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Gap Theory / Teoria do Intervalo

A Palavra de Deus nos ensina em Oséias 4:6a O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o
conhecimento;

Existe uma heresia chamada "The Gap Theory / Teoria do Intervalo (Teoria da Brecha/Teoria
do Caos)" que diz ter milhões ou bilhões de anos entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 com o
propósito  de  harmonizar,  de  misturar  a  criação  de  Deus  com as  supostas  longas  eras
geológicas  que  supostamente  são  recordes  das  mortes  de  inúmeros  animais  e  plantas
durante bilhões de anos. Ela foi criada em 1814 por um teólogo Escocês por nome Thomas
Chalmers(1780-1847). Essa teoria também afirma que satanás caiu na terra entre Gênesis
1:1 e 1:2. Eu vou esclarecer a luz da Palavra de Deus que não existe cabimento para essa
heresia dentro da Palavra de Deus.

Alguns pontos:

1. Tudo o que Deus criou era bom. Gênesis 1:31a E viu Deus tudo quanto tinha feito, e
eis que era muito bom;. 
Morte de animais e plantas entre Gênesis 1:1 e 1:2 não é bom e satánas caindo entre
esses versículos também não é bom.

2. O pecado entrou no mundo atravéz de Adão, portanto, antes de Adão ter pecado, não
havia pecado ou morte ou destruição ou sofrimento.  Antes de Adão tudo era bom,
Gênesis 1:31. 
Romanos 5:12 Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo
pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos
pecaram.

      Romanos 5:14a No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés
1 Coríntios 15:21-22 Porque assim como a morte veio por  um homem, também a
ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em
Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo.
1 Coríntios 15:26 Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte.
Gênesis 3:6 E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos
olhos, e árvore desejável para dar entendimento; tomou do seu fruto, e comeu, e deu 
também a seu marido, e ele comeu com ela.

3. Quando satanás caiu na terra? 
a. 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.
Êxodo 31:17 Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre;

porque 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.



b. satanás estava no Éden até que a iniquidade foi achada nele. Ezequiel 28:12-15.
Ele pode ter pecado alguns anos depois da semana da criação. Leia mais adiante.

c. O jardim do Éden foi criado no sexto dia. Gênesis 2:8 E plantou o SENHOR  Deus
um jardim no Éden, do lado oriental; e pôs ali o homem que tinha formado. 

     d.     Já  que  os  anjos  foram criados  para  serem espíritos  ministradores  para  nós  
(Hebreus 1:14, Mateus 18:10), porque que Deus os criaria milhões de anos antes do 
homem ser criado?
Hebreus 1:14 Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para  
servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? 

e. Lúcifer e os anjos jubilavam quando os fundamentos da terra foram lançados por
Deus.  Jó 38:4  Onde estavas tu, quando  eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens
inteligência.... Jó 38:7 Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos
os filhos de Deus jubilavam? 

Os  filhos  de  Deus  eram  os  anjos  porque  o  ser  humano  ainda  não  existia,  
pois  fora  criado  no  sexto  dia.  "Todos  os  filhos  de  Deus"  nos  da  a  entender  
que  Lúcifer  era um deles,  pois todos eles  jubilavam.  Isso nos  da  a  entender  
que  Lúcifer  ainda  não  havia  pecado  pois  todos  os  anjos  jubilavam.  Como  
pode anjos caídos jubilarem por um ato de criação de Deus? Lembre-se que tudo  
era muito bom,  Gênesis 1:31a  E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era 
muito bom;. Portanto até aqui Lúcifer ainda não havia pecado.

f. Os fundamentos foram lançados no terceiro dia, Gênesis 1:9-10. Portanto,  no
terceiro dia, todos os filhos de Deus jubilavam. Porém o ser humano foi criado no sexto
dia. Ou seja, todos esses filhos de Deus que jubilavam eram  os  anjos  ainda  sem
pecado.  

Portanto, satanás não caiu na terra entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2.
[Nota: Não confunda fundamento com firmamento].

g. Deus olha para tudo que Ele criou e diz que tudo era muito bom, Gênesis 1:31a E
viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom;.

h.  A criação de Adão foi o começo, Mateus 19:4, Marcos 10:6, e 1 Cor. 15:21. Nunca
existiu uma raça/civilização pre-Adâmica. Isso não é Bíblico.  E  se  você  está  pensando:
"Como nasceu filhos e filhas da descendencia de Adão e Eva?" Não existia lei para proíbir
relacionamentos entre irmãos e irmãs. Era a única forma de se reproduzir. As Leis sobre
isso não existiam ainda. 

