciência faz parte da Revelação.

A Ciência nos ajuda a entender a Revelação.

Mesmo que uma verdade seja diretamente revelada por 

Deus, a Ciência nos permite entendê-la muito mais 

profundamente se expressarmos essa verdade na forma ou 

no contexto de uma teoria científica (modelo matemático).



Cosmologia Bíblica 

• Gênesis 1 é uma narrativa em 
linguagem humana acessível ao local 
e época de sua escrita.

• Descreve o ponto de vista de alguém 
que está na superfície da Terra e 
observa a olho nu.

• Devemos ter isso em mente e buscar 
os significados mais diretos.



Cosmologia Bíblica 

• O que significa 'céus' em Gênesis 1?

• (a) atmosfera da Terra e arredores?

• (b) o Universo inteiro?



Cosmologia Bíblica 

• O que significa 'céus' em Gênesis 1?

• De acordo com dicionários, 
'shamayin' significa 'ares' (onde 
circulam as nuvens), 'alturas' …

• Gênesis 1:6-8 nos dá uma ideia.



Cosmologia Bíblica 

• 6 E disse Deus: haja um firmamento 
no meio das águas, e haja separação 
entre águas e águas.

• 7 Fez, pois, Deus o firmamento, e 
separou as águas que estavam 
debaixo do firmamento das que 
estavam por cima do firmamento. E 
assim foi.

• 8 Chamou Deus ao firmamento céus. 
E foi a tarde e a manhã, o dia 
segundo.



Cosmologia Bíblica 

• Usando os significados mais diretos 
das palavras, entendemos que 'céus' 
neste contexto significa 'firmamento', 
ou seja, o que impede que as águas 
de cima (nuvens) caiam.

• Atualmente, chamamos isso de 
atmosfera.



Cosmologia Bíblica 

• Levando em conta a perspectiva 
humana do escritor de Gênesis, 
devemos notar que, ao olhar para 
cima, o autor vê outros objetos além 
das nuvens, como o Sol, a Lua e 
outros corpos celestes que brilham, 
aos quais ele chama de estrelas.

• Faz sentido que ele diga que essas 
coisas estão nos céus.



Cosmologia Bíblica 

• Há quem entenda 'céus' como 
significando 'Universo' e entenda as 
'águas de cima' como uma camada 
de hidrogênio que existiria na borda 
do Universo e seria responsável pela 
radiação cósmica de fundo.

• Podemos afirmar essas coisas pela 
Bíblia quando há significados mais 
simples e prováveis?



Cosmologia Bíblica 

• Compare agora Gênesis 1 e 2:1 com 
outras passagens.

• Provérbios 8:26 fala de uma época 
em que nem mesmo o princípio do 
pó do mundo existia.

• Jó 38:7 diz que havia pessoas 
morando no Universo e 
comemorando quando Deus 
“lançava os fundamentos da Terra”.



Cosmologia Bíblica 

• Procure agora avaliar a tensão entre 
Gênesis 1 de um lado e Jó 38:7 do 
outro nos dois seguintes casos:

• a) 'céus' significa atmosfera e 
arredores;

• b) 'céus' significa 'Universo'. 



Cosmologia Bíblica 

• a) Se 'céus' refere-se à Terra e 
arredores, nenhuma tensão existe 
entre Gênesis 1 e Jó 38. Esta última 
apenas nos diz que já existia 
Universo antes de Deus começar a 
formar a Terra.

• b) 'céus' como Universo: surge uma 
grande tensão – precisamos fazer 
malabarismos para harmonizar essas 
duas passagens.



Cosmologia Bíblica 

• Portanto, devemos preferir a 
alternativa (a) por pelo menos 3 
motivos:

• 1) É mais simples (menos ousada)

• 2) Usa significados mais diretos
• 3) Não causa tensões



Cosmologia Bíblica 

• Note que mesmo que não 
pudéssemos decidir entre (a) e (b) 
com base na Bíblia, não deveríamos 
escolher (b) arbitrariamente.

• Evidências físicas também 
favorecem (a).



Cosmologia Bíblica 

• É necessário comparar Gênesis com 
outras passagens.

• Livros como Jó, Isaías, Ezequiel, 
Daniel e Apocalipse possuem 
importantes contribuições.



Cosmologia Bíblica 

• O livro de Jó descreve eventos nos 
quais filhos de Deus vieram 
apresentar-se diante dEle.



Cosmologia Bíblica 

• Eles precisavam apresentar-se e 
dizer de onde vinham.



