
GÊNESIS 

O texto abaixo é aqui apresentado confome o Livro de Gênesis presente na Bíblia Almeida 
Corrigida e Revisada.  

Capítulo I 

1   No princípio criou Deus os céus e a terra.  

Aqui, Gênesis inicia com o plural de céu; além da Terra, o planeta que vivemos, existem 
outros céus. Nosso céu é formado por regiões como a troposfera, a estratosfera, a 
mesosfera e a ionosfera. Há também os outros planetas com seus céus e todo o espaço 
entre eles, o espaço sideral, a porção vazia do universo.  

2   E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de 
Deus se movia sobre a face das águas.  

Aqui, o texto de Gênesis revela uma ação, ou movimento, e com a dinâmica deste 
movimento, as trocas de energia atuando sobre as massas.  

Antes que a nossa terra fosse formada, ela fazia parte de uma nuvem de gás e poeira 
assim como todos os demais corpos celestes, chamada pelos astrônomos de Nebulosa 
onde, gradativamente, as partículas se aglutinaram em sólidos. Pela ação das forças 
eletrostática e gravitacional, esses grãos foram agrupados em fragmentos de rocha cada 
vez maiores. Um desses fragmentos formou a Terra e os outros formaram outros corpos 
celestes. Desse modo, a nossa Terra foi tomando forma, estando inicialmente vazia de 
vida e de todas as coisas que podemos ver hoje.  

Como sabemos isto ? Pela observação das galáxias e suas nebulosas pelo telescópio 
Hubble, entre outros. Não se trata mais de uma teoria, mas de uma observação que 
qualquer pessoa pode fazer simplesmente olhando pelo telescópio. 
 
Uma nebulosa especialmente bela, próxima ao Sol (1.500 anos-luz), e muito observada, 
é a Nebulosa de Orion, assim chamada por se encontrar na constelação de Orion – a 
referência a essa constelação são as três estrelas conhecidas por Três Marias. 

As trevas sobre a face do abismo representam a imensa escuridão do cosmos que 
separa o nosso planeta. Para o modelo da época representaria as bordas ou fronteiras de 
nosso planeta, o que tem o mesmo significado. Por outro lado, em algumas nebulosas, as 
regiões de formação são tão densas e espessas que a luz não consegue transpassá-las, 
chamadas de nebulosas escuras. Assim, Gênesis coloca a existência da luz no próximo 
verso, na próxima etapa de criação da Terra. 

A energia do calor estava presente pela desintegração de isótopos radioativos de vida 
curta, pelo aumento crescente da força gravitacional e pelo impacto contínuo com outros 
corpos celestes causando a separação dos metais fundidos, principalmente níquel e 
ferro, que migraram para o núcleo do planeta por diferença de densidade e com o 
movimento dos líquidos liberados do interior para fora, sendo resfriados e formando a 
crosta terrestre e as placas tecnônicas. Posteriormente, o colapso das primeiras placas 
tectônicas e o choque entre elas resultou em que a espessura da crosta aumentasse e se 
estabilizasse.  



Após a formação de suficiente força de gravidade, os gases foram aprisionados em torno 
do planeta formando um “oceano de gás”, a atmosfera, composta possivelmente naquela 
época por água no estado vapor, gás carbônico, monóxido de carbono, metano, amônia, 
hidrogênio e nitrogênio. 

As águas citadas aqui neste verso são as águas “acima da expansão” (vide versos 6 e 7). 
Antes que ocorresse a separação das águas “de cima da expansão”, das águas “abaixo 
da expansão”, a atmosfera de nosso planeta, a “primeira expansão”, estava em 
formação.  

3   E disse Deus: Haja luz; e houve luz.  

Na primeira fase, só havia poeira e gases nas trevas do espaço. Houve então a 
aglutinação que formou a nossa estrela, o Sol, de onde surgiu a luz. 

Em volta dele havia uma imensa e densa nuvem de poeira que o estava rodeando e na 
Terra, que ainda estava se formando, a luz não a atingiu até um determinado momento, 
ou porque a nuvem era muito densa densa ou porque nossa estrela no interior da 
nebulosa ainda não iluminava o suficiente. Porém, em determinado momento da 
formação do sistema solar, a luz do Sol apareceu sobre a superfície da Terra. 

