
Capitulo 4

Pode a Biblia suportar uma análise científica?

Existem dois conceitos equivocados que dizem respeito à Biblia. Um defendido pelos céticos de 
que a Biblia é um livro antiquado, cheio de fábulas, estórias, falácias e erros cientificos. O outro, 
mantido principalmente por teólogos liberais, diz que a Biblia é um livro religioso e por tanto deve 
ser interpretado espiritual e alegoricamente mas não no sentido literal.

De fato, a Biblia se autentica por si mesma, 237  tendo sido divinamente inspirada em sua plenitude, 
quer seja ao lidar com a história, ciência ou medicina. Como veremos a seguir, ela é totalmente 
confiável.

A veracidade da Biblia será examinada aqui sob os seguintes cinco tópicos:

1. O grande dilúvio
2. O universo e a Terra
3. Ciência
4. Medicina
5. Arqueologia

1. O grande dilúvio

Não há nehum outro evento Biblico que tenha causado mais controversia e que tenha sido mais 
atacado do que o julgamento de Deus sobre os pecados da humanidade através do grande diluvio e 
Noé. Este estudo sobre o diluvio não será completo mas terá como objetivo demonstrar que o 
episodio é plausivel através de evidências históricas.

Descrença no diluvio tem se tornado tão irraigado que até mesmo alguns Cristãos não acreditam 
que ele tenha acontecido, mesmo tendo a Biblia declarado de forma clara e simples e Jesus tendo 
confirmado. As palavras do Senhor Jesus foram registradas no livro de Lucas:

Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do homem. O povo vivia comendo,  
bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio  
o Dilúvio e os destruiu a todos. 238

Quase todas as civilizações possuem alguma lenda ou folclore que diga respeito à um diluvio. 
Geologista e evolucionista Robert Schoch escreveu:

Noe não é mais do que um conto que forma parte de uma coleção mundial de pelo menos 500 mitos 
sobre enchentes, que são os mais famosos mitos da antiguidade e por tanto essa é uma estória que 
pode ser considerada das mais antigas. 239

237 - 2 Timotio 3:16
238 - Lucas 17:26-27
239 - R.M. Schoch, Voyages of the Pyramid Builders, Jeremy P Parcher/Putman, New York, 2003, 
page 249



As estórias de enchentas não apenas são muito comuns entre as civilizações da antiguidade, como 
também são notavelmente semelhantes. James Perloff escreveu:

Em 95% de mais de 200 lendas sobre enchentes, a suposta enchente foi mundial; em 88% uma certa 
familia era favorecida; em 70% sobrevivência aconteceu por meio de um barco; em 67% animais 
também foram salvos; em 66% a enchente foi causada por causa do pecado do homem; em 66% os 
sobreviventes foram préviamente avisados; em 57% eles acabaram no topo de uma montanha; em 
35% pássaros foram enviados para fora do barco; e em 9% exatamente 8 pessoas foram poupadas. 
240

Tantos arquivos históricos sobre uma enchente mundial, tendo sido originado por civilizações 
diferentes apontam a conclusão de que isto realmente aconteceu.

Um desses relatos, muito semelhante a versão da Biblia está contido no Épico de Gilgamesh, datado 
do século 7 AC e encontrado na décima primeira de doze tábuas de argila durante a escavação do 
Nínive. Céticos e algumas enciclopédias insistem que essa estória provinda da Babilônia deve ser a 
original e a narração da Biblia teria sido baseada nela.

Quando comparamos as duas estórias, a narrativa do Gênesis vem a ser mais detalhada ( informação 
sobre pessoas à bordo, número de animais, duração das chuvas, as dimensões e construção da arca, 
etc. ), é tambem descritiva ( todas as fontes do abismo foram abertas, o mundo inteiro foi coberto 
por água ) e com um propósito ( julgamento divino sobre a corrupção humana ). Faz muito mais 
sentido acreditar que o Gênesis foi o relato original e que o épico de Gilgamesh, do qual falta o 
detalhamento do relato de Gênesis, tenha aparecido como uma destroção do original. Para uma 
completa e bem referenciada comparação entre essas duas enchentes, o leitor está convidado a 
checar o trabalho de Nozomi Osanai. 241

O que a Biblia diz sobre o dilúvio e Noé? ( Gênesis 6-8 )

Diz assim:

Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos 
pensamentos de seu coração era má continuamente. 242

O texto continua dizendo que Deus iria destruir a humanidade mas Noé encontrou graça diante dos 
olhos do Senhor. Então disse Deus a Noé para construir um grande barco e colocar animais 
selecionados por Ele, alem é claro, dos seus três filhos e suas esposas e que Ele iria causar um 
dilúvio sobre toda a Terra.

Algumas pessoas tem sugerido que a enchente possa ter sido local. Mas a Biblia deicha claro que 
foi um evento global. Se tivesse sido somente uma pequena enchente, por que Deus teria feito Noé 
construir a arca? Ele poderia simplismente tê-lo mandado se retirar das terras que seriam inundadas. 
Por que colocar todos aqueles animais, incluindo pássaros, dentro da arca? Se fosse local, como 
poderiam as águas terem subido 15 cubits 243 acima das montanhas? 244 E novamente, se fosse local 
por que teria Deus repetidamente quebrado sua promessa de jamais enviar tal dilúvio novamente? 
245 

240 J. Perloff, Tornado in a Junkyard:The Relentless Myth of Darwinism, Refuge Books, 1999, page 45
241 Go to: creation.com/search and insert “Nozomi Osanai”
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O que poderimos esperar encontrar hoje como resultado de uma enchente mundial?
• A maior parte do mundo seria coberta por camadas sedimentarias, que são, rochas 

assentadas pela água;
• Camadas sobre camadas desses assentamentos;
• Depósitos de carvão, petróleo e gás como resultado de uma enorme quantidade de vegetação 

flutuante que foi enterrada anos atrás;
• Evidência de um enterramento rápido de animais e vegetação, deichando como 

consequência vários fósseis bem preservados;
• Montanhas muito altas com resquícios de vida marinha.

Camadas sedimentareis no Mundo

Rochas sedimentareis são camadas de sedimentos causadas com o auxílio de líquidos condutores 
como por examplo a água. Esses sedimentos são formados por pedaços de rocha ou outros materiais 
que existiram em algum outro lugar, sofreram efeitos de erosão ou dissolveram, sendo então 
redepositados em seu presente local. Setenta e cinco à oitenta por cento da parte seca da Terra está 
coberta por rocha sedimentária numa fina camada como que folheando a superfície do planeta; o 
restante é composto por rocha vulcanica resultante de erupções. 246,247 

Em muitos lugares, a camada exterior da Terra consiste de uma série de camadas sedimentares 
surgidas pelo acúmulo de rocha metamórfica. Esse acumulo é facilmente visto por exemplo na 
seção inferior do Grande Canyon onde a junção é chamada de The Great Unconformity ( A Grande 
inconformidade ). Lá, a camada sedimentária se deposita numa extensa superficie de erosão causada 
pela água. Exemplos similares podem ser vistos em muitos continentes. A atividade da água que 
causa a erosão da rocha metamórfica é um fenômeno global. Muitas camadas sedimentárias, 
formadas por pedra calcaria, arenito e argila cobrem boa parte do globo. Uma óbivia camada 
sedimentária em particular são os acúmulos de carvão do carbonífero superior.

O carbonífero superior consiste de extensos depósitos de carvão formados por vegetações do 
passado, contendo também restantes de árvores desraigadas em uma variedade de posições 
diferentes. Tudo isso é consistente com a visão de um depósito causado por uma grande enchente.
Como um respeitado professor de geologia observou:

Os extensivos depositos de carvão do carbonífero superior encontram-se incrivelmente por toda 
parte, do Meio Oeste Americano até a Bacia de Donetz no que era ( que até recentemte ) a antiga  
União Soviética. 248 

Outras extensas camadas incluem a formação de calcario branco do sul da Inglaterra, enormes 
camadas de arenitos localizadas na grande bacia artesiana da Austrália que corre continuamente por 
milhares de kilometros, e a extensiva formação de carvão do oeste da Austrália que contém milhões 
de árvores fossilizadas parecendo terem sidas jogadas ali. Todas as camadas mencionadas aqui 
contém uma mistura de vegetação terrestre e fósseis marinhos. É dificil de explicar a existência de 
tais características a não ser por uma enchente mundial.

245 Genesis 9:11
246 Fonte: wikipedia.org/wiki/Sedimentary_rock, retirada em 2 de Maio de 2011
247 wiki.answers.com/Q/How_much_of_the_Earth's_surface_is_covered_by_sedimentary_rocks, 
retirada em 2 de Maio de 2011
248 D. Ager, The New Catrophism: the importance of the rare event in geological histor, Cambridge 
University Press, 1995, page 46



Como os evolucionistas respondem a esses fatos? Eles não podem disputar que a rocha sedimentária 
fora formada pela forca da água e que ela esta por toda parte, mas eles insistem que essas formações 
ocorreram durante milhões de anos através de várias enchentes localizadas, com cada camada de 
rocha sedimentária representando milhares senão milhões de anos. Eles tem muita dificuldade de 
explicar os enormes tamanhos de camadas carboníferas.

Existem sérios problemas com a ideia de que essas camadas de 
sedimentos ocorreram durante longos periodos de tempo, isso será 
discutido a seguir.

Estratificação

Estratificação pode acontecer rapidamente, como mostrado na foto 
ao lado 249 que ocorreu através do material da erupção vulcânica de 
1986 do Monte St Helens e durou apenas uma semana.

O encurvamento da estrata

Algumas estratas contém encuvamentos agudos como nas fotos 
fornecidas. Outras estratas contém curvas e dobras tão grandes 
que elas só podem ser observadas pelo ar como na foto abaicho.

Geologistas evolucionistas se apressam em explicar esse 
fenômeno, dizendo que as formações ocorreram no decorrer de 
milhares ou milhões de anos, sendo depositadas um nível de cada          Foto fornecidas pela NASA
vez. Eles dizem que altas temperaturas e grande pressão devem ter 
sido os causadores. No entanto, muitas extratas contem fósseis e conchas, que negam a 
possibilidade de altas temperaturas.