Mateus 19:4 Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que
os fez no princípio macho e fêmea os fez

Marcos 10:6 Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. 
1 Coríntios 15:21  Porque assim como a morte veio por um homem, também a

ressurreição dos mortos veio por um homem.

i. Não  houve  morte antes  da  criação  de  Adão,  Romanos 5:12,  14a,  1  Coríntios
15:21-22, e Gênesis 3:6.

Romanos 5:12 Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo
pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens  por  isso  que  todos



pecaram.
Romanos 5:14a No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés
1 Coríntios 15:21-22 Porque assim como a morte veio por um homem, também a

ressurreição dos mortos veio por  um homem. Porque, assim como todos morrem em
Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo.

Gênesis 3:6 E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável
aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento; tomou do seu fruto, e comeu, e deu
também a seu marido, e ele comeu com ela.

j. Sete nasceu quando Adão tinha 130 anos,  Gênesis 5:3  E Adão  viveu cento e
trinta anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a  sua  imagem,  e  pôs-lhe  o
nome de Sete.
 Com base nessa referência, Adão e Eva pecaram em qualquer tempo depois da semana
da criação e antes que eles gerassem seus primeiros filhos, tendo Sete,  por sua vez,
nascido no ano 130. Creio que Adão e Eva viveram alguns anos no Éden desfrutando das
bênçãos antes de pecar até que Satanás, tendo caído depois da semana da criação e
antes de Eva conceber filhos(temos uma noção de tempo), incorporou-se na serpente e
enganou Eva. Algum tempo depois disso eles geraram Caim, Abel, filhas, e Sete. 

Em conclusão, satanás não caiu na semana da criação e sim depois. 

      Ainda existem homens de Deus que creem que o planeta terra em que nós agora
vivemos não  é  o  mesmo  que  Deus criou  em Gênesis  1:1.  Ele  creem que  este  é  o
segundo e que Deus ainda há fazer um terceiro quando destruir esse planeta terra com
fogo. Com certeza Deus destruirá o planeta terra com fogo para criar um novo céu e uma
nova terra, porém, o planeta terra em que nós vivemos hoje é o mesmo desde que foi
criado em Gênesis 1:1. Vou provar com dois versículos: 2 Pedro 3:7 e Apocalipse 21:1.
2 Pedro 3:7 Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam
como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens
ímpios.

Os céus e a terra que agora existem, existem pela mesma palavra que as criou em
Gênesis 1:1, a Palavra que saíu da boca Deus. Pois sabemos muito bem que Deus disse:
Haja luz, e houve luz, e etc. Deus criou tudo pelo poder de Sua Palavra. Esse planeta
terra em que vivemos é o mesmo de Gênesis 1:1 e que está esperando ser queimado
com fogo para então Deus criar um novo céu e uma nova terra. Se isso não basta, aqui
vai outro:
Apocalipse 21:1 E vi  um novo céu, e  uma nova terra. Porque já o  primeiro céu e a
primeira terra passaram, e o mar já não existe. 
A terra em que nós vivemos é a primeira terra que Deus criou. Ela ainda há de passar
depois do milênio para então se cumprir Ap. 21:1.

PROBLEMAS com o Gap Theory:
1. "Morte antes de Adão." Isso viola Romanos 5:12, 14a e 1 Cor. 15:21-22.
2. "satanás cai na terra antes do sétimo dia". Isso viola Gênesis 1:31(Tudo era muito bom),
Gênesis 2:8, Ezequiel 28:12-15, e Jó 38:4, 7.

PERGUNTAS PARA QUEM CRER NO GAP THEORY:
1. Houve morte antes de Adão pecar? (Rm 5:12, 14a,  1 Cor. 15:21-22).



2. Quando foi a queda de satanás? (Gn 1:31, 2:8, Ezequiel 28:12-15). [Nota: Ler pontos "e",
"f", "g"].

Mais informações:

http://www.midwestapologetics.org/articles/theology/frameworkcritique.pdf

http://www.answersingenesis.org/articles/2007/02/01/why-six-days

http://www.programamomentoscomjesus.com/Apolog%C3%A9tica/a_biblia_dias_criacao.htm
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