Cosmologia Bíblica 

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



Cosmologia Bíblica 

• A coerência bíblica impõe limites a 
interpretações.

• Esses seres não eram anjos (exceto 
Satanás).

• Não eram humanos.
• Não eram nativos da Terra.

• Estavam neste universo mas não na 
Terra.



Cosmologia Bíblica 

• Em Jó 38, descobrimos que os anjos 
(estrelas da alva) e os filhos de Deus 
(como os mencionados nas reuniões 
do início do livro) comemoravam na 
semana de Gênesis 1.

• Para isso eles precisavam existir e 
estar neste Universo (conexão 
temporal).



Cosmologia Bíblica 

• Outras passagens apoiam esse 
entendimento (como Prov. 8:26).



Cosmologia Bíblica 

• Portanto, segundo a Bíblia, o 
Universo já existia antes do início da 
criação da Terra.



Cosmologia Bíblica 

• Há planetas habitados há mais 
tempo do que a Terra.

• Extraterrestres conhecem o caso da 
Terra.

http://posthumanblues.blogspot.com/2007_05_01_archive.html



Cosmologia Bíblica 

• A Terra provavelmente não é o centro 
do Universo.



Cosmologia Bíblica 

• Existem indicações bíblicas de que 
Deus criou até mesmo o tempo (fora 
do tempo existe a Eternidade).



Cosmologia Bíblica 

• Algumas dessas indicações não 
aparecem em traduções.

• O original de Hebreus 11:3 indica que 
Deus construiu (cuidadosamente) o 
tempo.



Cosmologia Bíblica 

• Criação do tempo é o que chamamos 
de “Big Bang”.

• Criação do tempo implica em criação 
de energia (teorema de Noether).

• Passagem da Eternidade para o 
espaço-tempo passa por pelo menos 
uma descontinuidade ou 
singularidade aparente.



Cosmologia Bíblica 

• Não há como negar o “Big Bang” 
com uma exegese bíblica cuidadosa.

• Pelo contrário, há evidências bíblicas 
em favor do “Big Bang”.



Big Bang não é...

• Uma explosão de material que esteve 
concentrado em alguma região do 
espaço.

• Uma explosão que deu origem à 
vida.

• Um substituto para o Criador.

• Algo incompatível com o 
Criacionismo.

• Ordem a partir do caos.



“Big Bang” foi combatido ...

• por ateus por ser um modelo 
criacionista

• por criacionistas por ser um modelo 
evolucionista

• por pessoas que interpretam 
Gênesis 1 como se falasse do 
Universo



“Big Bang” foi combatido...

• A maior fonte de argumentos contra o 
“Big Bang” tem sido o 
desconhecimento.

• Algumas características do modelo 
têm sido usadas por criacionistas 
para combatê-lo, sem perceber que 
essas mesmas características 
também são argumentos a favor do 
modelo.



“Big Bang” 

• Riemann (século XIX) descobriu uma 
maneira simples de generalizar a 
Geometria Euclidiana.

http://holonism.blogspot.com/2007/10/gravity-is-key.html



“Big Bang” 

• O estudo de uma infinidade de tipos 
de espaços tornou-se viável.

• Para muitos, parecia um estudo 
desconectado da realidade.

• No século XX, Einstein descobriu 
que a Geometria de Riemann não 
apenas tinha aplicações reais, mas 
resolvia mistérios sobre a gravidade.



“Big Bang” 

• Dos estudos de Einstein, surgiu a 
Relatividade Geral (RG).



“Big Bang” 

• A Relatividade Geral abriu portas 
para o estudo da Cosmologia.

http://www.iopblog.org/upcoming-talk-the-big-questions-in-cosmology/



“Big Bang” 

• A equação fundamental da RG pode 
ser deduzida a partir do princípio da 
ação mínima.

• Também pode ser deduzida de dois 
teoremas (identidades de Bianchi e 
conservação de energia).



“Big Bang” 

• É possível estudar as consequências 
dessa lei para o Universo como um 
todo.



“Big Bang” 

• Uma das pessoas a fazer isso foi 
Lemaître.

• Estudando consequências da 
equação, ele constatou ser altamente 
improvável que o Universo (espaço) 
seja estático como se pensava.



“Big Bang” 

• De fato, seus estudos indicavam que 
o Universo está atualmente em 
expansão, provavelmente havendo 
nascido em algum ponto do 
passado.

• Faltavam confirmações 
observacionais e medições para 
estimar a idade do Universo.



“Big Bang” 

Acabara de nascer o modelo 
matemático que mais tarde ficou 

conhecido popularmente como “Teoria 
do „Big Bang‟ ”.



