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PROBLEMAS COM O "DAY-AGE THEORY"
Tudo foi criado em seis dias. Êxodo 20:11, 31:17.
Êxodo 20:11 Porque em seis dias fez o SENHOR os céus e a terra, o mar e tudo que
neles há, e ao sétimo dia descansou; portanto abençoou o SENHOR o dia do sábado,
e o santificou.
Com clareza vemos que tudo foi feito em 6 dias. Também é importante lembrar
que esse versículo foi Deus que escreveu com seus dedos na pedra, pois esse versículo
está entre os 10 Mandamentos.
Êxodo 31:17 Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre; em seis dias
fez o SENHOR os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou, e restaurou-se.
De novo, 6 dias. Não milhões de anos.

Fonte:
http://www.answersingenesis.org/pt/articles/2008/10/08/six-days-or-millions
Na altura de Martinho Lutero, alguns dos pais da igreja diziam que Deus criou tudo num único
dia, ou num instante. Martinho Lutero escreveu:
"Quando Moisés escreve que Deus criou o Céu e a Terra e tudo o que estava nele em seis dias,
então deixa que este período seja mesmo seis dias e não te aventures a fazer algum comentário a
respeito dos seis dias serem considerados um. Mas, se não consegues entender como isto pode ter sido
feito em seis dias, então dá ao Espírito Santo a honra de saber mais do que tu. Porque tu deves lidar
com as Escrituras tendo em conta que é o próprio Deus quem diz o que nelas está escrito. Uma vez
que é Deus quem está a falar, não é apropriado que queiras alterar a Sua Palavra da forma que
desejas." Plass, Ref. 3, p. 1523.
Salmos 90 e 2 Pedro 3:8
Salmos 90 em primeiro lugar, não está no contexto da criação de Deus segundo
Gênesis. Essa passagem está falando que Deus é o nosso refúgio, que de eternidade
a eternidade Ele é Deus, até mesmo antes de Sua criação Ele é Deus. Aprendemos
que Deus não tem X anos de idade como nós. Deus não está prezo ao tempo. Ele
está fora do tempo. Sabemos que Deus é eterno, Salmos 90:2.
Salmos 90:4 Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou,
e como a vigília da noite.
Mil anos são como o dia de ontem que foi 24 horas e mil anos são como uma
vigília da noite que são 4 horas. Outra observação é que Salmos 90:4 e 2 Pedro 3:8 ambos
dizem mil anos e não milhões ou bilhões de anos. O contexto de 2 Pedro 3 começa com
uma exortação para que os amados irmãos tenham cuidado com os escarnecedores que não
creem na Segunda Vinda de Cristo. Esse capítulo não está se referindo ao relato da criação
de Deus segundo Gênesis. É importante ler o contexto do texto e não somente ler um

versículo sem conhecer o seu contexto.

