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A baleia jubarte é um mamífero marinho que 
está presente na maioria dos oceanos. Elas são 
grandes e muito pesadas. Na fase adulta, podem 
chegar às 36 toneladas. Mas, mesmo com todo 
esse peso, elas conseguem nadar de modo bas-
tante ágil. Isso acontece porque boa parte dessa 
incrível capacidade é oriunda de uma estrutura 
chamada tubérculo, que fica na barbatana do 
animal. 

Inspirado por essa descoberta, o professor 
americano Frank Fish decidiu aplicar essa estrutura 
tuberculosa a usinas eólicas (processo pelo qual 
o vento é transformado em energia). Com isso, as 
turbinas conseguiam gerar mais energia com me-
nos ruídos e menos interferências de atrito. Uma 
importante criação humana, inspirada na natureza, 
que pode gerar muitos frutos para a humanidade a 
longo prazo. 

As baleias jubarte são apenas um exemplo dos 
inúmeros feitos projetados e inspirados na natureza.

Deus deu uma inteligência fantástica para o 
homem, com a qual é possível criar coisas surpre-
endentes, como turbinas que geram energia com 
menos ruídos. Porém, a criação de Frank Fish, e a 
de muitos outros, é apenas inspiração. A Criação 
original veio das mãos do Divino Criador dos céus 
e da terra. A única fonte originária da existência 
da vida.

O homem pode até levar os créditos pelos feitos 
inspirados na Criação, mas os créditos dos projetos 
originais sempre serão de Deus.

“Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação 
do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua 
divindade, se entendem e claramente se veem pe-
las coisas que estão criadas, para que eles fiquem 
inescusáveis”, Rm 1.20.

A existência de Deus se manifesta por Seus 
feitos poderosos. A criação do mundo é a prova 
de que sem Ele nada existiria. O homem pode 
buscar diferentes formas e teses para justificar o 
contrário, mas na natureza vemos a prova real da 
existência de um Deus incrivelmente poderoso. 
“Os céus manifestam a glória de Deus e o firma-
mento anuncia a obra das suas mãos”, Sl 19.1. 

A existência de Deus é manifesta 
por Seus feitos poderosos
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