“Big Bang” 

• Para Lemaître isso fazia todo o 
sentido, pois ele acreditava que o 
Universo foi criado por Deus.

• Se o Universo foi criado, não deveria 
mesmo ser estático (eterno e 
imutável).

• Einstein desprezou a ideia.



“Big Bang” 

Independentemente disso, Hubble 
descobriu uma lei de avermelhamento 

médio de galáxias dependente da 
distância.



“Big Bang” 

• Quanto mais longe, maior o 
avermelhamento médio.



“Big Bang” 

• Isso é exatamente o que prevê o 
modelo do “Big Bang”.

http://www.pas.rochester.edu/~afrank/A105/LectureXVI/LectureXVI.html



“Big Bang” 

Esse avermelhamento é conhecido 
como Efeito Doppler.

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ales_Tosovsky



“Big Bang” 

Esse efeito pode ser 
causado por 

velocidade relativa 
entre observado e 
observador ou por 

campos 
gravitacionais.



“Big Bang” 

• Como o avermelhamento é positivo e 
igual em todas as direções, a 
hipótese de que seja gerado por 
gravidade não faz sentido (efeito de 
blindagem e outros problemas).

• Portanto, objetos distantes, em 
média, afastam-se de nós tão mais 
rapidamente quanto mais longe 
estão.



“Big Bang” 

Cruzando as observações de Hubble com 
resultados da equação da RG, foi possível 

constatar-se que o Universo estava se 
expandindo e estimar grosseiramente sua 
idade: algo da ordem de vários bilhões de 

anos.



“Big Bang” 

Ao comparar esses resultados, Albert 
Einstein admitiu seu equívoco e aceitou 

as conclusões de Lemaître.



“Big Bang” 

Outro conjunto de descobertas levou à 
Mecânica Quântica, que abriu as portas 
para o estudo do mundo microscópico.

http://www.physics.ox.ac.uk/qubit/tutes/second_MT.htm



“Big Bang” 

• Em 1948, Gamow publicou 
resultados de suas pesquisas 
aplicando a Mecânica Quântica a 
prováveis condições do Universo 
pouco depois de sua criação.

• Uma previsão que resultou disso foi 
a da radiação cósmica de fundo 
(RCF).



“Big Bang” 

Outros pesquisadores (como Robert 
Dicke) já haviam também predito a 
existência da radiação cósmica de 

fundo (RCF) no cenário do “Big Bang”.

http://www.rickdoble.net/big_bang/index.html



“Big Bang” 

Suas características podem ser 
calculadas com base no modelo do 

“Big Bang” e na Mecânica Estatística.

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



“Big Bang” 

• Alguns anos mais tarde, Penzias e 
Wilson detectaram essa radiação 
acidentalmente. 



Cosmologia 

• Desde aquela época, observações 
cada vez mais detalhadas têm 
revelado informações interessantes 
sobre o passado e o presente do 
Universo. 

http://www.abstractphilly.org/wp-content/uploads/2010/12/xxnyt.jpg

http://www.abstractphilly.org/wp-content/uploads/2010/12/xxnyt.jpg
http://www.abstractphilly.org/wp-content/uploads/2010/12/xxnyt.jpg
http://www.abstractphilly.org/wp-content/uploads/2010/12/xxnyt.jpg
http://www.abstractphilly.org/wp-content/uploads/2010/12/xxnyt.jpg


Cosmologia 

Atualmente, estão sendo realizados 
grandes esforços para criar modelos mais 
amplos, nos quais o Universo seja apenas 
um dentre muitos elementos. A Teoria das 

Cordas tem servido de inspiração para 
isso.



Cosmologia 

• Há evidências de que o Universo 
pode ter várias camadas.

• A matéria existente em cada camada 
seria invisível para as demais.

http://universe-review.ca/R15-16-manyfoldu.htm



Cosmologia

• Embora invisível para nós, a matéria 
das outras camadas teria efeitos 
gravitacionais observáveis.



Cosmologia

• Aglomerados de 
galáxias em outras 
camadas 
apareceriam em 
nossas observações 
como matéria 
escura.

• Universo multi-
camada faz muito 
sentido do ponto de 
vista bíblico.



Pseudocosmologia

• Há criacionistas que acreditam que o efeito 
que induziu a hipótese da matéria escura é 
simplesmente a mão de Deus compensando 
movimentos de estrelas para manter a 
estabilidade das galáxias.

http://commonsenseatheism.com/?p=11777

http://commonsenseatheism.com/?p=11777
http://commonsenseatheism.com/?p=11777


Pseudocosmologia

• Sem querer, essas pessoas estão 
divulgando a ideia de que o Criador é 
incompetente para planejar leis.