Muito mais plausivel é a explicação de que 
essas curvas ocorreram quando a estrata foi 
formada num periodo relativamente curto de 
tempo – como, por exemplo, um ano, através de 
uma enchente mundial como é descrita no livro 
de Gênesis, capitulos seis ao oito.

Tal encurvamento só poderia ter ocorrido 
quando toda a base da estrata ainda estava 
umida e macia, portanto flexível; senão as 
camadas teriam rachado ou até quebrado – e 
existe muito pouca evidência desse rachamento 
da estrata. As forças necessárias para produzir                   Foto: Creation, 2002, 25 (1), 40-43
esse encurvamento como na segunda foto, que 
é observado com muita ocorrência e de forma
espalhada pelo globo, teria que ser imensa e envolveria toda a camada terrestre.

249 Imagem cortesia do Dr. S. Austin



Tal evento cataclismico é consistente com a referência Biblica do grande diluvio, de fato a Biblia 
descreve como:

----as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. 250 

Como conlcusão do evento a Biblia diz:

Fez soprar um vento forte, e as águas começaram a baixar. Os reservatórios profundos do mundo 
estancaram-se e aquela chuva torrencial parou. 251 

E novamente, de forma consistente com as escrituras, atualmente não existe nenhum processo 
produzindo mudanças tao dramáticas na superficie da Terra em uma escala mundial. O que se vê 
hoje é melhor explicado pelo grande dilúvio. Nenhuma outra explicação para tal encurvamento e 
desdobramento é satisfatoria.

Estratificação em Camadas

Exsistem muitos lugares no mundo onde camadas rochosas são evidentes ( conhecidas entre 
evolucionistas como “coluna 
geologica” ) - nenhuma mais famosa 
do que o Grande Canyon ( Foto ). As 
suas camadas fornecem a história do 
que aconteceu no passado. Para 
Geólogos evolucionistas, elas 
representam milhões de anos, assim 
cada camada pertence à um periodo 
específico e se forma no topo da outra 
com supostos milhões de anos entre 
elas. Entretanto, existem grandes 
problemas com essa suposição. 
Primeiro, se cada camada rochosa for 
designada à um periodo específico, 
normalmente atribuído pelos fósseis 
que a camada possui, isso permite a 

existencia do que é conhecido em geologia como “discordância paralela”. Isto é, cada camada seria 
supostamente milhões de anos mais velha que a camada imediatamente abaixo. Mas se hovessem 
milhões de anos entre a formação de uma camada e a imediatamente abaixo, nos deveríamos 
observar evidência de erosão na surperficie de cada camada; e muito comumente achariamos 
vestigios de ventos, chuvas, enchentes, alguns casos de terremotos e atividades vulcânicas 
deichando suas marcas. Isto não é o que nos observamos. De fato, cada camada é extremamente 
plana, dando a aparência como que se elas tivessem sido colocadas ali, umas sobre as outras ( como 
é evidente na foto do Grande Canyon ) e em acordo com o que se poderia esperar como resultado de 
uma enchente global.

250 Genesis 7:11
251 Genesis 8:2



A fotografia à direita deicha muito claro o que 
foi previamente discutido. O topo é formado 
por arenito Coconino e a parte de baixo por 
Xisto hermit. Supostamente existe um espaço 
de milhões de anos entre essas duas camadas, 
mas não existe evidência alguma de erosão na 
superficie da camada de baixo como se 
deveria esperar se esta tivesse sido exposta 
aos elementos da natureza por milhões de 
anos. Ao contrário, a união é extremamente 
plana. 252

Fósseis Polystrate

Outro fato que se coloca contra a idéia de camadas da estrata serem acumuladas em cima umas das 
outras durante longos periodos de tempo é a presença de fósseis polystrate, que sao fósseis 
atravessando várias camadas da estrata. Como visto anteriormente, evolucionistas acreditam que 
cada camada de rocha sedimentária representa milhares ou milhões de anos. Mas o que tem se 
achado sao árvores, e em alguns casos mamíferos, atravessando a estrata. Isto tem sido 
documentado por bastante tempo. 

A imagem à sua direita foi tirada de uma antiga gravura onde dois troncos 
parecem estar numa posição de crescimento natural no vale de Nant Llech, Sul 
de Gales. Derek Ager, Professor Emérito de Geologia na Universidade de 
Swansea, declarou que a idade estimada da estrata pela qual essas árvores 
atravessam é de 100.000 anos o qual, ele conclui ser ridiculo.

Dezenas de milhares de árvores em estado de fóssil polystrate já foram 
encontrados pelo globo. Abaixo você pode ver quatro exemplos. É muito claro 
que essas árvores atravessam várias camadas de estrata.

252 Millions of Years Missing, Creation, 2009, 31 (2), pages 46-49



Carvão, petróleo e depósitos de gás natural

Carvão é formado por tapetes de vegetação soterrados que apodrecem com o passar do tempo. 
Petróleo e gás são subprodutos desse processo de decomposição. Considerando que este processo 
nunca pôde ser observado, seus detalhes permanecem sujeitos à especulação.

Os que rejeitam a Biblia sugerem que a sua formação levou milhões de anos por meio das árvores 
caindo em terrenos pantanosos e ali apodrecendo. Contudo, algumas dessas árvores que deram 
inicio ao processo natural de fabricação do carvão ainda podem ser identificadas e elas não são 
espécies que crescem em pantanos.

Para aqueles que acreditam na Biblia, esse processo pode ser explicado muito facilmente através do 
grande dilúvio, que teria ocasionado gigantes massas de vegetação flutuante que acabaram 
enterradas por quantidades gigantescas de lodo e lama produzidas por esse evento cataclismico.

Evolucionistas contra atacam com o fato de que os depósitos de carvão, petróleo e gás são tão 
vastos que não haveria vegetação suficiente na Terra para que estes pudessem ser formados de uma 
só vez. Contudo, eles não consideram a possibilidade de que as condições globais poderiam ser 
completamente diferentes das de hoje no periodo pré dilúvio. Por exemplo, existem muitas 
evidências na camada superficial do carvão vegetal em depósitos do hemisfério norte de que estes 
tenham sido formados por vegetações naturalmente flutuante, estes enormes tapetes de vegetação 
flutuante mais do que adequadamente resolvem o alegado problema. 253

Enterramento Rápido

Enterramento rápido é um fator 
fundamental na preservação 
necessária para a formação da 
maioria dos fósseis. 254

Dramáticos e indisputáveis exemplos de 
enterramento rápido incluem o de um 
maravilhoso e detalhado fóssil de uma mãe 
ichthyossauro dando à luz ao seu bebê, e um 
peixe que foi fossilizado enquanto comia um 
outro peixe menor aparece como que 
congelado no tempo instantaneamente. 255

Uma explicação lógica para a enorme quantidade de espécies preservados através do enterramento 
rapido é que eles tenham sido cobertos rapidamente por uma muralha de lama durante um grande 
catastrófico evento como o do dilúvio.

253 Creation.com/foressts-that-grew-on-water
254 wikipedia.org/wiki/Fossil_collecting, retrieved April 9, 2011
255 Essas images sao cortesia do Instituto pela pesquisa da Criacao (iooe.org/copyright).



Cemitérios de Fósseis

Se um animal morre hoje, ele nunca irá se tornar um fóssil. Dentro de pouco tempo, animais 
carnívoros irão carregar pedaços de carcaca por todo lado, pássaros irão limpar os ossos, pequenos 
devoradores como ratos, besouros e formigas irão comer o que eles poderem, finalmente micro 
organismos irão processar o restante. Portanto, em uma questão de meses o animal irá desaparecer 
com a exceção de alguns poucos ossos. A mera presença de fóssils sugere que enterramentos 
rápidos realmente aconteceram.

Talvez o mais desafiador fenômeno fóssil para os evolucionistas explicarem sejam os enormes 
cemitérios de animais fossilizados que são encontrados ao redor do mundo. Por examplo:

• Agate Spring, Nebraska é um cemiterio fóssil contendo 9.000 animais que foram 
enterrados em depósitos de forma misturada. Há restos de camelos, rinocerontes, equinos, 
javalis selvagens, plantas, árvores, conchas do mar e peixes, todos misturados.

• Deserto de Gobi. Essa região da Asia Central é uma das mais secas do planeta, no entanto é 
um paraíso para palenteologistas. Até agora, 25 dinossauros therapod e 200 crânios de 
mamíferos, juntamente com outros dinossauros, lagartos e pequenos mamiferos já foram 
escavados em um incrível estado de preservação.

• The Ashley Beds é uma área de formação de fosfato que abranje 100 kilometros quadrados, 
localizado na Carolina do Sul, EUA. Ela foi mencionada pela primeira vez pelo Major 
Edward Willis em seu livro Fossils and Phosphate Specimens, 1881. Lá são encontrados 
restos de animais tanto terrenos quanto maritimos – dinossauros, plesiossauros, baleias, 
tubarões, rinocerontes, ovelhas, cavalos, mastodontes, mamutes, elefantes, veados, porcos e 
cachorros. 256 

• Minas de Montceau-les. Esta mina é perto de Autun, França. Os fósseis estão bem 
preservados e em excelentes condições. Da mesma forma, eles consistem de uma mistura de 
criaturas diferentes. Alguns são de água salgada e outros de agua doce, e alguns são animais 
terrestres. Por exemplo, centenas de milhares de criaturas marinhas enterradas juntamente 
com amfibios, répteis e insetos. Aranhas, escorpiões, centopéias também são encontrados. A 
descoberta foi reportada no Scientific American 257 e dois palenteologistas, Daniel Heyler e 
Cecile Poplin ficaram perplexos pela mistura e variedades de fósseis.

Depósitos como estes que misturam fósseis de animais terrestres e aquáticos espalhados pelo 
mundo inteiro demonstram claramente que houve um enterramento rápido e violento. Isto é 
exatamente o que poderíamos esperar como resultado de uma enchente mundial.

Montanhas com restos de criraturas Marinhas

A Biblia nos diz que as montanhas foram cobertas plea água. Sendo 
esse o caso, deveríamos encontrar evidência para corroborar o fato. 
Existe água suficiente nos mares, para que, se as águas fossem 
niveladas elas iriam cobrir toda a terra com uma altura total de 2.7 
kilometros acima das montanhas.

