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Recapitulação - Aparentes Erros
• Morcegos são aves?
• Baleias são peixes?
• Lebres ruminam?
• Lua tem luz própria?
• Insetos com 4 patas?
• p=3?

• Golias poderia ser tão 
alto (2,88 m)?
• De 75 a 2.500.000 

em 430 anos?
• O Grão de mostarda é 

a menor semente? APARENTES DISCREPÂNCIAS

Entre os Evangelhos
• Tentação de Cristo
• Genealogias diferentes
• Endemoninhados Gadarenos
• Jesus Ficou 3 Dias e 3 Noites Morto, ou

ressuscitou no 3º dia?
• Inscrições na cruz
• Horário da crucificação
• Etc.
• Ver curso: Há Harmonia Entre Os Evangelhos?

Sibecai ou Mebunai?
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Sibecai ou Mebunai?
• 1Cr 11:28 Ira, filho de Iques, tecoíta; Abiezer,

anatotita;29 Sibecai, husatita; Ilai, aoíta;
• 2Sm 23:26 Heles, paltita; Ira, filho de Iques,

tecoíta; 27 Abiezer, anatotita; Mebunai, husatita;

Problema
• Uma visível diferença entre os nomes

Causas do Problema
• Ignorar o fato de ser comum na Bíblia pessoas

serem chamadas por mais de um nome
• Algum copista pode ter cometido um pequeno

erro de grafia

Solução (1)
• Exemplo: dentre os 12 apóstolos, 4 tinham mais

que um nome:
–Mateus - Levi
–Simão Pedro - Pedro - Cefas
–Tadeu - Judas
–Bartolomeu - Natanael

Solução (1)
• Exemplos no Antigo Testamento:
–Israel - Jacó (Gn 32:28)
–Hadassa - Ester (Et 2:7)
–Jetro - Reuel (Gn 2:18)
–José - Zefanate-Panéia (Gn 41:45)
–Daniel - Beltessazar (Dn 1:7)

Solução (2)
• Um pequeno erro de algum copista, que gerou

manuscritos imperfeitos:
–Sibecai (סבכי)
–Mebunai (מבני)
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Solução (2)
• Outras aparentes discrepâncias atribuídas a

manuscritos imperfeitos:
–Zabdi (זבדי) - (Js 7:1)
–Zinri (זמרי) - (1Cr 2:6)
–7000 carruagens (1Cr 19:18)
–700 carruagens (2Sm 10:18)
–40000 cavalos (1Rs 4:26 )
–4000 cavalos (2Cr 9:25)
–Idade de Acazias: 42 (2Rs 8:26) - 22 (2Cr 22:2)

Quando Joaquim Foi Libertado?

Quando Joaquim Foi Libertado?
• Jr 52:31 Sucedeu, pois, no ano trigésimo sétimo

do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês
duodécimo, aos vinte e cinco do mês, que Evil-
Merodaque, rei da Babilônia, no ano primeiro do
seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei
de Judá, e o tirou da casa da prisão;

Quando Joaquim Foi Libertado?
• 2Rs 25:27 Depois disso, sucedeu que, no ano

trinta e sete do cativeiro de Joaquim, rei de Judá,
no mês duodécimo, aos vinte e sete do mês, Evil-
Merodaque, rei de Babilônia, libertou, no ano em
que reinou, a Joaquim, rei de Judá, da casa da
prisão.

Problema
• Um texto traz dia 25 o outro texto traz dia 27
–uma aparente discrepância

Causa do Problema
• Ignorar o fato de que entre o decreto do rei e o

cumprimento do mesmo, pode haver uma
defasagem de tempo
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Solução
• O Decreto foi assinado no dia 25
–"levantou a cabeça de Joaquim" Jr 52:31

• Joaquim foi posto em liberdade no dia 27
–levou 2 d ias para o decreto sair do "gabin ete real"

e ch egar até o carcereiro de onde Joaquim estava
preso

Qual Era A Quantidade De 
Soldados?

Qual Era A Quantidade De Soldados?
• 2Sm 24:9 Deu Joabe ao rei o recenseamento do

povo: havia em Israel oitocentos mil homens de
guerra, que puxavam da espada; e em Judá eram
quinhentos mil.

