Os 7 dias da criação
Tema Bíblico estudado no dia 09 de Outubro – 2014. Tema definido por meio de Enquete (disponibilizada
todas as semanas) no site www.gracajovem.com.br, acesse para votar.

O relato da criação é encontrado em Gênesis 1-2. A sua linguagem deixa claro que toda a
criação foi formada a partir do nada em seis literais períodos de 24 horas, sem qualquer
tempo transcorrendo entre eles. Isto é evidente porque o contexto requer um literal
período de 24 horas. O evento é descrito especificamente de uma forma que uma leitura
normal e de senso comum entende-o como um dia literal: ‘‘Houve tarde e manhã, o
primeiro dia’’ (Gênesis 1.5). Além disso, cada frase na língua original começa com a
palavra ‘‘e’’. Esta é uma boa gramática hebraica e indica que cada frase é construída
sobre a afirmação anterior, indicando claramente que os dias eram um após o outro e
não separados por qualquer período de tempo. O relato de Gênesis revela que a Palavra
de Deus é autoritária e poderosa. A maioria do trabalho criativo de Deus é feito por falar,
o que é mais uma indicação do poder e autoridade de Sua Palavra. Vamos examinar cada
dia da obra criadora de Deus:
Dia 1 da Criação (Gênesis 1.1-5)
Deus criou os céus e a terra. “Os céus’’ referem-se a tudo que vai além da terra, ou seja, o
espaço sideral. A terra está feita, mas não formada de forma alguma, embora a água
esteja presente. Deus, então, fala luz à existência. Ele então separa a luz da escuridão e
chama a luz de “dia” e a escuridão de “noite”. Esse trabalho criativo ocorre da noite até a
manhã - um dia.
Dia 2 da criação (Gênesis 1.6-8)
Deus cria o céu. O céu forma uma barreira entre a água sobre a superfície e a umidade do
ar. Neste ponto, a terra teria uma atmosfera. Esse trabalho criativo ocorre em um dia.
Dia 3 da criação (Gênesis 1:9-13)
Deus cria a terra seca. Os continentes e ilhas estão acima da água. As grandes massas de
água são chamadas de “mares” e a porção seca é chamada de “terra”. Deus declara que
tudo isso é bom.

Deus cria toda a vida vegetal grande e pequena. Ele cria essa vida para ser auto
sustentável; as plantas têm a capacidade de se reproduzir. Elas foram criadas em grande
diversidade (muitos “tipos”). A terra era verde e cheia de plantas. Deus declara que este
trabalho também é bom. Este trabalho criativo leva um dia.
Dia 4 da Criação (Gênesis 1.14-19)
Deus cria todas as estrelas e corpos celestes. O movimento destes vai ajudar o homem a
acompanhar o tempo. Dois grandes corpos celestes são feitos em relação a Terra. O
primeiro é o sol, que é a principal fonte de luz, e a lua, que reflete a luz do sol. O
movimento destes corpos distingue o dia da noite. Este trabalho também é declarado por
Deus como sendo bom e também leva um dia.
Dia 5 da criação (Gênesis 1.20-23)
Deus cria toda a vida que vive na água. Qualquer vida ou qualquer espécie que vive na
água é feita neste momento. Deus também cria todos os pássaros. A linguagem permite
que este pode ser o momento em que Deus fez os insetos que voam também (ou, se não,
eles foram feitos no sexto dia). Todas estas criaturas são feitas com a capacidade de
perpetuar as suas espécies através da reprodução. As criaturas feitas no dia 5 são as
primeiras abençoadas por Deus. Deus declara este trabalho bom, e isso ocorre em um
dia.
Dia 6 da Criação (Gênesis 1.24-31)
Deus cria todas as criaturas que vivem em terra firme. Isto inclui o homem e todo tipo de
criatura não formada nos dias anteriores. Deus declara este trabalho bom.
Deus, então, se aconselha consigo mesmo: ‘‘Também disse Deus: Façamos o homem à
nossa imagem, conforme a nossa semelhança” (Gênesis 1.26). Esta não é uma revelação
explícita da trindade, mas faz parte da sua fundação, já que Deus revela um ‘‘nós’’ dentro
da Divindade. Deus cria o homem, e o homem é feito á imagem de Deus (ambos os
homens e mulheres possuem esta imagem) e é especial acima de todas as outras
criaturas. Para enfatizar isso, Deus coloca o homem em posição de autoridade sobre a
terra e sobre todas as outras criaturas. Deus abençoa o homem e ordena-lhe a se
reproduzir, encher a terra e sujeitá-la (trazê-la sob a legítima gestão do homem como
autorizada por Deus). Deus anuncia que o homem e todas as outras criaturas devem
comer apenas plantas. Ele não vai rescindir esta restrição dietética até Gênesis 9.3,4.
O trabalho criativo de Deus está completo no final do sexto dia. Todo Universo em toda a
sua beleza e perfeição foi totalmente formado em seis dias literais, seguidos e de horas.
Na conclusão de Sua criação, Deus anuncia que tudo é muito bom.
Dia 7 da Criação (Gênesis 2.1-3)

Deus descansa. Isso de forma alguma indica que Ele estava cansado dos seus esforços
criativos, mas denota que a criação está completa. Além disso, Deus está estabelecendo
um padrão de um dia de descanso a cada sete dias. Guardar este dia acabaria sendo uma
característica distintiva do Seu povo escolhido (Êxodo 20:8-11).