Outra questão sobre o aparecimento da luz está relacionada aos processos violentos de 
choque entre as placas tectônicas e as erupções dos muitos e enormes vulcões 
existentes (supervulcões com crateras de dezenas de kilômetros) que expeliam 
quantidades enormes de partículas e gases, de modo que a luz do Sol era refletida e não 
podia penetrar na densa atmosfera o suficiente para iluminar o solo. Foi  necessário 
provavelmente que a crosta terrestre se estabilizasse e a Terra começasse a se esfriar 
para que o vapor de água condensa-se e a atmosfera então pudesse deixar passar a luz 
do Sol.  

4   E viu Deus que era boa a luz; e fez Deus separação entre a luz e as trevas.  

Agora, com a penetração da luz, havia um ciclo de luz e sombras, à medida que a terra 
rotacionava, junto com toda a poeira e as nuvens de gases e os demais planetas, ia se 
escondendo ou se mostrando ao sol. Surgiu o dia e a noite.  

O primeiro dia: o dia em que o solo terrestre recebeu seus primeros raios de sol em 
quantidade visível, e passou então a ter condições de receber energia, para que sobre a 
superfície da terra pudessem crescer as ervas.  

5   E Deus chamou à luz Dia; e às trevas chamou Noite. E foi a tarde e a manhã, o dia 
primeiro.  

Este período que corresponde ao primeiro dia é conhecido como período Hadeano, ou 
período de formação do sistema solar, incluindo a Terra, e não é contado como uma era 
geológica, porque não existem aqui rochas tão antigas. 

Observar como o sistema solar foi criado dia após dia, ou etapa após etapa, com 
paciência, e não tudo ao mesmo tempo, passo a passo, naturalmente, segundo o efeito 
das Leis válidas para nosso universo. Até hoje os cientistas não sabem porquê as 



constantes físicas do universo tem valores que se ajustam às condições necessárias para 
a existência de vida e por isso formulam muitas hipóteses para tentar explicar isso.  

As Leis do universo são as condições que proporcionaram o fato de existirmos. Se não 
fossem elas, como por exemplo, a lei da conservação da energia, não estaríamos aqui 
hoje. Assim, não há porquê a religião temer a ciência, porque a verdade de uma 
confirmará a verdade de outra e feliz é aquele que ama a verdade, porque “a verdade 
liberta”. 

6   E disse Deus: Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e 
águas.  

A precipitação passou então a ser fortíssima, a imensa quantidade de água que estava 
na atmosfera passou a condensar sobre a terra, à medida que a Terra resfriava. Assim, 
as águas que estavam “abaixo” ficaram divididas das águas que estavam “acima”.  

A atividade vulcânica do planeta lançou na atmosfera diversos gases, entre os quais o 
vapor de água. Quando a temperatura superficial da Terra caiu a menos de 100°C, há 
cerca de 3,5 bilhões de anos, o vapor de água presente se condensou e deu origem aos 
oceanos primitivos. As atuais características químicas dos oceanos e seus padrões de 
sedimentação se fixaram há aproximadamente dois bilhões de anos.  

7   E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da 
expansão e as águas que estavam sobre a expansão; e assim foi.  

E as chuvas iniciavam seu ciclo de evaporação e precipitação, e na terra se via água, em 
uma altura de centenas de metros acima daquela que vemos hoje, e no céu se viam as 
nuvens. 

Os céus vão muito além da expansão, pois existem muitos céus e muitas terras neste 
Universo, ou quem sabe em um Multiverso, formado por vários Universos, cada um com 
suas Leis de formação. 

8   E chamou Deus à expansão Céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo.  

Este período geológico que correspondente ao segundo dia chamamos de Arqueano ou 
era Arqueozóica, entre 3,6 bilhões de anos e 2,5 bilhões de anos.   

Foram encontradas bactérias micro-fósseis que foram atribuídas a este período, porém, o 
predomínio dos organismos vivos e a formação do oxigênio ocorreu no período seguinte.  