Qual Era A Quantidade De Soldados?
• 1Cr 21:5 Deu Joabe a Davi o recenseamento do

povo; havia em Israel um milhão e cem mil
homens que puxavam da espada; e em Judá eram
quatrocentos e setenta mil homens que puxavam
da espada.6 Porém os de Levi e Benjamim não
foram contados entre eles, porque a ordem do rei
foi abominável a Joabe.

Causa do Problema
• Ignorar o fato de que os diferentes relatórios

podem expressar números com considerações e
premissas diferentes
• Ignorar outras passagens bíblicas que lançam luz

aos diferentes números registrados em cada
passagem

Solução
Para a diferença em Israel:
• Há uma diferença entre soldados e homens

capazes de lutar
• Israel (10 tribos do norte) possuía um exército

com 288 mil soldados e também possuía mais
800 mil homens capazes de lutar
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Solução
O exército de 288 mil soldados:
• 1Cr 27:1-15 São estes os filhos de Israel

segundo o seu número, os chefes das famílias e
os capitães de milhares e de centenas com os
seus oficiais, que serviam ao rei em todos os
negócios dos turnos que entravam e saíam de
mês em mês durante o ano, cada turno de vinte e
quatro mil...(12 turnos de 24.000 soldados)

Solução
• Assim, 2Sm 24:9 deve ter registrado o número

de homens que poderia ser adicionados ao
exército, e o texto de 1Cr 21:5 já considerou e
arredondou a soma (de 1.088.000 a 1.100.000)

Solução
Para a diferença em Judá:
• Pode ser somente arredondamento (470 e 500 mil)
• Pode ser que o texto de 1Cr 21:5 apresenta o

resultado obtido por Joabe (470 mil) que foi um
resultado parcial (não contou Levi e Benjamin).
–O texto de 2Sm 24:9 apresentar ia uma estimativa

total (considerando aquilo que o mesmo n ão
contou, chegando a 500 mil)

APARENTES CONFLITOS COM 
A CIÊNCIA

Qual A Idade Do Universo? E 
Da Terra? E Da Raça Humana?

Criação da Terra e do Homem
• Gn 1:1 No princípio, criou Deus os céus e a

terra...
• Gn 1:26 Também disse Deus: Façamos o homem

à nossa imagem, conforme a nossa semelhança;
tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre
as aves dos céus, sobre os animais domésticos,
sobre toda a terra e sobre todos os répteis que
rastejam pela terra... 31 Houve tarde e manhã, o
sexto dia.
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Idade da Terra
• Pelas genealogias bíblicas (Gn 5 - Adão a Noé e

Gn 11 - Noé a Abraão), vários teólogos afirmam
que tanto o Universo quanto a Terra tem cerca de
6.000 anos 1.
• Cientistas propõe que a idade do universo é

cerca de 14.5 bilhões de anos 2 e a da Terra
cerca de 4,5 bilhões de anos 3.

1-RANA, Fazale; ROSS, Hugh. Who Was Adam? Colorado Springs, CO: Navpress, 2005,  p.46.
2-ROSS, Hugh. The Creator And The Cosmos. Colorado Springs, CO: Navpress, 2001, p. 48.
3-Ibidem, p. 184. 

Idade da Raça Humana
• Vários teólogos afirmam que como o homem foi

criado no 6º dia, teria também cerca de 6.000
anos.
• Com base em registros fósseis, cientistas

afirmam que o homo sapiens apareceu a cerca de
100.000 anos na Terra 1.

1-RANA, Fazale; ROSS, Hugh. Who WasAdam? Colorado Springs, CO: Navpress, 2005,  p.30.

Problemas
• Quem está certo? Os teólogos ou os cientistas?
• Se a Bíblia contraria a ciência, a mesma não

seria pouco confiável?
• Se o Universo, a Terra e o Homem tem mais de

6.000 anos, podemos desconsiderar a narrativa
Bíblia sobre a criação?

Causas dos Problemas
• Dogmatismo teológico com fundamentação

Bíblica frágil e questionável
• Dogmatismo científico com fundamentação

especulativa e disfarçado de verdade absoluta
• "Um teólogo fazendo considerações científicas

tem a mesma credibilidade de um cientista
fazendo considerações teológicas!"

Solução
• O que podemos afirmar com absoluta certeza é:
–Cientistas cometem erros
–Cientistas mudam de opinião
–Cientistas divergem muito entre si
–Suas afirmações nem sempre podem ser tidas

como verdade absoluta.