Pseudocosmologia

• É o mesmo problema de definir 
milagres como violações de leis 
físicas.



Pseudocosmologia

• Ideias pseudocriacionistas como 
essa demonstram falta de 
entendimento de temas essenciais 
da Bíblia.

• Demonstram falta de entendimento 
do próprio conceito de lei física.

• Muitos raciocinam como se as leis 
físicas e a ação divina para manter o 
Universo fossem coisas diferentes 
na Teologia Bíblica.



“Big Bang”

Apesar da resistência de muitos em 
crer que o Universo teve uma origem, 

as evidências acumuladas em favor do 
modelo do “Big Bang” acabaram se 

impondo.



“Big Bang”

• O “Big Bang” é um modelo 
criacionista.

• Outras alternativas costumam 
demonstrar-se variações do “Big 
Bang”.

• Essas variações tendem a ser 
mirabolantes por um lado e 
simplistas por outro.



Pseudocosmologia

• Muitos, por tradição e violando 
regras de exegese bíblica, tentam 
concluir que Gênesis 1 descreve a 
criação do Universo inteiro.

• Nessa tentativa, violam com 
frequência o princípio da tensão 
mínima entre passagens bíblicas.

• Decorrem interpretações 
mirabolantes para textos simples.



“Big Bang”

• Além do “Big 
Bang”, existem no 
mínimo mais dois 
modelos propostos 
por criacionistas.



“Big Bang”

• Ambos situam a Terra como o centro 
do Universo ou muito próximo a ele.

• Os autores crêem que Gênesis 1 fala 
da criação do Universo.



“Big Bang”

• Ambos poderiam ser chamados de 
modelos de “Big Bang”, pois 
matematicamente têm um 
comportamento inicial semelhante, 
apesar do que dizem seus autores.

• Ambos representam casos mais 
complexos (mirabolantes) de “Big 
Bang”.



“Big Bang”

• Ambos trazem problemas 
conceituais importantes - são menos 
consistentes do que o “Big Bang” 
original.

• Ao contrário do original, esses não 
são plenamente compatíveis com a 
Bíblia, pois geram tensões 
desnecessárias entre textos bíblicos.



“Big Bang”

• É importante ter em mente que 
criação do Universo significa criação 
do tempo e do espaço, e não apenas 
do material que vemos ao nosso 
redor.

• Tanto criacionistas quanto ateus 
frequentemente ignoram isso, o que 
os induz a mergulhar em raciocínios 
inconsistentes.



“Big Bang”

• Criação do espaço e do tempo é 
sinônimo de “Big Bang”.

• Podem-se propor modelos 
alternativos de “Big Bang”.

• Combater o “Big Bang” é combater a 
ideia de que o Universo teve uma 
origem: não é coerente que um 
criacionista faça isso.



Considerações Finais

• Às vezes, ao 
estudar a Bíblia, 
completa-se o 
quadro com 
itens 
imaginários 
sem perceber.



Considerações Finais

• Essas fantasias 
muitas vezes são 
compartilhadas e 
tratadas como se 
fizessem parte 
da Palavra de 
Deus.

http://www.abstract-art-information-inspiration.com/Abstract-Pioneers.html



Considerações Finais

• Essas fantasias podem ser 
desmascaradas por uma exegese 
bíblica cuidadosa.

• Conhecimentos científicos são de 
grande utilidade para desmascarar 
esses equívocos.

• É preciso rever a confiabilidade de 
cada crença.



Considerações Finais

• Muitos combatem o “Big Bang” por 
entrar em conflito com sua visão de 
mundo supostamente bíblica.

• Alternativas mirabolantes têm sido 
propostas.

• Essas alternativas tendem a fazer 
parecer que diferentes textos 
bíblicos não se harmonizam muito 
bem.



Considerações Finais

• A descoberta do método científico 
tem origem criacionista.

• A descoberta do princípio da ação 
mínima tem origem criacionista.

• O modelo do “Big Bang” é uma 
contribuição criacionista ao estudo 
da Cosmologia.



Considerações Finais

• Não é possível entender 
corretamente o Criacionismo sem 
profundo conhecimento bíblico 
combinado com conhecimentos 
científicos avançados.

• A verdadeira Ciência consiste em 
métodos matemáticos de 
investigação, os quais podem e 
devem ser aplicados à Bíblia.
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