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Doutrinas Filosóficas

Propõe-se a responder às 

questões transcendentais:

• Quem somos?

• De onde viemos?

• Para onde vamos?



Gênese Bíblica

• Criação em seis dias.

• Geocentrista

(Terra como centro do 

universo).

• Foco na formação do 

planeta.





Visão científica

Eras ou períodos geológicos

com duração de  milhões de anos.







A questão do “Big Bang”

Teoria segundo a qual 

o universo teria se 

formado a partir de 

uma grande explosão.

Pergunta: Essa teoria 

invalida a existência 

de Deus?



Vídeo do programa Fantástico



Visão Espírita

• Por ser ciência e religião, 

não poderia se omitir 

quanto à questão.

• É doutrina progressista, 

acompanha o progresso 

das ciências humanas.

• Respeito pelas demais 

doutrinas, sobretudo pelo 

conteúdo bíblico, que 

possui simbolismo.



Visão de Kardec, em A Gênese

Kardec estabeleceu um 

paralelo entre a Gênese 

Mosaica (bíblica) e as eras 

geológicas dos cientistas, 

facilitando a compreensão 

de parte do simbolismo 

bíblico.



Primeiro período e primeiro dia

CIÊNCIA GÊNESE MOSAICA

I. PERÍODO ASTRONÔMICO. A 

aglomeração da matéria cósmica universal 

num ponto do espaço. Condensação da

matéria - origem das estrelas, Terra, Lua e os 

planetas. Estado primitivo, fluídico e 

incandescente da Terra. Atmosfera imensa 

carregada de toda a água em vapor e de

todas as matérias volatilizáveis.

1º DIA. No começo criou Deus o Céu e a 

Terra. Terra uniforme e nua; trevas e o 

Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ora, 

Deus disse: Faça-se a luz e a luz foi feita.

Deus viu que a luz era boa e separou a luz das 

trevas. Luz - dia e trevas - noite e da tarde e da 

manhã se fez o primeiro dia.



Segundo período e segundo dia

CIÊNCIA GÊNESE MOSAICA

II. PERÍODO PRIMÁRIO. Endurecimento da 

superfície da Terra, pelo resfriamento; 

formação das camadas graníticas. - Atmosfera 

espessa e ardente, impenetrável aos raios 

solares. Precipitação gradual da água e das

matérias solidas volatilizadas no ar. - Ausência 

completa de vida orgânica.

2º DIA. Disse Deus: Faça-se o Firmamento no 

meio das águas e que ele separe das águas as 

águas. E Deus fez o Firmamento e separou as 

águas que estavam debaixo do Firmamento 

das que estavam acima do Firmamento. E

Deus deu ao Firmamento o nome de céu; da 

tarde e da manhã se fez o segundo dia.



Terceiro período e terceiro dia

CIÊNCIA GÊNESE MOSAICA

III. PERÍODO DE TRANSIÇÃO. As águas 

cobrem toda a superfície do globo. Calor 

úmido. O Sol começa a atravessar a atmosfera 

brumosa. Primeiros seres organizados da 

constituição rudimentar - Liquens, musgos,

fetos, licopódios, plantas herbáceas. 

Vegetação colossal. Primeiros animais 

marinhos.

3º DIA. Deus disse ainda: Que as águas que 

estão sob o céu se reúnam em um só lugar 

(mar) e que o elemento árido apareça (terra). 

Produza a terra a erva verde que traz a 

semente e árvores frutíferas que deem frutos 

cada um de uma espécie, e que contenham em 

si mesmas as suas sementes. E da tarde e da 

manhã se fez o terceiro dia.



Quarto período e quarto dia

CIÊNCIA GÊNESE MOSAICA

IV PERÍODO SECUNDÁRIO. Superfície da 

Terra pouco acidentada; águas pouco 

profundas. Temperatura menos ardente; 

atmosfera mais depurada. Vegetação menos

colossal; novas espécies; primeiras árvores. 

Peixes; cetáceos; animais aquáticos e anfíbios.

4º DIA. Deus disse também: Façam-se corpos 

de luz no firmamento do céu, a fim de que 

separem o dia da noite e sirvam de sinais para 

marcar o tempo e as estações, os dias e os 

anos. Deus então fez dois grandes corpos

luminosos, um, maior, para presidir ao dia, o 

outro, menor, para presidir a noite; fez 

também as estrelas. E da tarde e da manhã se 

fez o quarto dia.



Quinto período e quinto dia

CIÊNCIA GÊNESE MOSAICA

V PERÍODO TERCIÁRIO. Crosta sólida; 

formação dos continentes. Retirada das águas 

para os lugares baixos; formação dos mares. 

Atmosfera depurada; temperatura atual 

produzida pelo calor solar. Gigantescos 

animais terrestres. Vegetais e animais da 

atualidade. Pássaros.

5º DIA. Disse Deus ainda: Produzam as águas 

animais vivos que nadem nas águas e pássaros 

que voem sobre a Terra. Deus então criou os 

grandes peixes e todos os animais que têm 

vida e movimento e criou também todos os 

pássaros, cada um de uma espécie. E os 

abençoou, dizendo: Crescei e multiplicai-

vos....



Sexto período e sexto dia

CIÊNCIA GÊNESE MOSAICA

VI. DILÚVIO UNIVERSAL. PÓS 

DILUVIANO. Terrenos de

aluvião. Vegetais e animais atuais. O homem.

6º. DIA. Disse Deus: Produza a Terra animais 

vivos, os animais domésticos e os animais 

selvagens... Deus então criou o homem a sua 

imagem e o criou a imagem de Deus e o criou 

macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes 

disse: Crescei e multiplicai-vos...



Conclusão de Kardec

“Não rejeitemos, pois, a Gênese 

Bíblica; estudemo-la ao contrário, 

como se estuda a infância dos povos. 

É uma epopeia rica de alegorias, das 

quais é preciso procurar o sentido 

oculto; que é necessário comentar e 

explicar com as luzes da razão e da 

ciência“

(Gênese, capítulo XII, item 12).



OBRIGADO!