Solução
• Sobre os teólogos, também podemos afirmar com

absoluta certeza:
–Eles cometem erros
–Eles mudam de opinião
–Eles divergem entre si
–Dogmas teológicos elaborados sem a devida

fundamentação bíblica não podem ser tomados
como Verdade absoluta.
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Solução
• Que a crítica aos dogmas especulativos da

ciência seja feita pelos que estão qualificados
para tal.
• Aqui, avaliaremos teologicamente a questão:
–Quão bem fundamentados estão os que afirmam

dogmaticamente a idade de 6.000 anos para o
Universo, Terra e Raça humana?
–Há alterativa biblicamente plausível?

Solução
• Exemplos de dogmas teológicos equivocados do

passado, e suas consequências:
–Giordano Bruno foi condenado à morte na fogueira

(1600) pois afirmou que o universo era infinito
–Galileu Galilei foi preso e condenado por heresia

(1633), pois afirmou as ideias de Nicolau
Copérnico de que a Terra girava em torno do Sol
• Foi obrigado a se retratar para se livrar da morte

Solução
Exemplo contemporâneo de dogmatismo
questionável:
• “Evangélicos que aceitam uma interpretação da

terra velha de Gênesis têm abraçado uma
hermenêutica que é hostil a uma elevada visão da
Escritura. Eles trazem aos capítulos de abertura
da Bíblia um método de interpretação construído
com pressuposições antievangélicas..."

Solução
• “... Os que adotam tais abordagens já

embarcaram em um processo que
invariavelmente destrói a fé. Igrejas e escolas
que abraçam esta visão não permanecerão
evangélicas por muito tempo...”

• "... A Escritura e não a ciência é o teste definitivo
para toda a verdade. E quanto mais os
evangélicos se afastem desta convicção, menos
evangélicos e mais humanistas se tornam."

John MacArthur 1

1-MacArthur, J., The Battle for the Beginning, W Publishing Group, wpublishinggroup.com, p. 26, 2001.

Solução
• Rm 14:22 Bem-aventurado é aquele que não se

condena naquilo que aprova.
• John MacArthur advoga um "literalismo" que ele

mesmo não pratica
• Suas explicações de vários textos têm que

contrariar seu dogmatismo sobre a literalidade
para sustentar suas convicções soteriológicas
• Alguns exemplos:
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Solução
• 1Tm 2:4 O qual deseja que todos os homens

sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento
da verdade.
• Para MacArthur, o "desejo" de Deus é

praticamente uma farsa. Ele deseja, mas seus
decretos eternos ignoram seus desejos. Na
teologia de Macarthur, Deus pode desejar e ao
mesmo tempo predestinar para eterna danação.

Solução
• 1Jo 2:2 E Ele é a propiciação pelos nossos

pecados e não somente pelos nossos próprios,
mas ainda pelos do mundo inteiro.
• Para MacArthur, mundo inteiro não é

literalmente mundo inteiro. Ele crê que Cristo
não morreu pelo mundo inteiro, somente pelos
"eleitos" segundo a predestinação.

Solução
• Jo 3:16 Porque Deus amou ao mundo de tal

maneira que deu o seu Filho unigênito, para que
todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna.17 Porquanto Deus enviou o seu Filho ao
mundo, não para que julgasse o mundo, mas para
que o mundo fosse salvo por ele.

Solução
• Para MacArthur:
• "amou ao mundo" não é literalmente todas as

pessoas do mundo.
• "todo aquele que nele crê" não significa

literalmente que qualquer um pode crer;
• "para que o mundo fosse salvo" não significa

literalmente que Cristo morreu por todas as
pessoas do mundo

Solução
• Realmente, "A Escritura e n ão a ciência é o teste

definitivo para toda a verdade."
• Mas somente aquilo que a Escritura realmente afirma!
• A opinião de teólogos sobre textos mais obscuros, ou

teorias inferidas a partir do seu entendimento
especulativo (sem unan imidade) não podem ser
considerados como testes válidos para a Verdade!
• Agressividade no debate teológico não fortalece os

argumentos!