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

10  E chamou Deus à porção seca Terra; e ao ajuntamento das águas chamou Mares; e 
viu Deus que era bom.  

Dos 1360 milhões de quilômetros cúbicos de água que existe na Terra, 97% encontra-se 
nos oceanos, 2,14% nas calotas polares, 0,37% nos lagos e rios e apenas 0,1% fica na 
atmosfera estando a restante contida no solo. Da água presente na atmosfera 84% 



provém da evaporação dos oceanos por ação da energia solar; os 16% restantes 
resultam da evaporação da água do solo e dos seres vivos, nomeadamente da 
transpiração dos vegetais. A condensação desse vapor de água atmosférico forma as 
nuvens as quais condensam-se, voltando a transformar-se em água ou gelo caindo sob a 
forma de chuva, neve ou granizo, correndo novamente para os rios e os mares em um 
ciclo perfeito. Assim, o equilíbrio do ciclo da água,  a iluminação terrestre, o resfriamento 
e acomodação da crosta terrestre e a estabilização dos vulcões, determinou que o relevo 
da terra, que é dinâmico, contivesse abismos cheios de água e elevações de terra, 
separando-se a terra, os mares e os céus. 

11   E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que 
dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra; e assim foi.  

12   E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore 
frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie; e viu Deus que era bom.  

Para poder haver vida animal sobre a terra era necessário que a atmosfera perdesse gás 
carbônico e que ele fosse transformado em oxigênio. Somente através das espécies 
capazes de realizar fotossíntese  é que a atmosfera pôde ser preparada para o 
aparecimento dos animais.  

Para produzir os carboidratos necessários ao desempenho de suas funções vitais, os 
organismos primitivos, como as algas verde-azuladas (cianobactérias), promoveram a 
reação da água com o dióxido de carbono, liberando oxigênio livre. Comprovou-se que as 
algas verde-azuladas existem há pelo menos 3,5 bilhões de anos, mas foram necessários 
2,2 bilhões de anos para que se formasse, na atmosfera, oxigênio suficiente para o 
desenvolvimento de grande número de formas de vida.  

Posteriormente vieram os fitoplanctons, as plantas aquáticas e as plantas terrestres. 

Foi necessário primeiro criar o ciclo das chuvas e então criar o ciclo de luz e trevas para  
depois criar os vegetais que aborveram o gás carbônico através da formação da celulose 
dos caules, folhas e troncos.  Assim o gás carbônico foi tirado da atmosfera e substituído 
pelo oxigênio. Foi através da reprodução das plantas e sua disseminação intensa e 
profunda sobre o planeta que a atmosfera foi ajustada para gerar a vida dos animais 
superiores como os mamíferos, por exemplo.  

Aqui surge pela primeira vez a palavra espécie. Note a simplicidade da verdade bíblica 
contemplada na simples palavra “erva”. O texto não fala se os organismos que 
realizavam fotossíntese foram formados de um único tronco, simbolizado nesta “erva”, 
que sofreu mutações onde sobreviveram por seleção natural as melhores, dando origem 
às espécies vegetais, ou se houve inicialmente diversos troncos. Aqui, diz-se 
simplesmente que as ervas foram formadas, simbolizando todas as espécies vegetais e 
todas as variedades que realizam fotossíntese: fitoplanctons, cianobactérias, algas, 
plantas aquáticas, plantas terrestres, árvores em uma imensa gama, independentemente 
de terem sido criados simultaneamente ou sequencialmente através do tempo, como 
todas as demais etapas mencionadas nos versos até aqui. 

Gênesis informa entretanto, que cada espécie se reproduz entre sua própria espécie, 
uma Lei importante, para que não ocorresse confusão biológica e para que fosse possível 



o desenvolvimento ordenado. Cada espécie formada dava frutos conforme sua genética, 
seu DNA de modo que não reproduzissem entre si, caso contrário, verdadeiros monstros 
seriam criados e nós não poderíamos estar hoje aqui. 

13   E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. 

Foi no Período do proterozóico que surgiram seres multicelulares de configuração 
simples como algas, esponjas, cnidários, os primeiros animais e vegetais. 

É o período da história da Terra que começou há 2,5 bilhões e terminou há 544 milhões 
de anos. Muitos dos eventos da história da Terra e da vida ocorreram durante o 
proterozóico, os continentes se estabilizaram, os primeiros fósseis abundantes de 
organismos unicelulares surgiam nesta época. No proterozóico médio veio a primeira 
evidência de oxigênio na atmosfera porque a concentração desse elemento cresceu 
muito e passou a formar o óxido de ferro e a permitir que as bactérias aeróbias se 
desenvolvessem.  

A reprodução sexuada foi uma novidade que surgiu nessa época quando o oxigênio 
passou a ser vital a esse tipo de seres vivos e logo se sobressaíram em relação aos 
outros tipos de seres de reprodução assexuada.  