Fonte:
http://www.answersingenesis.org/pt/articles/2008/10/08/six-days-or-millions
2 Pedro 3:8 e Salmos 90:4
1. Esta passagem não está relacionada com a Criação - não está a referir-se a
Gênesis ou aos seis Dias da Criação.
2. Este versículo tem o que é chamado 'artigo comparativo' - 'como' - que não é visto em
Gênesis 1. Por outras palavras, não está a dizer que um dia é mil anos - está a comparar um
dia literal e real com mil anos literais e reais. O contexto desta passagem é a Segunda Vinda de
Cristo. Está a dizer que, para Deus, um dia é como mil anos, porque Deus é intemporal. Deus
não está limitado por processos naturais e pelo tempo como os seres humanos estão. O que
para nós parece ser um longo período de tempo (esperando a Segunda Vinda), ou um curto
espaço de tempo, para Deus não é significativo, em ambas as situações.
3. A segunda parte do versículo diz: 'e mil anos como um dia' que, em essência, cancela a
primeira parte do versículo para aqueles que querem igualar um dia a mil anos! Portanto, não pode
estar a dizer que um dia é mil anos ou vice-versa.
4. Salmos 90:4 declara: 'Mil anos diante de Ti, são como o dia de ontem que já passou, ou
como uma vigília da noite.' Aqui, mil anos estão a ser comparados com uma 'vigília na noite' (quatro
horas). Como a frase 'vigília na noite' está relacionada de uma forma particular com 'ontem', está a
dizer que mil anos está a ser comparado com um curto período de tempo - não simplesmente um dia.
5. Se alguém usou esta passagem para alegar que 'dia' na Bíblia significa mil anos, então,
para ser consistente, teria de se dizer que Jonas esteve no ventre do peixe três mil anos, ou que Jesus
ainda não ressuscitou dos mortos!
Mais problemas com essa teoria...
Outro problema para aqueles que creem que os dias de Gênesis são
longas eras, é em referência as necessidades que as plantas criadas no terceiro dia
possuem. As plantas não conseguem sobreviver sem o sol (criado no quarto dia) e
não conseguem sobreviver sem os insectos (criados no quinto dia). Por exemplo, se
os dias fossem mil anos, as plantas morreriam no terceiro dia, pois o sol seria criado
mil anos depois. As plantas conseguem sobreviver sem o sol por um dia, mas não por
mil anos sem o sol. E tem mais, as plantas não sobreviveriam dois mil anos sem os
insectos que servem para as polir. Porém, para quem crer que os dias de Gênesis são
dias literais, as plantas conseguem sobreviver um dia sem o sol e dois dias sem os
insectos.
Adão foi criado por Deus no sexto dia, Gênesis 1:26-27. Adão viveu 930 anos,
Gênesis 5:3-5 (vs.3 = 130 anos; vs.4 = 800 anos; 130 + 800 = 930 anos). Gênesis 5:5 E

foram todos os dias que Adão viveu, novecentos e trinta anos, e morreu. Se o sexto dia era
mil anos, ou milhões de anos, Adão deveria ter morrido no sexto dia. Não era para ele ter
vivido passando do sétimo dia à diante.
Gênesis 2:2 E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera,
descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito.
Alguns talvez argumente que o dia sétimo não contém a frase "E foi a tarde e a
manhã, o dia sétimo", portanto não foi um dia de 24-horas.
Primeiro, Gênesis 2:2 não diz que Deus está a descansar, mas sim que Ele
descansou. Segundo, se o sétimo dia e os outros dias da criação tivesse tempos diferentes,
estaria em contradição com o Êxodo 20:11 e Êxodo 31:17, pois tudo foi criado em seis dias
(indicando que os dias tinham uma só duração de tempo) e no sétimo, Deus descansou.
Os judeus precisariam de trabalhar 6 dias e no sétimo dia descansariam por mil anos,
um milhão de anos, ou para sempre? Adão foi criado no sexto dia, então ele
descansaria por mil anos, um milhão de anos, ou sempre no próximo dia que seria o
sábado?
Se a palavra "dia" em Gênesis 1:14 não for interpretada como 24-horas,
a palavra "anos" também não tem sentido de 365 dias. Mais adiante, desde o primeiro
dia da criação se encontra uma combinação: a luz que Deus chamou de dia, e a frase
"E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro". Isso nos indica que a terra estava rodando,
pois se a terra roda e a luz ilumina uma porção da terra, temos então tarde e manhã.
Hora, um ano é definido pela revolução da terra ao redor do sol. Um mês é definido
pela revolução da lua ao redor da terra. E um dia é definido pela rotação da terra. A
terra foi criada antes da lua e estrelas, tal como o sol. Portanto, para o dia ser medido,
não é preciso existir o sol e a lua antes da terra.
João 11:9 Jesus respondeu: Não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia,
não tropeça, porque vê a luz deste mundo;.
Gostaria de lhe trazer a atenção sobre um pequeno detalhe.
Quando Deus disse: Haja luz; houve luz, Gênesis 1:3. O que eu quero dizer com isso
é que quando Deus diz: "haja", houve. Tudo obedece a ordem de Deus imediatamente. Não
demorou para a luz ser criada no primeiro dia. Deus mandou a luz existir, e o resultado
imediato foi que ela existiu.
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