256 genesispark.org/genpark/grave/grave.htm, retrieved April 9, 2011
257 Scientific America, Setembro 1988, 256, paginas 70-76



As grandes cordilheiras são formadas pela colisão de placas continentais e muitas continuam a 
crescer. Por exemplo, se Sir Edmond Hillary fosse escalar o Monte Everest hoje ele teria que subir 
um metro e meio a mais. Interessantemente, animais marinhos são encontrados em grandes 
altitudes, includindo o Monte Everest e em todos os cinco continentes.

É possivel encontrar enormes fósseis de crustáceos na area de Muktinah no vale de Kali Gandaki, 
Nepal, este se encontra à uma altitude de aproximadamente 4.000 metros acima do nivel do mar. 
Esta é uma das provas de que um dia os Himalayas 
estiveram submersos.

Para muitas pessoas que acreditam na religião Hindu, 
crustáceos são uma das formas tomadas pelo seu deus 
Vishu. Eles mantêm fósseis de crustáceos em seus templos 
para adorá-los. A foto à direita mostra uma menina do 
Nepal em pé sobre um grede fóssil de crustáceo.

Na cordilheira dos Andes na América do Sul são 
encontrados muitos fósseis marinhos, tanto que companias                  Foto de menina Nepalese
de turismo oferecem “caça ao fóssil” em seus pacotes.        Sobre fóssil crustáceo.

Perguntas a respeito do grande dilúvio

1. Era a arca de Noé grande o suficiente para comportar todos os animais?

A Biblia especifica as dimensões da Arca de Noé em cubits. Um cubit é a distância entre o cotovelo 
e as pontas do dedo de um homem, e isso é em média 45cm a 55cm (17 ½ a 21 ½ polegadas ). A 
maioria dos acadêmicos considera um cubit como 46cm ( 18 polegadas ). Este sendo o caso, a arca 
tinha 140 metros (450 pés ) de comprimento, 23 metros (75 pés) de largura e 14 metros (45 pés) de 
altura; e o seu peso total seria de aproximadamente 22,000 toneladas. Ela teria 3 niveis, uma porta 
lateral e foi ipermeabilizada com piche do lado de dentro e fora. Suas janelas consistiam de uma 
longa abertura sob a marquise do teto. Era realmente um grande barco.

A foto ao lado nos mostra a 
réplica da arca construida 
por Johan Huiber, seguindo 
em media as dimensões 
biblicas. Ela está localizada 
em Schagen, Holanda e 
coloca o tamanho da arca 
em perspectiva. Era uma 
grande caixa de madeira 
com um volume de 40.000 
metros cubicos ou 
( 1,396,000 pés cubicos ), o 
que seria suficiente para 

                   Foto cortesia da Wikipedia, a enciclopedia gratuita.

Carregar 125.000 ovelhas. Vários cálculos já foram feitos para tentar aferir quantos animais Noé 
poderia ter à bordo de acordo com as instruções de Deus. Uma estimativa do Dr. Henry Morris é de 
35.000 animais 258 enquanto que outro estudo feito por John Woodmorappe 259 concluiu que apenas 



2.000 animais deveriam ser necessários. De qualquer modo, a arca poderia ter facilmente carregado 
ate 50.000 animais. 260 

2. Se o mundo inteiro foi coberto por água e todos os animais de hoje vieram da Arca, 
como é que só encontramos cangurus e koalas na Austrália e kiwis somente na Nova 
Zelândia? 261

Existem graves limitações em nossas tentativas de entender algo que aconteceu uma vez no 
passado, sem registro detalhado e que não pode ser repetido. No entanto vamos fazer as seguintes 
considerações.

Quando o Krakatoa entrou em erupção em 1883, a ilha permaneceu sem nenhuma forma de vida 
por alguns anos, mas para a nossa surpresa ela foi eventualmente colonizada por uma variedade de 
criaturas, incluindo insetos, minhocas, pássaros, lagartos, cobras e alguns mamíferos. Esse exemplo 
nos mostra que animais se movem livremente entre grandes massas de terra.

Conexões de terra existiam no passado. Estas se formaram por causa da era do gelo, que 
criacionistas acreditam ter ocorrido depois do grande diluvio em virtude do aumento da temperatura 
dos oceanos causada pelo bloqueio sol por cinzas advindas de atividades vulcânicas. 262 Grandes 
quantidades de água teriam se transformado em gelo, causando a diminuição dos niveis do mar. 
Animais poderiam ter se espalhado por todas as direções. Não é necessário que dois cangurus 
tenham viajado pulando do Monte Ararat para a Austrália, do mesmo jeito que dois coelhos não 
precisaram pular cruzando todo o continente Australiano quando uma pequena colonia desses 
coelhos escapou em New South Wales 150 anos atrás. De qualquer modo, esses coelhos são 
encontrados hoje por todos os cantos do grande continente. Uma vez que essas espécies chegaram 
na Austrália, o restante da família pode ter ficado isolada com o aumento do nível do mar após a era 
do gelo.

Isto nos leva a questão do por que não encontramos hoje fósseis de, digamos, cangurus na Asia ou 
em qualquer outra parte do mundo? Fossilização é um evento raro, necessitando um rápido 
enterramento para garantir a preservação e evitar decomposição. Leões viviam em Israel até 
recentemente. No entanto não encotramos nenhum fóssil de leão naquele lugar. Os milhões de 
búfalos que vagaram a América do Norte não deicharam nenhum fóssil. Então não é de se 
surpreender que não encontremos nenhum fóssil de canguru.

Existe um conceito geral, ainda que errado, e que se acredita que marsupiais sao encontrados 
somente na Austrália. Entretanto, gambas ( tipo de marsupial ) são encontrados nas Américas do 
Norte e Sul. Da mesma maneira, porcos-espinho no passado foram considerados únicos na 
Austrália. O achado de um dente fossilizado de ornitorrinco descoberto na América do Sul, 
surpreendeu a comunidade cientifica. 263 

258 H. Morris, the Biblical Basis for Modern Science, Baker Book House, 1984, pages 291-293
259 J. Woodmorappe, Noah's Ark: A Feasibility Study, Inst for Creation Research, 1996
260 Para uma analise completa deste assunto, o leitor e' direcionado ao: christiananswers.net/q-eden/edn-
c013.html, retirado em 2 de Maio de 2011
261 A maioria das explicacoes foram retiradas de livros da Creation: 
creation.com/images/pdfs/cabook/chapter17.pdf.
262 Jonathan Sarfati, Mammoth Riddle of the Ice Age, 2,000, page 7, disponivel pelo Creation Ministries 
International; creation.com
263 New Scientist, 24 August, 1991, page 13
Entao, e' possivel que animais unicos na Australia, ou em qualquer outra ilha, possam ter se 
locomovido atraves do que sao hoje estreitos de terra submersos, e que pequenas populacoes destes 
tipos de animais que não foram isolados possam ter morrido sem deichar nenhum vesticio?



Outras questões

Existem outros detalhes referentes à essa história que parecem ser impossíveis, tais como: “Como 
os animais foram para a Arca?” ou “O que eles comeram?” ou “Os carnivoros comeriam os outros 
animais?” e “Como a arca pode comportar dinossauros enormes?” Tais questões não podem ser 
respondidas com precisão. O fato permanece que todo aquele episódio foi um milagre de Deus. Está 
fora de questão que Ele teria escolhido os animais com a maior diversidade genética para 
procriarem. Ele teria trago os animais para dentro da Arca e possivelmente os colocado em alguma 
forma de hibernação. Deus teria escolhido dinossauros adolescentes das grandes espécies. Deus foi 
responsável por tudo. Mas onde a ciência se encaicha é na tentativa de responder algumas das 
questões como “Existem evidências comprovando que isso realmente aconteceu?” A resposta, como 
já vimos, é um ressonante “Sim”.

2. O Universo e a Terra

O número de estrelas

Jeremias, sob a influência do Espirito Santo, escreveu:

Assim como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim 
multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas, que ministram diante de mim. 264 

As palavras de Jeremias ecoam o pacto de Deus com os patriarcas, incluindo o fato de que as 
estrelas são muitas para serem contadas.

A primeira pessoa que se tem conhecimento que tentou contar as estrelas foi Hipparchus entre 190-
120 AC. Depois de ter feito um estudo sobre as estrelas ele anunciou existirem um total de 1.080 e 
300 anos depois, Ptolomeu chegou a um total de 1.056 
estrelas. Hoje em dia, é conhecimento comum que sem a 
ajuda de telescópios, pode se ver numa noite clara em 
torno de 4.000. Mas 600 anos AC Jeremias já dizia que 
o número de estrelas não poderia ser contado. E até 
antes disso, por volta de 1.500 AC nós lemos algo 
similar em Gênesis 22:17. No entanto até há alguns 
séculos atrás parecia que a Biblia havia exagerado 
grotescamente o número de estrelas no céu. Com a 
ajuda de poderosos telescópios, é estimado que o 
número de estrelas seja 10 elevado a 21 potência.265 

Isto significa dizer que, se alguem pudesse contar 20 estrelas                    Estrelas à noite
por segundo, este levaria 100 milhões de bilhões de anos para contar até 10 elevado a 21 potência. 
Interessante que, este tambem é o número estimado de grãos de areia em todas as praias do planeta.

264 Jeremias 33:22
265 imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/970115.html



É claro, Deus em sua infinita sabedoria, sabe o número de estrelas no céu. De fato, a Biblia declara 
no Salmo 147:

Ele conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. 266

Os Céus declaram a Glória de Deus

O salmista nos diz no capitulo 9:1,2:

Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra 
das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela  
conhecimento a outra noite. 267 

Aqui o salmista nos diz que embora silencioso, os Céus declaram a 
glória de seu Criador e que essa glória é o testamento de Sua justiça e 
fidelidade. Por que a Biblia diz que os Céus declaram a glória de 
Deus e não a beleza de uma flor ao se abrir? Ou o nascimento de um 
bebê, que claramente demonstra o milagre da vida?

Ao lado e abaixo você pode ver imagens dos Céus, tiradas pelo 
telescópio Hubble. Elas incluem uma supernova, que é a explosão de 
estrelas, uma nuvem de gás e uma galáxia.

Com a ajuda de modernos telescópios, é fácil entender porquê o salmista diz que são os Céus que 
declaram a glória de Deus. Tanta beleza e simetria numa escala incompreensível, de fato apontam 
para um Criador.