O terceiro dia aqui engloba tanto o período proterozóico como o período paloezóico nas 
eras Cambriana (primeiros grupos de animais primitivos),  Ordoviciano (invertebrados 
marinhos e plantas), Siluriano (alteração dos níveis dos oceanos), Devoniano 
(aparecimento dos peixes) e Carbonífero (grandes florestas), há 355 milhões de anos 
atrás. 

14   E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o 
dia e a noite; e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos.  

15   E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra; e assim foi.  

O céu agora está se tornando cada vez mais limpo, o oxigênio está quase formado e com 
ele o ozônio, que é resultado da reação do oxigênio com os raios ultra-violeta do Sol. O 
ozônio faz com que a abóbada celeste fique na cor azul. Temos agora como ver o Sol em 
seu caminho do ciclo de separação entre luz e trevas, o Sol, o luminar na expansão dos 
céus. 

16   E fez Deus os dois grandes luminares: o luminar maior para governar o dia, e o 
luminar menor para governar a noite; e fez as estrelas.  

17   E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra,  

18   E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas; e viu 
Deus que era bom.  

19   E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. 

Pode ser que este período tenha correspondido ao final da era Paleozóica, no período 
Permiano, cerca de 295 milhóes de anos atrás. Uma vez que a superfície terrestre 



passou por grandes transformações formando a Pangéia (união dos continentes) e após 
a formação das grandes florestas, e antes do aparecimento de vida na terra seca e dos 
pássaros.  

É possível que neste período, com muita atividade vulcânica, tenha aparecido no céu 
com nitidez a noite a imagem da lua, que passou a ser vista pela diminuição de 
opacidade da atmosfera existindo agora dois luminares, um para o dia e outro para a 
noite. Esta informação no entanto é especulativa, não há informação científica a respeito.  

20  E disse Deus: Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente; e voem 
as aves sobre a face da expansão dos céus.  

21  E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas 
abundantemente produziram conforme as suas espécies; e toda a ave de asas conforme a 
sua espécie; e viu Deus que era bom.  

A formação da vida animal dependia da existência de oxigênio. As plantas cumpriram e 
seu papel, não existiriam animais sem as “ervas”, e isso é por si mesmo uma evolução, é 
um ecossistema se formando passo a passo. As águas agora pode abrigar espécies 
maiores, porque toda a cadeia alimentar básica já está formada.  

Então a vida se multiplicou enormemente pela terra. As águas produziram répteis, que 
aqui significam e abrangem todos os seres que tem patas ou cílios ou membranas que se 
deslocam na água, mas aqui se lembra que cada um tem sua própia espécie, que eles 
não se misturam entre si, mas geram linhagens diferenciadas, com DNA´s diferenciados. 
Novamente, aqui não está escrito que as espécies animais derivam de um único tronco e 
nem que não derivam, porque esta informação simplesmente não está no texto. O texto 
se inicia com aves, baleias e espécies já formadas e estabelecidas e não diz o que 
aconteceu no momento exato ou anterior de sua criação. 

22   E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos 
mares; e as aves se multipliquem na terra.  

A diferenciação dos sexos tornou-se a principal forma de reprodução das grandes 
espécies. Aqui, o autor faz uma distinção entre a reprodução dos vegetais a partir de 
sementes e a frutificação no interior das espécies animais, ou seja, a formação do fruto 
que está no ventre de cada uma. 

23   E foi a tarde e a manhã, o dia quinto.  

O quinto dia pode corresponder à era Mesozoica, iniciando-se a cerca de 250 milhões de 
anos atrás, marcada por intenso vulcanismo com derrame de lava por várias partes do 
globo, ocorrendo o processo de sedimentação marinho que originou o petróleo. Houve a 
divisão do grande continente formado na era anterior, a Pangéia, nos continentes que 
hoje conhecemos. Os répteis formaram grandes répteis, como a enorme variedade e 
quantidade de dinossauros, surgiram os pássaros e as primeiras plantas com flores.  

24   E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie; gado, e répteis e 
feras da terra conforme a sua espécie; e assim foi.  



Aqui, Gênesis mostra a última etapa da criação dos animais, as espécies mais 
complexas, mais fortes e mais adaptadas: os mamíferos, representados pelo gado e 
pelas feras da terra como o urso e o leão, bem como as cobras e os crocodilos. 

25   E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua 
espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie; e viu Deus que era bom.  