Solução
• Alguém pode escolher crer em 6 dias literais. A

Bíblia realmente fala em uma criação em 6
"dias" - "yowm" <03117>
• Esta palavra muitas vezes significa dias de 24

horas na Bíblia
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Solução
• Entretanto, esta abordagem literalista extremada

terá dificuldade com a expressão "houve tarde e
manhã (por do Sol e nascer do Sol)" no 1º , 2º e
3º dias uma vez que o Sol só foi criado no 4º dia
• É importante saber que a palavra "yowm"

<03117> na Bíblia nem sempre significa um dia
de 24 horas

Solução
• Pode significar ano ou períodos de tempo mais

longos, definidos ou indefinidos
• Portanto, interpretações de Gn 1 que consideram

6 períodos de tempo muito longos também são
literais!

Solução (Quiasmo em Gn 2)
Gn 2:1 Assim foram concluídos os céus e a terra, e
tudo o que neles há.
2 E, havendo Deus terminado no dia <03117>
sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de
toda a sua obra que tinha feito.
3 E abençoou Deus o dia<03117> sétimo e o
santificou; porque nele descansou de toda a obra que,
como Criador, fizera.
4 Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram
criados, quando <03117> o SENHOR Deus os criou.
• Aqui yowm <03117> - engloba todos os 7 yowm !

Solução (Outros Exemplos)
• Gn 6:4 Ora, naquele tempo <03117> havia

gigantes na terra;
• Êx 13:10 Portanto, guardarás esta ordenança no

determinado tempo, de ano <03117> em ano
<03117>.
• Dt 2:14 O tempo <03117> que caminhamos,

desde Cades-Barnéia até passarmos o ribeiro de
Zerede, foram trinta e oito anos,

Solução (Outros Exemplos)
• Dt 30:18 então, hoje, te declaro que,

certamente, perecerás; não permanecerás longo
tempo <03117> na terra à qual vais, passando
o Jordão, para a possuíres.
• 1Sm 1:3 Este homem subia da sua cidade de ano

<03117> em ano <03117> a adorar e a
sacrificar ao SENHOR dos Exércitos, em Siló.

Solução
• No sexto dia, antes de criar Eva, aconteceu muita

coisa (Gn 2). Difícil tudo isso ser em 24 horas:
–Adão foi criado, o Éden foi formado e Adão foi

colocado ali
–Adão deu nome a todos os an imais domésticos, às

aves dos céus e a todos os animais selváticos!
–Adão ficou frustrado: "não se achava uma

auxiliadora que lhe fosse idônea."
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Solução
• No sexto dia, antes de criar Eva, aconteceu muita

coisa (Gn 2). Difícil tudo isso ser em 24 horas:
–Adão é colocado em um sono profundo
–O lado do seu corpo é aberto, é ret irada uma

costela, o lugar é fechado
–Eva é formada a partir desta costela
–Adão é acordado, e finalmente conhece Eva

Solução
• Gn 2:2 E, havendo Deus terminado no dia sétimo

a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de
toda a sua obra que tinha feito.3 E abençoou Deus
o dia sétimo e o santificou; porque nele descansou
de toda a obra que, como Criador, fizera.
• Não há a expressão "houve tarde e manhã..." -

indicando que o período tenha encerrado como
em todos os outros 6 períodos anteriores!
• O autor de Hebreus parece confirmar tal tese:

Solução
• Hb 4:3 Nós, porém, que cremos, entramos no

descanso, conforme Deus tem dito: A ssim, jurei
na minha ira: Não entrarão no meu descanso.
Embora, certamente, as obras estivessem
concluídas desde a fundação do mundo.4
Porque, em certo lugar, assim disse, no tocante
ao sétimo dia: E descansou Deus, no sétimo dia,
de todas as obras que fizera.5 E novamente, no
mesmo lugar: Não entrarão no meu descanso.

Solução
• Hb 4:10 Porque aquele que entrou no descanso

de Deus, também ele mesmo descansou de suas
obras, como Deus das suas.11 Esforcemo-nos,
pois, por entrar naquele descanso, a fim de que
ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de
desobediência.
• O autor de Hebreus parece afirmar que o sétimo

dia da criação, o descanso de Deus, dura até
hoje!

Solução
• Portento, não se pode afirmar que os dias de

Gênesis 1 são literalmente dias de 24 horas com
a mesma certeza que podemos afirmar que Deus
é o criador!
• Somente esta última afirmação a Bíblia faz sem

sombra de dúvidas
• O 6º dia e especialmente o 7º , parecem ser bem

maiores do que 24 horas!