Ele estende os Céus

Existem nove referências nas escrituras para o fato de que Deus estende os Céus ( fazê-os de forma 
continua ) 269. Portanto, é algo que podemos acreditar.

266 Salmos 147:4
267 Salmos 19:1,2 ( Nova versao internacional )
268 Fotos sao cortesia da NASA
269 Salmos 104:2; Isaias 40:22, 42:5, 45:12, 51:13; Jeremias 10:12, 51:15; Zacarias 12:1



Isaías escreveu seu livro no ano 700 AC, em um tempo em que as pessoas pensavam que as estrelas 
estavam coladas numa espécie de lona que cobria a terra. Ninguém tinha idéia da imensidão do 
cosmos, no entanto a Biblia declara que os Céus estavam sendo estendidos num tempo em que este 
conceito era totalmente desconhecido de todos. Mas como foi discutido anteriormente, existe um 
consenso geral entre os cosmologistas de que não apenas as galáxias estão se afastando, como 
também seu movimento está se acelerando. 270 

A Terra está suspensa no espaço

Os Gregos da antiguidade acreditavam que a Terra era carregada 
nos ombros de um gigante chamado Atlas. Um grupo de Hindus 
acreditava que ela era carregada nas costas de dois elefantes 
gigantescos que por sua vez estavam em cima do casco de uma 
tartaruga enorme que nadava no oceano cósmico. Outros povos da 
antiguidade simplismente pensavam que a Terra era chata como 
uma panqueca. Mas a Biblia nos diz que a Terra esta flutuando 
livre no espaco e que está suspensa sobre o nada. Jo escreveu  há 
3.500 anos atrás:

O norte estende sobre o vazio; e suspende a terra sobre o nada. 271

 נטה צפון על תהו תלה ארץ על בלי מה׃
272

A Terra é redonda

No ano de 1492 Cristovão Colombo quis demonstrar que o mundo era redondo e que sendo assim 
ele poderia chegar à India navegando para Oeste. Ele realmente tentou fazer isso mas acabou 
encontrando o continente Americano. Antes disso, com muito poucas exceções, as pessoas 
pensavam que o mundo era plano, inclusive muitos marinheiros se negavam a fazer parte de longas 
viagens maritimas como medo de caírem fora do mundo. Em 760 AC entretanto, o profeta Isaías 
relata o seu pensamento revelador sobre a perspectiva da Terra do ponto de vista de Deus:

Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como 
gafanhotos; é ele o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda, para neles  
habitar; 274

Da mesma forma, no ano 1.000 AC o Rei Davi sugere que a Terra é redonda quando escreve:

Afastou de nós os nossos pecados para tão longe, quanto o Oriente está afastado do Ocidente. 275

Um pensamento similar se encontra em Provérbios:

Quando ele preparava os céus, aí estava eu; quando traçava um círculo sobre a face do abismo 276

270 New Scientist, May 19, 2007, page 44
271 Jo 26:7
274 Isaias 40:22
275 Salmos 103:12
276 Proverbios 8:27



O uso da palavra em Hebreu que fora traduzida como cirlulo nesta passagem denota a idéia de que 
Deus conteve as águas de forma circular, o que pode ser evidenciado ao observarmos um barco 
navegando para longe onde o mastro é a ultima coisa a desaparecer.

A rotação da Terra

Lucas descreve a volta de Cristo como algo que irá acontecer enquanto algumas pessoas dormem e 
outras trabalham nos campos – isto é uma indicação da rotação da Terra com dia e noite 
acontecendo ao mesmo tempo. 278 

3. Ciência 

A área da ciência nos oferece esclarecimentos sobre a questão da Biblia ser um livro inspirada por 
Deus ou se ela é apenas um livro de conto de fadas escrita pelos homens. O conhecimento cientifico 
tem crescido exponencialmente, e hoje se sabe muito mais do que se sabia há 2.000 ou 3.000 anos 
atrás. Se ela foi realmente inspirada por Deus, então o que ela relata poderá ser confirmado pela 
ciência como sendo correto. Veja abaixo alguns textos Biblicos que podem ser comparados com o 
que se sabe hoje ser verdade.

O Tempo teve um início

Em ambos 2 Timóteo 1:9 e Tito 1:2 vemos que Cristo existia antes do tempo começar. É difícil para 
nós compreender a ausência do tempo. Foi apenas com a Teoria da Relatividade de Einstein que o 
tempo foi demonstrado com uma fisica mensurável assim como a velocidade e a gravidade, e que o 
tempo poderia variar de acordo com aplicação de velocidade e gravidade. Dilatação temporal, que é 
o tempo diminuindo sua velocidade, pode ser comprovado de forma experimental quando um objeto 
viaja à velocidades muito altas; de fato, o tempo para quando atinge a velocidade da luz. O tempo 
somente começou a existir no início do universo. Os versos da Biblia nos dizem que Cristo existia 
antes do universo ( criação ) e consequentemente, Ele existia antes do tempo.

Circulação atmosférica

Eclesiastes 1:6

O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte; continuamente vai girando o vento, e volta  
fazendo os seus circuitos.  279

Aqui a Biblia descreve a circulação atmosférica, que não era conhecida no tempo em que Salomão 
escreveu essas palavras, aproximadamente no ano 1.000 AC.

O peso do Ar

Jo 28:25 diz:

Quando deu peso ao vento, e tomou a medida das águas 

278 Lucas 17:34-36
279 Eclesiastes 1:6 (NVI)



As pessoas daquele tempo tinham conchecimento de que a água tinha peso e volume, mas não o 
vento. Na verdade, nos vivemos sob uma grande quantidade de ar, por volta de 80 kilometros de 
espessura que pesa sobre nós. Isto pode ser aferido pela pressão barométrica. Sem esse peso, não 
seria possível respirar, mas por causa dele nós simplismente abrimos nossos pulmões e estes se 
enchem de ar.

As fontes do Mar

Jó 38:16

Já alguma vez conseguiste explorar as fontes donde vêm os mares,ou andado sobre os seus  
profundos abismos? 

A idéia de fontes no mar seria algo muito estranho para Jó e seus amigos, 
mas como mostrado no capitulo anterior ( que o Alex ainda não traduziu ), os 
mares tem de fato fontes submersas. A imagem da pagina 58 ( que o Alex 
colocou ao lado ) demostra essas fontes hidrotermais vindas de águas 
profundas através de rachaduras no oceano. Essas fontes no leito dos mares 
realmente existem.

As estrelas são incontáveis

Jeremias 33:22

Assim como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar 

Exército dos céus é um termo biblico que se refere às estrelas, Jeremias está dizendo que existem 
bilhões delas, o que só recentemente pode ser comprovado principalmente com o advento do 
telescópio Hubble. Como foi mencionado anteriormente, 280 Hipparchus (190-120 AC) declarou que 
o número de estrelas que ele pode contar era de 1.080.

A Biblia e a entropia ( grau de desorganização de um sistema; Termodinâmica - medida da 
quantidade de energia que não está avaliável ao trabalho) 

Hebreus 1:10-12

Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, E os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu  
permanecerás; E todos eles, como roupa, envelhecerão, E como um manto os enrolarás, e serão  
mudados. Mas tu és o mesmo, E os teus anos não acabarão.
 
Quem há 2.000 anos atrás iria saber que toda a criação esteja se deteriorando? Mas esse é o caso. O 
sol e as estrelas estão se consumindo, a rotação da Terra está desacelerando e até o seu campo 
magnético esta diminuindo em força. A segunda lei da Termodinâmica, que atesta que o universo 
inteiro esta se tornando menos organisado e está se degradando não foi descoberta até recentemente. 
No entanto Aquele que inspirou o escritor do livro de Hebreus já sabia.

O aumento exponencial em conhecimento e viagens 

No décimo segundo capitulo de seu livro, Daniel nos conta profecias sobre o fim dos tempos e no 
verso 4 ele diz:

Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará 281



Nós sempre nos impressionamos com o desenvolvimento das viagens aéreas. Nós podemos ir de um 
país a outro em uma questão de horas. De fato, nós podemos atravessar continentes inteiros da 
mesma forma. E quando nós o fazemos encontramos aeroportos cheios de outras pessoas fazendo a 
mesma coisa. Da mesma maneira, o conhecimento e a ciência têm aumentado exponencialmente, 
dos meios de comunicação, aos transportes, à medicina. Hoje, tudo acontence numa velocidade tão 
grande que é dificil acompanhar todos os desenvolvimentos.

Caminhos no Mar

Salmos 8:8 menciona os caminhos do mar ( em algumas traduções, veredas dos mares ). O mar 
parece ser apenas uma grande massa de água, então como poderia ter caminhos? A descoberta de 
correntes oceânicas só aconteceu no ano de 1850, mas a Biblia relatava isso há 2.800 anos atrás. 
Matthew Maury é considerado o pai da oceanografia. Aparentemente, enquanto ele estava de cama 
e seriamente doente, pediu para as suas filhas lerem passagens da Biblia. Enquando ele escutava, 
reparou na expressão “caminhos do mar”. Após estar recuperado, Maury acreditando na palavra de 
Deus, foi procurar por tais caminhos. Seu trabalho em oceanografia, que inclui correntes oceânicas, 
diminuiu os tempos de navegação dramaticamente.

Cada estrela é diferente

1 Corintians 15:41

Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas; porque uma estrela  
difere em glória de outra estrela 

Da Terra, a maioria das estrelas se parecem; só recentemente com a ajuda de poderosos telescópios 
se pode constatar que cada estrela é diferente uma da outra.

O ciclo hidrológico

O ciclo hidrológico que envolve o processo de evaporação da água do mar, sendo transportada para 
terra através de nuvens, caindo na forma de chuva, é mencionado em Amos 282, Isaias 283 e Salmos 
284, assim como no livro de Jó 285, que escreveu:

Porque faz miúdas as gotas das águas que, do seu vapor, derramam a chuva, a qual as nuvens  
destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. 

E ainda em Eclesiastes:

Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche; ao lugar para onde os rios vão, para 
ali tornam eles a correr. 

A Biblia não poderia explicar mais claramente este ciclo incrível. No entanto, ele não era 
completamente compreendido até muitos séculos após esses textos terem sido escritos.

