PARA UMA LEITURA FUNDAMENTALISTA
de Gn 1,1-2,4a
Princípios do Fundamentalismo: Acreditar que Deus tudo pode
O texto é Palavra de Deus e nada mais se deve
perguntar
Leitura literal, ao pé da letra. Cada palavra da
Bíblia é Palavra de Deus e, como Deus, é infalível e imutável!
Ler com atenção o texto e responder a estas perguntas:
1. Em quantos dias Deus criou o mundo, com as plantas, os animais e o ser
humano?
2. Se a ciência diz que isso demorou milhões de anos para acontecer, quem está
errado, a ciência ou a Bíblia?
3. Nos três primeiros dias, o que é que Deus fez?
4. E nos outros dias?
5. Quem foi criado primeiro: o ser humano, as aves, os peixes, as plantas ou os
animais?
6. Como foram criados o homem e a mulher de acordo com esse texto?
7. Onde Deus o colocou e que ordem lhe deu?

PARA UMA LEITURA FUNDAMENTALISTA
de Gn 2,4b-25
Princípios do Fundamentalismo: Acreditar que Deus tudo pode
O texto é Palavra de Deus e nada mais se deve
perguntar
Leitura literal, ao pé da letra. Cada palavra da
Bíblia é Palavra de Deus e, como Deus, é infalível e imutável!
Ler com atenção o texto e responder a estas perguntas:
1. Em quanto tempo Deus criou o mundo, com as plantas, os animais e o ser
humano?
2. Se a ciência diz que isso demorou milhões de anos para acontecer, quem está
errado, a ciência ou a Bíblia?
3. Quem foi criado primeiro: o ser humano, as aves, os peixes, as plantas ou os
animais?
4. Por que Deus não criou as plantas antes?
5. Para que foram criados os animais?
6. Como foram criados o homem e a mulher de acordo com esse texto?
7. Onde Deus o colocou o ser humano e que ordem lhe deu?

