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As  duas  criações  de  Bereshit  (Gênesis)  possuem  enfoque  muito 
diferente.

Há três interpretações sobre as duas criações distintas: 

a) Estilo Literário
A visão da maioria dos exegetas é a de que, na realidade, a narrativa é 

de uma única criação, com o capítulo 2 simplesmente trazendo mais detalhes 
para a narrativa do primeiro capítulo.

b) Relatos Complementares
A visão  de  que  os  capítulos  são  complementares,  dando  detalhes 

diferentes para situações distintas. As diferenças são harmonizadas buscando 
o  meio-termo  (ex:  a  primeira  narrativa  é  cronológica,  a  segunda  fala  em 
ordem de importância). Ex: R. Breuer e R. Soleveitchik

c) Criações Diferentes
A visão de que os capítulos se referem a eventos diferentes. Gn. 1 se 

refere ao evento geral da criação do mundo, bem anterior ao evento de Gn. 2, 
quando é criado o jardim do Eden e a linhagem de Adam (Adão). Ex: Hoil 
Moshe e R. Nissani.

d) Tradições Distintas
A visão mais moderna é a de que os capítulos se referem a diferentes 

tradições criacionistas, ambas importantes aos israelitas, e ambas ajustadas à 
visão monoteísta da Torá. Ex: Comentário da New JPS - Study Bible
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Narrativa de Gn. 1 Narrativa Gn. 2

Foco no cosmos Foco no ser humano

O Eterno é chamado 
primordialmente de 'Elohim’

O Eterno é chamado 
primordialmente de ‘YHWH Elohim'

O Eterno aparece distante O Eterno é bem presente

O Eterno fala, e a criação se forma O próprio Eterno molda

Verbos: bará (criar) e `assá (fazer) Verbo: yassar (moldar)

O homem é criado por último O homem é criado primeiro

O homem é criado à imagem e 
semelhança do Eterno

O homem é formado a partir do pó 
da terra

Homem e mulher são criados juntos A mulher é criada depois do homem

A missão do homem é se multiplicar A missão do homem é cuidar do 
jardim do Eden

Toda a terra é criada de maneira 
indistinta.

O jardim do Eden é um lugar 
especial

Ordem da criação: 1) Água, 2) 
Vegetação, 3) Animais, 4) Homem e 

Mulher

Ordem da criação: 1) Homem, 2) 
Vegetação, 3) Água, 4) Mulher, 5) 

Animais

O mundo é criado em 7 dias O mundo é criado em 1 dia
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