280 pagina 101
281 Daniel 12:4
282 Amos 9:6
283 Isaias 55:10
284 Salmos 135:7
285 Jo 36:27-28 (NVI)
286 Eclesiastes 1:7



Nuvens carregando enormes quantidades de água

O livro de Jó nos diz:

Envolve as águas em suas nuvens, e estas não se rompem sob o peso delas 287 

Aqui se da ênfase à quantidade de água que as nuvens podem carregar. Nuvens realmente podem 
carregar milhões de toneladas de água e as consequências disto podem ser vistas na forma de 
enchentes pluviais que acontecem de tempos em tempos.
Novamente, a Biblia está correta.

Agricultura

No livro de Levitico capitulo 25, o Senhor instrui Moises para que ele diga ao povo que deiche a 
terra descansar a cada sete anos. Este mandamento parece ter dois componentes – um agricultural e 
um espiritual. Nos dias de hoje é uma prática estabelecida deichar a terra descansar periodicamente, 
já que o uso continuado e ineterrupto do solo através de plantações e colheitas faz com que esse 
solo sofra uma diminuição de seus nutrientes, permitindo também o crescimento de vírus. De novo 
nós vemos a sabedoria das escrituras. É interessante que Deus não instruiu o povo a descansar um 
sétimo das terras todos os anos, ao invés disso os instruiu a descansar toda a terra por um ano 
inteiro. Este é o componente espiritual da ordenança. O povo teria que confiar que Deus iria prover 
durante o ano em que as terras teriam que descansar.

4. MEDICINA

Assim como na ciência, na medicina é possível analisar relatos das escrituras para sabermos se estes 
são compativeis como o conhecimento médico moderno.

Circumcisão

Bebês recém nascidos tem um alto risco de sofrer hemorragias ou sangramento continuado através 
de cortes, especialmente se eles forem amamentados no peito. O motivo é que o trato intestinal da 
criança ainda não teve tempo suficiente para desenvolver uma população saudável de bactérias. 
Existem em media 500 espécies diferentes de bactérias que vivem no intestino humano. Essas 
bactérias são responsáveis por uma série de funções que auxiliam a vida do organismo humano, 
uma das quais é a produção de vitamina K. A vitamina K está envolvida no processo de biosintesis 
de um dos fatores da coagulação do sangue. Outro muito importante é o fator 11, também chamado 
de prothrombin. Interessante que, o leite materno não é rico em vitamina K enquanto que o leite de 
vaca possiu quantidades três vezes maiores. Esta condição é chamada de doença hemorrágica do 
recém nascido, e é causada por uma deficiência da vitamina K. O manual Merck de diagnósticos e 
terapias, que é o livro médico mais vendido no mundo inteiro 288 diz o seguinte:

Mundialmente, a deficiência de vitamina K pode causar um aumento da mortalidade infantil. Esta  
deficiência e' a causadora da doença hemorrágica do recém nascido, que ocorre normalmente  
entre 1 e 7 dias pós parto. 289

Circumcisão é um procedimento que pode causar grande sangramento. A Biblia diz que deve ser 
feito no oitavo dia após o parto. 290 De novo, a Biblia nos parece impecável.
287 Jo 26:8 (NVI)
288 wikipedia.org/wiki/Merck_of_Diagnosis_and_Therapy
289 Merck Manual of Diagnosis and Therapy, Merck Research Laboratories, 18th Edition, 2006, page 
46; merckmanuals.com/professional/print/sec01/ch004/ch004m.html, retrieved June 17, 2011.



A realidade da doença hemorrágica é demonstrada pelo médico Dr Rex Russell em seu livro What 
the Biblie Says About Healthy Living. Ele escreve:

Meu primeiro caso cirúrgico foi o de um recém nascido que iria ser circunsidado. Após o término 
da operação, eu cobri cuidadosamente a ferida. Quatro horas depois, fui checar o paciente e  
percebi que o curativo estava cheio de sangue. Nós administramos vitamina K para ajudar o  
coagulamento sanguíneo, mas um pequeno sangramento persistiu por vários dias até que parou  
completamente. Um especialista analisou a criança e não achou nenhum sinal de hemofilia. A 
criança não teve maiores problemas, mas comecou a vida com um risco desnecessário. 291

Apenas recentemente foi atestado que o processo de circuncisão ajuda os homens na prevenção de 
infecções virais e bacterianas. Este procedimento tem feito maravilhas na Africa, reduzindo o 
número de HIV positivos em 60% e o estado de Nova York está considerando promover a 
circuncisão ao seus moradores do sexo masculino. 292 Da mesma forma, a circuncisão tem se 
monstrado eficiente na diminuição das infecções do trato urinário entre meninos. Brian Morris, 
Professor de Ciências da Medicina Molecular na Universidade de Sydney relatou que a circuncisão 
diminui significantemente as incidências de infecções do trato urinário assim como a possibilidade 
de doenças sexualmente transmissíveis:

Entre 2 à 5 por cento dos meninos que não são circuncidados irá desenvolver algum tipo de DST 
comparado com 0.1 à 0.2 por cento dos que são circuncidados. 293

“Circuncisão diminui incidências de câncer cervical” foi o título de uma matéria no New Scientist 
294 que reportou os resultados de sete estudos em cinco paises diferentes e um total de 2.000 casais. 
295 Entre os dados que suportavam essa reportagem estava o fato de que 20% dos não circuncidados 
e apenas 6% dos circuncidados possuem o Human Papilloma Virus ( HPV ), que é conhecido por 
causar câncer cervical em mulheres que tem relações sexuais com homens infectados. Outro 
relatório 296 concluiu que homens não circuncidados tem 20 vezes mais chances de desenvolver 
câncer do orgão sexual masculino.

Os mandamentos de Deus são sempre para o beneficio de Seu povo.

 A natureza quimica da carne.

Não foi até o século 19 que químicos começaram a entender a natureza molecular de todas as 
substâncias, incluindo as que fazem parte dos seres humanos. Mas Deus afirma que Ele fez Adão do 
pó da terra. 297 E Ele disse à Adão que para lá ele iria retornar. 298 Todos os elementos químicos 
necessários para se fazer uma pessoa sao encontrados no pó da terra, é só uma questão de misturá-
los de maneira correta, uma tarefa fácil para o Senhor. O autor do livro de Gênesis não possuia 
nenhum entendimento de bioquimica, portanto mais uma vez, fica demonstrado que a Biblia foi 
inspirada por Deus.
290 Genesis 17:12
291 R. Russell, What the Bible Says About Healthy Living. Candle books, 1999, page 10
292 New Scientist, April 15, 2007
293 The Weekend Australian, August 25, 2007, page 3
294 New Scientist, April 11, 2002
295 O estudo foi publicado no New England Journal of Medicine, 2002, 346, pages 1105-1112
296 Journal of the American Academy of Dermatology, 2006, 54 (3), page 369
297 Genesis 2:7
298 Genesis 3:19



A costela de Adão

É interessante notar que para fazer a Eva, Deus colocou Adão num sono profundo e removeu uma 
de suas costelas. Com esta costela Deus formou a Eva. A costela é o único osso do corpo humano 
que pode crescer de novo se for removido. Cirurgiões muito comumente utilisam a costela ou parte 
dela se ossos são necessários em outras partes do corpo da pessoa, e contanto que, o periosteum 
( membrana que envolve a costela ) permanecer intácta, a costela crescerá novamente na maioria 
dos casos. O fato do crescimento da costela era completamente desconhecido pelos povos da 
antiguidade.

A vida está no sangue.

A escritura declara que a fonte da vida está no sangue, Levitico 17:11

Pois a alma da carne está no sangue

Até os idos de 1880, se tratavam pessoas doentes com sangramento na tentativa de curar um mau, 
muitos pacientes morreram por causa desse procedimento. Hoje, se sabe que o sangue é a fonte da 
vida. Nós somos compostos por células, músculos, pele, cérebro, nervos, etc, e é o sangue que leva 
a eles o oxigênio necessário para a vida e remove as toxinas e gás carbônico. Ele também carrega 
hormônios e vitaminas e minerais essênciais à nossa saúde. Se você perde o seu sangue, você perde 
a sua vida.

A singularidade do sangue de Cristo

Quando Adão fez o que Deus o proibiu e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do 
mau, todo o seu corpo, incluindo o sangue se tornou poluido e ele morreu, tanto espiritualmente 
quanto ( eventualmente ) fisicamente. O processo que o levou à morte começou no momento em 
que ele comeu o fruto. O castigo de Deus foi passado para todos os descendentes de Adão e Eva, e 
todas as gerações seguintes. Entretanto, a escritura fala que o sangue de Cristo era diferente, que 
pertencia à Ele mesmo, 299 era precioso, 300 era justificador, 301 redentor, 302 remidor, 303 comprador 
304, etc.

Cristo foi concebido unicamente pelo Espirito Santo, e a “semente” humana foi encubada na 
mulher. 305 Admitidamente, alguns desses relatos são para serem tomados simbolicamente enquanto 
outros são verdadeiros. O sangue puro de Cristo enquanto feto não deveria ter se misturado com o 
de sua mãe, uma vez que este carregava de alguma forma a natureza pecadora. Na verdade isto é o 
que acontece. Normalmente o sangue da mãe não se mistura com o do bebê. Os dois sistemas 
vasculares estão completamente separados, e apesar dos nutrientes assim como o sangue venoso 
( desoxigenado ) serem transportados através da placenta, os dois sangues nunca se misturam. De 
fato, mãe e bebê podem ter dois grupos sanguíneos diferentes e mesmo assim os anticorpos da mãe 
não atacam o bebê do modo como faria à um corpo estranho, este fato permanece um mistério para 
a ciência. Claro que, como qualquer sistema podem haver problemas onde o sangue do bebê vaza 
em pequenas quantidades para o sistema circulatório da mãe, e se ela tiver um fator RH negativo 
299 Atos 20:28
300 1 Pedro 1:19
301 Romanos 5:9
302 Efesios 1:7
303 Romanos 3:25
304 Apocalipse 5:9
305 Mateus 1:18-23



enquanto que o bebê possuir RH positivo os anti corpos da mãe atacarão o sistema sanguíneo do 
bebê. Isto é chamado de doença do RH.

