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A CRIAÇÃO DO UNIVERSO

ALGUMAS TEORIAS SOBRE A ORIGEM DO UNIVERSO
Aos homens que não creem em Deus
como Criador de todas as coisas, resta-lhes
criar teorias para tentar responder suas
incógnitas sobre a origem do universo.
Essas teorias são fundamentadas em ideias
não provadas pelo homem, já o criacionismo
consegue provar a infalibilidade de seu
conceitos diante daquilo que o natural
jamais provará, isso significa, que para
algumas respostas do início de todas as
coisas, necessita de um ser sobrenatural e
intelectualmente avançado para fazer com
que o universo haja de forma harmônica.
Existem quatro principais teorias:
•
Teoria do Big Bang
•
Teoria Inflacionária
•
Teoria do Estado Estacionário
•
Teoria do Universo Oscilante
Teoria do Big Bang
Essa é a Teoria mais conhecida, onde
uma massa ou matéria estava concentrada
em uma pequena área, onde houve uma
explosão violente e a matéria a partir
deste momento começou a se expandir, o
que teria acontecido a mais ou menos 15
milhões de anos. Essa expansão começou
a se acumular em vários pontos, formando
galáxias e estrelas e assim o universo foi
criado.

Teoria Inflacionária
É uma teoria que complementa a Teoria
do Big Bang, formulada pelo cosmólogo
e físico americano Alan Guth, onde ele
diz que uma força foi dividida em outras
quatro forças: força da gravidade, força
eletromagnética, força nuclear forte e
nuclear fraca, essa divisão teria criado o
universo.
Teoria do Estado Estacionário
O astrônomo Inglês Edward Milne foi o
responsável por defender esta Teoria, que se
opõe as duas primeiras, onde ele diz que o
universo não tem começo e não terá fim, ela
não se iniciou com uma grande explosão e
não terá um colapso no futuro.
Teoria do Universo Oscilante
Esta teoria foi apresentada pelo Professor
Paul Steinhardt, um professor de física
teórica da Universidade de Princeton, onde
o universo que vivemos não é o único,
mas o último de vários outros universos
que existiram no passado após sucessivas
explosões e contrações.
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