Gênesis frisa a todo momento que é muito importante para a existência de vida na terra 
que existam variedades de espécies, que o homem está eliminando através da 
destruição dos ecossistemas pela ação predatória e pela poluição. A importância da 
palavra espécie no livro de Gênesis está em que as variedades formadas devem 
continuar produzindo suas linhagens para o equilíbrio do ecosistema formado bem como 
para a adaptação às variações climáticas da terra. As espécies tem a propriedade de se 
adaptarem e se interagirem mutuamente para o equilíbrio, e quanto menos espécies o 
mundo tiver menor será a estabilidade de seu ecossistema. 

26   E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e 
domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a 
terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra.  

27   E criou Deus o homem à sua imagem: à imagem de Deus o criou; homem e mulher 
os criou.  

Aí está portanto o homem, apresentado como “imagem e semelhança de Deus”. 
Caracteriza-se aqui um fato único e especial na natureza e que diferencia o ser humano 
de todas as espécies anteriores, o reconhecimento de si mesmo como ser vivo através 
do desenvolvimento da inteligência. “Penso, logo existo”, disse o filósofo René Descartes. 

A natureza teve que evoluir durante 5 etapas para criar o cenário que permitisse o 
aparecimento e a continuidade da vida humana, e não ocorresse sua extinção natural, 
como ocorreu com diversas espécies, como os dinossauros, por exemplo.  

28   E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, 
e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o 
animal que se move sobre a terra.  

A dominação do homem sobre a terra é consequência de sua inteligência, de sua 
quantidade de terminações nervosas no cérebro que ocasionou uma cabeça 
proporcionalmente maior em relação ao seu corpo do que nos animais. 

Ficou clara a evolução de complexidade dos seres formados para chegar até o homem: 
ciano-bactérias, fitoplanctons, zooplanctons, algas, esponjas, invertebrados marinhos, 
peixes, árvores, répteis e aves, mamíferos e enfim, o homem. Gênesis portanto, mostra 
um processo evolutivo gradativo para o aparecimento de cada espécie, mas não informa 
nada sobre como esta criação ocorreu, se por simples aparecimento ou se pela teoria da 
evolução proposta por Darwin ou qualquer outra.  



29   E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a 
face de toda a terra; e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para 
mantimento.  

30   E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que 
há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento; e assim foi.  

31   E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom; e foi a tarde e a 
manhã, o dia sexto.  

O último dia da criação corresponde à era Cenozóica, dividida nos períodos terciário (60 
milhões de anos atrás) e Quaternário (1 milhão de anos atrás).  

Na era terciária houve ainda um intenso movimento da crosta terrestre, aparecendo 
grandes montanhas como resultado do dobramento da crosta terrestre pelo movimento 
das placas tectônicas originando a cordilheira dos Andes, os Alpes, o Himalaia e as 
montanhas rochosas entre outros, e surgiram os mamíferos ruminantes como o boi e os 
cavalos e os grandes mamíferos como os elefantes. Ocorreu também a formação da 
calota polar Antártica (pólo norte). 

A era quaternária é a era moderna, a menos de 1 milhão de anos, caracterizada pelo 
surgimento do homem e pela estabilização do clima. 

Capítulo II 

1   Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados.  

2   E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de 
toda a sua obra, que tinha feito.  

3   E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou; porque nele descansou de toda a sua 
obra que Deus criara e fizera.  

4   Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados; no dia em que o 
SENHOR Deus fez a terra e os céus. 

Aqui termina o primeiro relato da criação em Gênesis que é descritivo e permitiu assim 
uma comparação com o que a ciência tem descoberto sobre o desenvolvimento do 
sistema solar e da Terra.  

Aqui se inicia um segundo relato de Gênesis, que repete a narrativa agora sob uma outra 
ótica, que enfatiza a relação do homem com o Deus e suas leis espirituais. Nossa 
comparação com a ciência termina por aqui mas fica uma lição e um aprendizado sobre o 
método religioso: ele não se precupa com fatos e detalhes fora de seu propósito principal 
que é a revelação dos princípios morais e espirituais e, assim sendo, torna-se necessária 
uma análise semântica apurada para entender o que o texto está dizendo, para que não 
seja interpretado e seguido “ao pé da letra” e se possa discernir quando o texto está 
descrevendo ou narrando fatos ou quando está utilizando recursos e figuras de 
linguagens para ilustrar verdades espirituais de difícil compreensão. 
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