Até mesmo em um detalhe obscuro como este a Biblia permanece confiável e consistente.

A proibição do casamento entre pessoas da mesma familia

Quando Deus terminou seu trabalho da criação Ele disse ser muito bom. 306 Contudo, depois que 
Adão e Eva desobedeceram à Deus ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do 
mau,307 o pecado entrou no mundo e toda a criação foi afetada por ele até ao nivel molecular. 
Mutações, que são falhas ou defeitos, 308 começaram a ocorrer nas sequências de DNA em todas as 
formas de vida. 

Já que fomos feitos de um modo “assombroso e maravilhoso” 309, nossa células tem macanismos 
que conseguem reparar essas falhas e defeitos, mas alguns deles permanecem. Essas falhas acabam 
por se acumular lentamente, e são passadas para outras gerações. Estes acúmulos em mutações 
podem ter sido um dos fatores que reduziram a expectativa de vida dos seres humanos, 
principalmente depois do dilúvio. Algum tempo depois Deus deu a Moises Seu “código civil”. Fazia 
parte deste código a proibição de relações sexuais entre membros da mesma familia, isto foi 
ordenado por motivos morais e genéticos. 310 

Quando uma criança é concebida, uma sequência de DNA da mãe ( que é agrupada em pacotes de 
células chamadas cromossomos )311 se combina com uma sequência de DNA do pai. A sequência de 
ambos os progenitores contém mutações durante a concepção, mas quando essas sequências se 
unem, a função da sequência que contém a mutação é invadida pelo mesmo tipo de função do outro 
progenitor para que esta seja substituída e tudo fica bem.
Entretanto, quando ambas as sequências possuem o mesmo tipo de mutação – que acontence com 
casais da mesma família – estas sequências mantêm a mutação e está é passada para o bebê.

O acúmulo de mutações, causando disordem genética em função de casamentos entre membros da 
mesma família, tem se tornado cada vez mais comun. Não tanto nas sociedades ocidentais ( onde a 
maioria das leis são baseadas na Bíblia ), mas em grupos que não tiveram o benefício de conhecer a 
Bíblia. Howards Schneider escreveu sobre a Arabia Saudita e o alarmante aumento de desordens 
genéticas tais como: talassemia, anemia da celula, hidrocefalia, diabetes, etc em função de 
casamentos entre membros da mesma familia:

No entanto, em um país hesitante para discutir seus problemas mais íntimos com o exterior, um 
diálogo público vem se desenvolvendo... Sheiks religiosos estão aconselhando jovens à “escolher  
cuidadosamente sua esposa” prestando atenção na questão da saúde. 312

E o título do Digital Journal 313, não poderia ser mais explícito: “Endogamia de Mulçumanos na 
Inglaterra está causando doenças genéticas.”

306 Genesis 1:31
307 Genesis 3:6
308 Página 47
309 Salmos 139:14
310 Levítico 18:6-18
311 Página 46
312 Wahsington Post Foreing Serivce, 16 Janeiro, 2000 página A01
313 digitaljournal.com/article/250164, 11 de Fevereiro, 2008.



Novamente podemos ver que as instruções de Deus podem ser aplicadas hoje, apesar de terem sido 
escritas há 3.500 anos atrás.

Uma comparação entre a Bíblia e os escritos Islâmicos

Nós vimos aqui como a Bíblia pode ser examinada à luz da ciência moderna, medicina e 
astronomia. Para efeito de comparação, iremos aplicar a mesma teoria examinatória ao Alcorão 
( Qur'an ) 314, que foi escrito 600 anos DC e em torno de 2.000 anos após a Biblia.

A Terra é plana

O alcorão fala sobre o deus do Islam que:

---fez a Terra espalhada para você como um carpete. 315

Esta passagem certamente nos dá a impressão de que a Terra é plana. O alcorão repetidamente se 
refere à Terra como espalhada 316. Essa referencia dificilmente iria descrever uma esfera. Não 
apenas o alcorão sugere que a Terra seja plana, nele podemos encontrar uma mensagem explícita 
aos que não são seus seguidores em Mecca:

Eles nunca pensam sobre os camelos, e como eles foram criados? As montanhas, como foram 
postas alí? E a Terra como foi feita plana? 317

Compare esse parágrafo com o que a Biblia diz em Isaías 40:22

Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra...

O céu é rígido

Ele segura o céu para que esse não caia na Terra, isto não o fazerá a não ser por sua própria  
permissão. Deus tem compaixão e misericórdia para com a humanidade. 318

Em outras palavras, o alcorão nos diz que o céu é rígido e que se este cair na Terra machucará ou 
matará seus habitantes. Novamente, alcorão 19:90 fala sobre o fato de que o céu pode rachar. E 
finalmente nesta outra passagem abaicho diz:

São os incrédulos desiformados do fato que céus e terra formavam uma só massa rígida, e que  
estes foram rasgados em pedaços. 319

 O sol se põe numa poça de lama negra 

Ele viajou por um certo caminho até atingir o oeste e viu o sol se pôr numa poça de lama negra 320

A hipótese é que o sol seja tão pequeno que possa se por numa poça de lama na terra.

314 passagens do alcorão foram retiradas de: The Koran, Trans. N.J. Dawood, Penguin Classics, 
2004.
315 Alcorão 20:53
316 Alcorão 13:3, 15:19, 50:7, 51:48, 55:10, 78:6, 79:30
317 Alcorão 88:20
318 Alcorão 22:65
319 Alcorão 21:28



Um feto foi feita a partir de um coágulo de sangue 

O germe [feto] fizemos de um coágulo de sangue, e do coágulo um pedaço de carne. Este foi  
transformado em ossos então revestidos em carne, assim sendo feita uma nova criação. 321

Erros devidos à contradições internas 322

Quantos dias para a criação? Alcorão 7:54, 10:3 and 25:59 claramente mencionam que [o deus do 
Islam] criou os céus e a terra em seis dias. Mas em 41:9-12, dá uma descrição detalhada do processo 
de criação e o total são oito dias.

O que foi criado primeiro, os céus ou a terra? Primeiro a terra depois os céus. 323 Céus, e depois, a 
terra. 324

Todos os Mulçumanos irão para o inferno? De acordo com Sura 19:71, todo Mulçumano irá passar 
pelo inferno. Em outras passagens vemos que quem morre na Jihad vai imediatamente para o 
Paraíso. 325 

Outros erros variados

O Alcorão declara que toda espiga de minho pesa 100 gramas. 326 Obviamente, este não é o caso.

O Alcorão declara que [o deus do Islam] criou todas as formas de vida em pares. 327  Isto não é 
verdade, pois algumas plantas e fungos se reproduzem assexuadamente. Entretanto, para um povo 
primitivo esta frase pareceria correta, foi somente com o avanço da ciência que o erro se tornou 
evidente.

O Alcorão fala sobre alguns homens que durmiram numa caverna por 309 anos. 328 Em tais 
condições esses homens teriam morrido em duas ou três semanas devido a desidratação e fome.

De acordo com o Alcorão as montanhas tomam decisões e sentem medo:

Nós oferecemos nossa confiança aos céus, à terra e às montanhas, mas elas recusaram o fardo e  
temeram recebê-lo. 329

320 Alcorão 18:83-86
321 Alcorão 23:14
322 Uma pequena seleção das muitas listadas em answering-islam.org/Quran/Contra
323 Alcorão 2:29
324 Alcorão 79:27-30
325 Alcorão 3:169, 157-158
326 Alcorão 2:261
327 Alcorão 43:12
328 Alcorão 18:25
329 Alcorão 33:72



Não apenas as nuvens e a terra falaram mas também decidiram se iriam cooperar ou serem forçadas 
a vir à existência. Esta afirmação atribui um nível de inteligência às nuvens e terra como que ambos 
fossem um agente independente:

Então virando-se ao céu, que não era nada mais que uma nuvem de vapor, dise-lhe a ele e a terra: 
“Apresentem-se ambos, de boa vontade ou à força.” “ Nós vamos de boa vontade”, eles  
responderam. 330 

De acordo com o Alcorão, cometas de fogo caçam espíritos do mau pelos céus:

Enfeitamos os céus com constalações e o fizemos belo de se admirar. Nós o guardamos de todo  
demônio maldito. Espias são caçados por cometas de fogo. 331

Existem muitos websites detalhando os erros do Alcorão. 332 Depois de listar dez desses erros, um 
website encerra o assunto desta forma:

O Alcorão está cheio de imperfeições, contradições, inconsistências, redundâncias, erros 
gramaticais e não possui ordem cronológica ou capítulos. 333

5.Arqueologia

Existe uma enorme evidência arqueológica que confirma a autenticidade do povo, lugares e eventos 
descritos na Biblia. Alguns exemplos serão dados a seguir. Outros podem ser encontrados em 
muitos livros, um bom livro em particular é chamado Heritage of Evidence in the British Museum 
por Peter Masters. 334

Velho Testamento

Ostracon de Samaria

Em 1910, G J Reisner descobriu 63 cacos de louça 
contendo inscrições à base de tinta. Estas são 
chamadas de ostraca (plural) ou ostracon (singular);
a imagem de um deles é mostrada à direita. As 
inscrições estão em Hebreu antigo e dizem respeito 
ao comercio da época.
Trinta deles identificam o clã e dristrito de sete dos 
dez filhos de Manasseia, que também estão 
gravados em Josué 17:2-3.

330 Alcorão 41:10-12
331 Alcorão 15:16-19
332 answering-islam.org/quran/contra; 1000mistakes.com; 
lightshinesindarkness.com/hystory_erros_koran; faithfreedom.org/Articles/KSM/contradictios.
333 faithfreedom.org/articles/SKM/contradictions.html, retirado em 10 Abril, 2011
334 P. Masters, Heritage of Evidence in the British Museum, Stephens and George, 2004



Pergaminho Amuleto

A mais antiga passagem das escrituras foi encontrada escrita em um pequeno 
pedaço de prata. Era enrolado e aparentemente usado num cordão em volta 
do pescoço, e foi enterrado com seu dono. O pergaminho foi encontrado pelo 
Dr. Gabriel Barkay durante a escavação das cavernas cemitério na tangente 
da area de Hinnon em 1979 e pode ser visto hoje no Museu de Israel, 
Jerusalém. Ele contém uma inscrição sobre as benções de Arão descritas em 
Números 6:24-26:
                                                                                                                          
O SENHOR te abençoe e te guarde; O SENHOR faça resplandecer o                Pergaminho Amuleto
seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti;O SENHOR sobre ti levante
o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, 
e eu os abençoarei. 