Solução
• Para maiores detalhes sobre esta outra

alternativa plausível aos 6 dias de 24 horas:
–Curso "Fé e Ciência - um o lhar para o Gênesis" -

aulas gravadas no site da igreja
–Livreto: "Gênesis Um" (ROSS, Hugh).
–PDF: "A Biblical Case for Old-Earth Creationism"

Jon W. Greene
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Alguns Autores adeptos da "Terra Velha"
• Charles Hodge (sec 19)
• Benjamin B. Warfield
• C. I. Scofield
• Francis Schaeffer (sec 20)
• R. A. Torrey
• Gleason Archer
• Edward J. Young 
• C. S. Lewis
• Paul Little

• Paul Copan (contempor.)
• William Lane Craig
• Norman Geisler
• Wayne Grudem
• J. I. Packer
• J. P. Moreland
• Lee Strobel
• John C. Lennox
• Hugh Ross

Solução - Síntese
• Como a Bíblia não se propõe a ser um livro

científico, jamais deveria ser usada como tal
• A Bíblia não diz qual é a idade do Universo, da

Terra ou do Homem.
• Algumas pessoas tentam fazer cálculos com base

em genealogias - que invariavelmente são
incompletas - representativas e não exaustivas

Solução - Síntese
• A palavra "dia" de Gn 1 é usada inúmeras vezes

na Bíblia significando períodos de tempo mais
longos (7 dias, 1 ano, 38 anos, período longo e
indefinido, etc.)
• Há muitos autores cristãos notáveis que

defendem tanto a "Terra Jovem" de 6 mil anos
quanto a "Terra Velha" de 4,5 bilhões de anos
• É sábio evitar estabelecer dogmas nessa questão

Um Dia Em Que A Terra Parou?

Um Dia Em Que A Terra Parou?
• Js 10:1 Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém,

ouvido que Josué tomara a Ai e a havia destruído
totalmente e feito a Ai e ao seu rei como fizera a
Jericó e ao seu rei e que os moradores de Gibeão
fizeram paz com os israelitas e estavam no meio
deles,2 temeu muito; porque Gibeão era cidade
grande como uma das cidades reais e ainda
maior do que Ai, e todos os seus homens eram
valentes...

Um Dia Em Que A Terra Parou?
• Js 10: 12 Então, Josué falou ao SENHOR, no dia

em que o SENHOR entregou os amorreus nas
mãos dos filhos de Israel; e disse na presença
dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua,
no vale de Aijalom.13 E o sol se deteve, e a lua
parou até que o povo se vingou de seus inimigos.
Não está isto escrito no Livro dos Justos? O sol,
pois, se deteve no meio do céu e não se apressou
a pôr-se, quase um dia inteiro.
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Um Dia Em Que A Terra Parou?
• Js 10:14 Não houve dia semelhante a este, nem

antes nem depois dele, tendo o SENHOR, assim,
atendido à voz de um homem; porque o SENHOR
pelejava por Israel.15 Voltou Josué, e todo o
Israel com ele, ao arraial, a Gilgal.

Um Dia Em Que A Terra Parou?
Resumo:
• A cidade de Gibeão tinha feito acordo com Josué
• O rei amorreu de Jerusalém se junta com outros

4 e acampam próximo de Gibeão
• Josué é avisado e durante a noite sobe de Gilgal e

os ataca de surpresa
• Eles fogem e o Senhor finaliza a derrota com uma

tempestade de granizo

Um Dia Em Que A Terra Parou?
Resumo:
• A tempestade de granizo mata mais do que o

exército de Israel
• Em algum momento antes da batalha, Josué ora e

pede para que o dia não acabasse enquanto não
vencesse
• O sol e a lua se detiveram até a consumação da

vitória. "13 O sol parou no meio do céu e por
quase um dia inteiro não se pôs."

