
B O A 

Pergunta 
Dias da Criação 

Certa pessoa, q u e se diz c r i s t ã , a f i r m o u q u e os 
dias da C r i a ç ã o n ã o f o r a m dias l i terais de v i n t e e 
q u a t r o horas. Como refutar essa o b j e ç ã o ? G. P. 

Alguns pensam que os adventistas descobriram, 
tardiamente, uma conexão entre a semana da criação e 
o sábado do sétimo dia. Nada disso. Essa conexão, com 
base na narrativa do Gênesis, é digna de confiança, pois 
o quarto mandamento afirma claramente; 'Em seis 
dias, fez o Senhor os céus e a Terra, o mar e tudo o que 
neles há e, ao sétimo dia, descansou; por isso, o Senhor 
abençoou o dia de sábado e o santificou." Êxo. 20:11. 

Ora, não teria sentido a ordem para os israelitas 
trabalharem seis dias do ciclo semanal e descansar no 
sétimo dia, em memória da criação, se esta não tivesse 
ocorrido nesse mesmo molde. Seria incoerente 
transformar os dias da criação em longos períodos, 
uma vez que isso anularia o paralelismo que Deus 
estabeleceu entre os eventos da criação e o ciclo 
semanal de atividade humana e descanso. 

Frank Lewis Marsh, renomado pesquisador, 
argumenta "Se supomos que os dias da semana da 
criação foram períodos geológicos, então, para sermos 
coerentes, devemos de igual modo supor que o dia de 
descanso foi um período de milhões de anos. Mas nesse 
caso Deus está ainda descansando, porque a cronologia 
bíblica mostra claramente que não são decorridos mais 
de seis mil anos desde Adão. Se Deus está ainda no Seu 
sétimo dia, e descansando, então é difícil explicara 
declaração que Jesus fez: Minha comida é fazer a 
vontade dAquele que Me enviou e terminar a Sua 
obra" - Estudos Sobre Criacionismo, pág. 180. 

A idéia de que os dias da criação foram 
longos períodos é incompatível com a idade de 
Adão, que viveu 930 anos. Francis D Nichol, no 
livro Respostas a Objeçóes (CPB, 2004), pág. 172, 
esclarece: "Muito antes da totalização desses 
anos, ele [Adão] tinha sido expulso do Jardim do 
Eden e, em sua condição pecaminosa, havia 
criado uma família De acordo com a objeção, 
Adão deve ter vivido toda a sua vida dentro da 
extensão daquele sexto 'dia porque 930 anos 
constituem apenas um pequeno segmento de 
um período que é medido em milhões de anos. 
Mas quando Deus criou o sétimo dia e olhou 
para trás, para a semana da criação, Ele 
abençoou esse dia como o clímax de uma obra 
perfeita. Portanto, nenhum pecado havia 
entrado para manchar a Terra Como poderia 

Adão, que viveu sem pecado no mínimo além do fim da 
semana da criação, ter vívido um total geral de apenas 
930 anos, quando ele teve de viver durante uma fração 
do sexto e todo o sétimo dia da criação, se aqueles dias 
tiveram milhões de anos de duração?" 

Frank L. Marsh, por sua vez, argumenta: "Se estes 
dias foram períodos geológicos, então o homem foi 
criado na sexta divisão. De acordo com a história do 
Gênesis, Adão foi criado no sexto dia Mesmo que ele 
houvesse pecado e morrido no domingo, ainda teria 
vivido através de todo um período e partes de dois 
outros. Isto requereria que ele vivesse pelo menos vinte 
milhões de anos. Mas o registro de Gênesis 5:5 declara 
que Adão viveu 930 anos." - Op. Cit., págs. 180 e 181. 

Outros argumentos poderiam ser usados, como as 
plantas e o período escuro, a dependência entre plantas 
e animais, e o termo hebraicoyom acompanhado por 
um número definido, indicando um dia solar. No caso 
de yom, por exemplo, um número definido é usado para 
cada um desses períodos de um a sete. 

Conclusão: Os dias da criação são dias solares. Os 
dicionários hebraicos, que constituem nossa primeira 
fonte fidedigna, não admitem qaeyom seja um período 
indefinido. —RLessa A. 
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