Faraó Shishak

A campanha militar do Faraó Shishak, o primeiro Rei Egípicio a ser mencionado na Biblia, 335  foi 
gravada nas paredes do templo de Anun em Tebes, Egito. 336

O epitáfio de Merneptah

Este epitáfio data do reinado do Faraó Merneptah (1236-1223 AC). E comemora as vitórias do 
Egito. Entretanto, o último paragráfo contém uma fascinante 
referência à Israel:

Canaã foi saqueada de toda a forma malígna... Israel foi  
devastada não possuindo nem uma semente.

 Esta é a mais antiga documentação sobre Israel fora da Biblia e 
a única menção sobre Israel em registros Egípicios. O epitáfio se 
encontra no Museu do Cairo. 

              Epitáfio de Merneptah

A inscrição da casa de Davi

Em 1993, no término de 25 anos de escavações do site 
arqueológico de Tel Dan, norte de Israel, um dos 
escavadores notou linhas escritas numa pedra sendo 
acentuadas pelo sol da tarde. Examinando a pedra de 
perto, foi revelado que esta era um fragmento de epitáfio 
mencionando a Dinastia do Rei Davi. Este é o registro 
mais antigo do Rei Davi, e a menção mais antiga de um 
significante personagem biblico a ser encontrado fora da 
Biblia. A inscrição está guardada no Museu de Israel em 
Jerusalém.                                                                                              Inscrição da casa de Davi

335 1 Reis 14:25,26
336 K. A. Kitchen, Shishak's Military Campaing in Israel, Confirmed, Biblical Archaeology Review, 
May/June 1989, paginas 32-33



A queda de Samaria

A derrota de Samaria 337 para Sargão II, Rei da Assíria, foi encontra gravada nos muros de seu 
palácio da mesma forma em que fora a derrota de Ashdod para Sargão II. 338, 339

O cerco de Laquis

O cerco de Laquis por Senaqueribe 340 foi encontrado nos registros da rendição da cidade. 341

O tunel de Ezequias

A Biblia declara 342 que Ezequias, Rei de Judá ordenou que 
um tunel fosse construído para levar água da fonte de Giom, 
que estava fora das muralhas da cidade antiga, até a piscina 
de Siloé para servir como aqueduto de Jerusalém que estava 
sob ameaça de invasão pelo exército da Assíria.

O tunel foi construído entre 727 e 698 AC e foi descoberto 
por Edward Robinson, um Americano estudioso da Biblia em 
1838. Este tunel continua a levar água à cidade e visitantes 
podem caminhar pelos seus 533 metros de comprimento.

Tunel de Ezequias, cortesia BiblePlaces.com

O Prisma de Taylor

Como foi dito anteriormente, o Rei Ezequias construiu o tunel para suprir água a cidade durante a 
invasão pela Assíria. Senaqueribe, Rei da Assíria ordenou que seu exército 
cercasse a cidade de Jerusalém. Ezequias orou no templo e pela manhã 
185.000 homens do exército Assírico estavam mortos. 343 Senaqueribe 
consequentemente se retirou para Nínive. Contudo, ele gravou suas vitórias em 
seu epitáfio.

Este epitáfio recebeu o nome de prisma de Taylor por ter sido descoberto pelo 
Coronel Taylor em 1830, e se encontra hoje no Museu Britânico. Ele confirma 
os seguintes pontos descritos na Biblia: Senaqueribe invadiu Judá; ele 
conquistou muitas cidades e cercou Ezequias em Jerusalém. Além disso, o 
epitáfio revela que Ezequias pagou tributo à Senaqueribe, mas que isto 
acontecera antes do cerco à Jerusalém 344 e de algum modo parece que 
Senaqueribe incluiu esta informação numa tentativa de explicar porque, depois 
de invadir 46 cidades, Jerusalém não fora destruída. Não há nenhuma menção 
da captura de Jerusalém.                                                                                          O prisma de Taylor

337 2 Reis 17:3-6, 24; 18:9-11
338 Isaías 20:1
339 Britannica Online, retirada em 2 de Maio 2011
340 2 Reis 18:13,17
341 britishmuseum.org/highlights/highlight_objects/me/s/panel,_place_of_sennacherib-4.aspx
342 2 Reis 20:20; Crônicas 32:3-4
343 2 Reis 19:35-36
344 2 Reis 18:14-15



O assassinato de Senaqueribe

O assassinato de Senaqueribe por dois de seus próprios filhos 345 foi encontrado gravado nos anais 
de outro de seus filhos Esarhaddon. 346

Beltsazar 
A existência de Beltsazar, Rei da Babinônia, que aparece no capítulo 5 do 
livro de Daniel era questionável. De acordo com registros históricos, o 
último rei da Babilônia fora Nabonidus. Entretando, tábuas foram 
achadas provando que Beltsazar era filho de Nabonidus e serviu como co-
regente na Babilônia. Este sendo o caso, Beltsazar somente poderia 
oferecer à Daniel um lugar como “o terceiro governante do reinado” 347 

por interpretar os escritos na parede, que seria a mais alta posição 
disponível. Aqui nós vemos a precisão dos registros biblicos, mais uma 
vez confirmados por descobertas da arqueologia. 348 A crônica de 
Nabonidus se encontra no Museu Britânico.

       Crônica de Nabonidus

A Pedra Moabita

A pedra Moabita é uma pedra de basalto com uma inscrição sobre Mesa, Rei de 
Moabe, que foi criada em 850 AC; ela comemora a vitória sobre Ahab Rei de 
Israel. 349 A pedra foi encontrada em Dibon, Jordão em 1886 por F.A. Klein, um 
sacerdote Alemão. Apesar de ter sido quebrada durante sua compra, a maioria 
dos pedaços foram recuperados. A pedra se encontra no Museu do Louvre na 
França.

                                                                                                                                      Pedra Moabita
As Campanhas de Nabucodonosor no Oeste

A tábua abaicho faz parte de uma série que descreve os principais eventos  que aconteceram entre 
os anos 747 AC até pelo menos 280 AC. Cada sentença é separada por uma linha horizontal que 

começa com uma referência ao ano do Reinado do Regente em questão.
Esta inscrição em particular declara que após re-equipar seu exército, 
Nabucodonosor marchou para a Síria em 599 AC. Também diz que ele 
voltou a marchar para o Oeste em Dezembro 598 AC, uma vez que, 
Jeoaquim então Rei de Judá , havia parado de pagar tributo.
O exército de Nabucodonosor cercou e capturou Jerusalém por volta de 15 
ou 16 de Março de 597 AC. O Rei de Judá Jeoaquim foi aprisionado e 
levado à Babilônia. Essas crônicas terminam com a série de expedições à 
Síria no ano 594 AC. 350 As crônicas descrevem os eventos exatamente 
como eles aparecem na Biblia.

345 2 Reis 19:37
346 D. D. Lucknbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia Vol. 2:Historical Records of Assyria  
from Sargon to the End, University of Chicago Press, 1927
347 Daniel 5:16
348 Homer Trecartin, Jr. 8 Dezembro 1996, Studies in Daniel, Professor Pastor Donn Leatherman, 
The Relantionship Between Nabonidus and Belshazzar, biblestudymanuals.net/belshazzar.htm
349 2 Reis 1:1; 3:4-27



Chefe geral de Nabucodonosor

Enquanto pesquisava os registros de finanças babilônicas guardados na sala arcada do Museu 
Britânico, o professor visitante Michael Jursa, se deparou com um nome que ele já havia visto 
antes, Nabu-sharrussukin descrito numa tábua Assírica com escrita cuneiforme de 2.600 anos. 
Professor Jursa, que é também um Assiriologista, se referiu à biblia e lá no antigo testamento, livro 
de Jeremias 39:3 ele encontrou ( apesar de soletrado de forma diferente ), o mesmo nome: Nebo-
sarsequim. De acordo com Jeremias, este era o chefe geral de Nabucodonosor que estava presente 
durante o cerco à Jerusalém. A tábua pertence ao décimo ano de reinado de Nabucodonosor, no ano 
595AC, 12 anos antes da invasão e conquista de Jerusalém. Dr. Irving Finkel, um expert do Museu 
fez o seguinte comentário:

Esta é uma descoberta fantástica, um achado de primeira classe. Se Nebo-sarsequim existiu, quais  
outros personagens de pouca expressão da biblia também teriam existido? Um detalhe como este  
do velho testamento de tão pouca importância sendo verificado como verdadeiro, significa que  
toda a narrativa ( de Jeremias ) pode ser vista por uma perspectiva muito mais poderosa. 352

Ciro, o grande

Ciro capturou Babilônia em 539 AC. Mas 200 anos 
antes disso, Deus profetizou essa captura no livro de 
Isaías, descrevendo como Ele usaria Ciro como seu 
instrumento. 353 Ciro também é mencionado em Esdras 
1:2-4 e em 2 Crônicas 36:22-23. O cilindro de Ciro, que 
conta a suas façanhas depois da captura da Babilônia, 
esta na sala 55 do Museu Britânico.

                                O cilindro de Ciro

Ciro foi enterrado num humilde túmulo de pedra perto de sua capital, Pasárgada, hoje parte do Irã. 
De acordo com o historiador Strabo, o eptáfio abaicho um dia 
ornamentou o túmulo:

Eu sou Ciro, aquele que conquistou para os persas este  
império; não me invejes, portanto, este pouco de terra que  
cobre meu corpo. 