1

2

3

45

G

40 km

J

Translação	(365,256363	dias	solares)

Rotação	(24	h)
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Problema
• Críticos afirmam que é impossível que a Terra

tenha parado o seu movimento de rotação
• Também afirmam que é impossível que a Lua

tenha parado na sua órbita terrestre
• Estes dois fatos teriam causado uma série de

catástrofes naturais

Causas do Problema
• Pensamento naturalista que nega a possibilidade

de milagres em um mundo regido por leis e
forças naturais
• Subestimar a onipotência de Deus

"Soluções" - Não Recomendadas
• Há uma série de propostas para explicar o que

aconteceu ali.
• A maioria delas busca "acomodar" o texto

bíblico ao ceticismo naturalista

"Soluções" - Não Recomendadas
• A terra não teria parado, só atrasado um pouco
• Houve um prolongamento da escuridão da noite
–Densas nuvens da tempestade
–A palavra usada para o sol ter parado é "silenciar"
–Deus atenuou a luz do sol do verão para que Israel

tivesse vigor físico para a batalha
• A Terra não parou - Deus criou uma ilusão para o

sol ser visto à noite ("espelhos cósmicos")
• Etc.

Solução (Recomendada)
• Deus não teria permitido que a terra e a lua se

movimentassem até que a vitória de Israel fosse
consumada
• Ao fazê-lo, Deus também teria impedido todas as

possíveis catástrofes naturais inerentes a essa
condição

Solução (Recomendada)
• Há várias histórias (falsas) de supostos

cientistas que através de supostas medições
corroboram que há uma dia perdido
• Esse tipo de medição simplesmente não é

possível (http://www.reasons.org/articles/does-
astronomy-reveal-joshuas-long-day)
• Histórias fabricadas, além de anticristãs, só

alimentam o ceticismo
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Solução (Recomendada)
• Há também obras que citam tal registro em

outras culturas:
–Historiador Grego Heródoto teria documentado
–Escritos de lendas chinesas trariam isso
–Registros mexicanos indicariam isso
–Registros peruanos indicariam isto

• Entretanto, não encontrei nenhuma fonte
confiável que corrobore tais relatos.

Houve Um Dilúvio Global?

Houve Um Dilúvio Global?
• Gn 7:1 Disse o SENHOR a Noé: Entra na arca, tu

e toda a tua casa, porque reconheço que tens
sido justo diante de mim no meio desta
geração...4 Porque, daqui a sete dias, farei
chover sobre a terra durante quarenta dias e
quarenta noites; e da superfície da terra
exterminarei todos os seres que fiz.

Houve Um Dilúvio Global?
• Gn 7:11 No ano seiscentos da vida de Noé, aos

dezessete dias do segundo mês, nesse dia
romperam-se todas as fontes do grande abismo,
e as comportas dos céus se abriram,12 e houve
copiosa chuva sobre a terra durante quarenta
dias e quarenta noites.

Houve Um Dilúvio Global?
• Gn 7:17 Durou o dilúvio quarenta dias sobre a

terra; cresceram as águas e levantaram a arca de
sobre a terra.18 Predominaram as águas e
cresceram sobremodo na terra; a arca, porém,
vogava sobre as águas.19 Prevaleceram as
águas excessivamente sobre a terra e cobriram
todos os altos montes que havia debaixo do céu.

Houve Um Dilúvio Global?
• Gn 7:20 Quinze côvados acima deles

prevaleceram as águas; e os montes foram
cobertos. 21 Pereceu toda carne que se movia
sobre a terra, tanto de ave como de animais
domésticos e animais selváticos, e de todos os
enxames de criaturas que povoam a terra, e todo
homem.22 Tudo o que tinha fôlego de vida em
suas narinas, tudo o que havia em terra seca,
morreu.
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Problema
• Não há evidências conclusivas que confirmem um

dilúvio global
• Críticos afirmam que não há volume de água

suficiente no planeta para cobrir toda a
superfície terrestre em um nível de mais de 7
metros acima do monte mais alto

Causas do Problema
• Pensamento naturalista que nega a possibilidade

de milagres em um mundo regido por leis e
forças naturais
• Subestimar a onipotência de Deus
• Considerar a falta de evidência como uma prova

em si

Solução
• O dilúvio foi um fenômeno sobrenatural causado

pelo poder de Deus, e não por forças naturais
• Portanto, foi um fenômeno irrepetível e

possivelmente não verificável depois de tanto
tempo
• Não há razões plausíveis para que seja

considerado local e não global

Solução
• Mesmo que tenha sido local (o que não é a

recomendação deste curso), não haveria
descrédito à Bíblia, pois a "terra" conhecido por
Moisés não é a mesmo que nós conhecemos hoje.