                                                                                                                          O túmulo de Ciro

350 
britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/c/cuneiform_nebuchadnezzar_ii.aspx, 
retirada em 25 de Abril de 2011
351 2 Reis 24
352 biblearchaeology.org/post/2008/04/nebo-sarsekim-found-in-babylonian-tablet.aspx, retirada em 
25 de Abril 2001
353 Isaias 45:1-3
354 wikipedia.org/wiki/Pasargadae, retirado em 25 de Abril 2011



Mais um confirmação de que Ciro um dia foi Rei da Pérsia
vem na forma de uma inscrição nas ruínas de um palácio:

Eu so Ciro, o Rei de Acade (Pérsia). 355

                                                                           Inscrição de Ciro

Dário, o Grande

Dário o Grande, foi Rei do Império Pérsa 
entre 522 à 486 AC. À pedido do povo Judeu 
ele ordenou uma busca de documentos e 
recuperou um decreto para a recuperação do 
templo de Jerusalém, 356 que havia sido 
descontinuada. O túmulo de Dário e outros 
três que se supõe pertencerem a outros 
personagens biblicos ( Xerxes, Artaxerxes e 
Dário II ), foram descobertos no Irã. O 
túmulo de Dário é claramente identificado 
por uma inscrição. 357

O túmulo de Dário, o Grande

Os pergamilhos do Mar Morto

Estes documentos perteciam por uma pequena comunidade de Essênios que vivera no deserto da 
Judea à oeste do Mar Morto. Foram escritos entre 200 AC e 70 DC. Os livros de todo o velho 
testamento foram encontrados menos Ester e Neemias. Os pergaminhos do Mar Morto são 
discutidos mais a fundo na página 123. Entretanto, eles foram incluídos aqui para corroborar a 
integridade da Biblia em dois 
sentidos:

Primeiro, são de longe a versão 
mais antiga do texto bíblico, 
datando de mil anos antes do que o 
texto original da Bíblia Hebraica 
em massorético, o que confirma a 
impressionante precisão usada 
                                                                                       Os pergaminhos do Mar Morto

355 wikipedia.org/wiki/Cyrus_the_Great, retirado em 25 de Abril 2011
356 Esdras 6:1-12
357 wikipedia.org/wiki/Darius_I_of_Persia, retirado em 30 de Abril 2011



quando se fez cópias das escrituras. Isto dá aos crentes grande confiança de que a Biblia que nós 
temos hoje é a mesma, como muito poucas exceções, que originalmente escrita.

Em segundo lugar, eles dão um forte apoio à unidade e 
autoria de Isaías. Críticos têm alegado que o livro de 
Isaías fora escrito por dois autores diferentes: O 
primeiro, e original, teria escrito 39 capítulos ( que 
falam basicamente sobre julgamento ), e mais tarde 
outro autor teria completado o livro com profecias que 
consequentemente teriam se cumprido. Acadêmicos 
liberais, alegam que a segunda parte dever ter sido 
escrita após os acontecimentos, dando assim precisão 
as profecias. No entanto, os pergaminhos do Mar 
Morto contêm todo o livro de Isaías ( disponível no 
Santuário do livro em Jerusalém ). Um exame mais

                       Santuário do Livro                         detalhado, mostra que não há nenhuma interrupção 
                                                                        entre os capítulos 39 e 40. Na verdade, o capítulo 40 
                                                                        começa no final da coluna do capítulo 39, claramente
                                                                        demonstrando a unidade da autoria de Isaías. 358

Novo Testamento

A Piscina de Siloé

Acadêmicos liberais alegam que a Piscina de Siloé nunca 
existiu e que o evangelho de João é pura alegoria; isto porque 
a piscina que geralmente é associada com as escrituras foi 
construida por Eudocia de Constantinopla (400-460DC) e não 
poderia ter sido a piscina da época de Jesus. Mas esta linha 
liberal de pensamento foi destruida quando em 2005, uma 
equipe de manutenção ao durante excavações para reparar um 
sistema de esgoto, encotrou dois degraus. Excavações 
posteriores revelaram três lances de cinco degraus cada, tendo 
60 metros de comprimento e levando à uma piscina como 
mostrado na foto.

Esta piscina foi construída pelo Rei Ezequias 359 e se encontra a 200 metros da outra piscina. 
Comentando sobre a descuberta, James Charlesworth, um professor de Novo Testamento do 
Seminário Teológico de Princenton disse:

Considerar João como sem importância histórica é um absurdo. Agora nos parece claro que o  
evangelho de João tem informação histórica confiável. Nós encontramos a tal piscina precisamente  
como João a descreve. 360

358 C.R. Swindoll, Insight's Archaeology Handbook, Insight for Living, 2008, página 66
359 2 Reis 20:20
360 Christianity Today, Outubro, 2005



A inscrição de Pôncio Pilatos

A Biblia era o único registro que monstrava Pôncio 
Pilatos como governante da Judéia. Consequentemente, 
muitos duvidavam que ele realmente tivesse mantido 
esta posição, até que em 1961o arqueologista Italiano 
Dr. Frova descobriu um bloco de calcário quando 
escavava um teatro próximo a Cesaréia Marítima. Neste 
bloco foi encontrado a inscrição em Latin que descreve 
Pilatos que traduzido lê-se: Pôncios Pilatos, Praefectus  
de Judéia. 361                                                                                                                                  A inscrição de Pôncio Pilatos
                                                                                                         

Caifás o Sumo Sacerdote

Caifás foi sumo sacerdote por 18 anos (18-36 DC). É 
provavél que ele tenha ganho a posição por se casar com a 
filha de Anás, então líder do clã sacerdotal. 362

Caifás é conhecido por ser o líder da conspiração para a 
crucificação de Jesus. Zvi Greenhut do Museu de Israel, 
descobriu seu ossuário em Novembro de 1990.           

              O ossuário ( recipiente que               Durante uma reunião dos líderes religiosos, Caifás fez a 
              contem os ossos humanos )  de          seguinte declaração profética sobre Jesus:
              Caifás, o Sumo sacerdote
                                                               Não vos considerais conveniente para nós que, um homem 
deva morrer pelo povo e não que toda a nação deva perecer. 363

A estátua de Artemis

Durante a terceira viajem missionária de Paulo, ele e seus companheiros 
pararam em Éfeso e pregaram fortemente sobre o Reino de Deus. Atos 19:11 diz

E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. 

Como consequencia, muitas pessoas se convertaram e pararam de adorar a deusa 
Artemis ( o nome Grego da deusa Romana Diana ), a deusa da fertilidade. Os 
artesãos locais que viviam da produção de estátuas sentiram a queda nas vendas 
e começaram a protestar para que Paulo e companhia fossem tirados do seu 
meio. 364

                                                         Muitas estátuas de Artemis já foram descubertas, esta é uma delas. 

361 Mateus 27:2, Lucas 3:1 (Praefectus é a palavra em Latin que significa Prefeito ou Governador)
362 João 18:13
363 João 11:50
364 Atos 19:23-27



A descoberta do túmulo de Herodes

Em Maio de 2007, Professor Ehud Netzer anunciou 
que um time de arqueologistas da Universidade 
Hebráica em Jerusalém havia descoberto as ruínas 
do sarcófago e mausoléu de Herodes, próximo do 
Monte Herodium, uma montanha em forma de cone 
que ele mesmo havia criado. 365

Herodes é mencionado na Biblia como sendo o Rei 
que ordenou a morte de todos os bebês do sexo 
masculino com menos de dois anos de idade. Este 
decreto de Herodes tinha como objetivo matar o 
Messias que teria nascido como Rei dos Judeus e 
após um dos magos, que foi avisado por sonho sobre 
o nascimento do menino, ter falhado em dizer-lhe                 Monte Herodium, foto da Universidade
onde o poderia encontrar. 366                                                                                        Hebráica em Jerusalém

             Uma fotografia do que é certamente o 
                         sarcófago de Herodes

Judeos forçados a deichar Roma

A expulsão dos Judeus de Roma durante o reino de Cláudio (41-45 DC)367 foi gravada por Suetônio 
(cerca de 70-130 DC) em "A Vida dos Doze Césares":

"Como os judeus estavam constantemente causando distúrbios por instigação de CRESTO,  [o 
nome Latin para Cristo] os expulsou de Roma." 

Esta é uma referência plausível sobre a expulsão dos Judeus Cristãos de Roma. O autor do livro de 
Atos dos Apóstolos ( comumente chamado de Atos ), Lucas, faz referência a esta mesma expulsão, 
que ocorreu no ano 49 DC e de acordo com o líder da Igreja do século V Padre Osório. Atos 18:2 
declara:

365 israelnationalnews.com, retirado em 1 Dezembro 2008
366 Mateus 2:1-17
367 Atos 18:2



E, achando um certo judeu por nome Áqüila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da 
Itália, e Priscila, sua mulher (pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma),  
ajuntou-se com eles 

Áqüila e Priscila se converteram ao Cristianismo antes de conhecerem Paulo.

Conclusão

Evidencias foram apresentadas aqui, mostrando que a Biblia é correta em tudo que ela diz, seja um 
evento cataclísmico como o grande dilúvio, assuntos sobre ciência, agricultura, hidrologia, 
cosmologia ou medicina. Este não é o caso com outro livro da antiguidade ( apesar de muito mais 
recente que a Biblia ) chamado Alcorão. Finalmente, vimos como a arqueologia têm confirmado a 
autenticidade histórica das pessoas, lugares e eventos mencionados em toda a Biblia.

Nosso Grande Deus inspirou a Biblia e esta é completamente conviável.

Nota sobre o autor, sua obra e esta tradução.

O capítulo quatro que você acabou de lêr faz parte do Livro A Defense of the Bible, escrito pelo Dr. 
Gary J Baxter, 2 Edição, 2011. Você pode encontrar maiores informações sobre o autor através do 
webiste www.adefenceofthebible.com

Esta tradução foi feita por Alex Silva, Abril 2012 com autorização do autor. Você pode entrar em 
contato com o tradutor através do email alexsilvacorp@gmail.com. Todo esforço foi feito para que 
o texto refletisse verdadeiramente a pesquisa e opinião do autor.

Note about the author, his work and this translation

You just read the chapter four of the book titled A Defence of the Bible by Dr Gary Baxter, 2nd 

Edition, 2011. You can find more information about the author on the website: 
www.adefenceofthebible.com

This translation was completed by Alex Silva, April 2012 with the authorisation of the author. You 
can contact the translator through the email: alexsilvacorp@gmail.com. All efforts were made to 
faithfully represent the research and opinion of the author.

http://www.adefenceofthebible.com/
mailto:alexsilvacorp@gmail.com
http://www.adefenceofthebible.com/
mailto:alexsilvacorp@gmail.com

	Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o Dilúvio e os destruiu a todos. 238

