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Quando falamos a respeito do Gêne-
sis, isso nos remete especialmente ao 
momento da Criação, onde todas as 
coisas passaram a existir pelo poder da 
PalavradeDeus(Hb11.3).Muitaspes-
soas, no entanto, não aceitam a verda-
de Bíblica, tentando sempre negá-la ou 
distorcê-la.Alguns buscamna ciência
a comprovação de como surgiu a vida 
em nosso planeta, como uma tentativa 
de afastar-se da fé e aproximar-se do 
queéracional,comprobatório.Apesar
disso, na maioria das vezes, a ciência 
não consegue refutar os fatos da Cria-
ção, nem mesmo outros que a Bíblia 
afirma, e suas descobertas apenas os
reforçam. Cada vez mais evidências
históricas e científicas a respeito de
assuntos bíblicos têm sido trazidas à 
tona.Comocristãos,éimportanteco-
nhecer esses dados para a defesa da fé 
e a comprovação de que a Palavra de 
Deus é a verdade na qual devemos nos 
agarrareacreditar.
Confira onze evidências que com-

provam fatos bíblicos e mostram que a 
Bíbliaseantecipouàciência.
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Evidências científicas comprovam fatos bíblicos
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♦ 1. SOMOS DE BARRO - Há alguns 
anos, descobriu-se que os elementos 
que constituem o ser humano e todas 
assuaspartes(moléculas)coincidem
com aqueles que podem ser encon-
trados no solo. Uma pesquisa publi-
cada na revista Science, em 2003,
sugere que a vida na Terra pode ter 
surgido do barro, assim como afir-
mam os trechos bíblicos (Gn 2.7; Jó
33.6;Gn3.19).

♦ 2. CORRENTES MARÍTIMAS-Matthew
Maury,o“paidaoceanografia”,des-
cobriu as correntes marítimas em 
1847,porémoSalmo8.8jáfalavade
“veredas”ou“caminhos”nosmares.

♦ 3. CICLO DA ÁGUA-Atéoséculo18,
permaneceu a crença dos gregos de 
que havia oceanos subterrâneos que 
alimentavamosrios;porém,segundo
as Escrituras, a água evapora de oce-
anos ou de outras fontes e cai no solo 
em forma de chuva, neve ou granizo, 
alimentando os rios e nascentes, como 
éprovadohojeemdia(Jó36.27,28;Ec
1.7,11.3;Is55.10;Am9.6).
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♦ 4. FOGO NO INTERIOR DA TERRA - O 
núcleo incandescente da Terra, forma-
dopormagma,ébemconhecidohoje
emdia.Oquesurpreende,naverda-
de,éotextodeJó28.5(umdostextos
maisantigosdaBíblia Sagrada),que
fazreferênciaaointeriordoplaneta.

♦ 5. TERRA ESFÉRICA - Isaías40.22
(700a.C.)jásereferiaaonossoplane-
ta como sendo um globo, fato com-
provado só em 1522 d.C., quando
FernãodeMagalhãesfoioprimeiroa
completar de barco uma volta ao re-
dordaTerra.

♦ 6. SUSPENSO SOBRE NADA - Jó
26.7 informa que Deus mantém a
Terrasuspensasobreonada.Mitose
ideias de que não poderia haver vácuo 
no espaço foram desmentidos em 
1650,peloalemãoOttovonGuerick,
confirmandooquedizaBíblia.

♦ 7. COMEÇO DO UNIVERSO - Duran-
te muito tempo, imaginou-se que o 
Universoerainfinito,eternoeimutá-
vel.MasHebreus11.3jáindicavaque
o Universo teve um início e foi cria-
do do nada, por meio da Palavra de 
Deus. Estudos recentes indicamque
oUniverso(espaço-tempo)teveuma
origem e se expande. As primeiras

evidências disso foram registradas 
porGeorgesLamaitre(1927)eEdwin
Hubble(1929).

♦ 8. O PESO DO AR - Embora a at-
mosfera seja invisível, ela tem peso
e massa. O barômetro, instrumen-
to usado paramedir o “peso do ar”
(pressãoatmosférica),sófoiinventa-
doporEvangelistaTorricelliem1643,
masJó28.25jáafirmavaisso.

♦ 9. LEIS METEOROLÓGICAS - ABí-
bliafazmençãoao“ciclo”decorren-
tes de ar em Eclesiastes 1.6. Atual-
mente, sabe-se que o ar gira ao redor 
da Terra em gigantescos circuitos: no 
sentido horário em um hemisfério e 
noanti-horárionooutrohemisfério.

♦ 10. PONTOS CARDEAIS - Em vá-
rias passagens, a Bíblia menciona os 
quatroventos (1Cr9.24; Jr49.36;Zc
6.5;Ap 7.1), expressãoque indicaos
pontoscardeais.Noentanto,somen-
tenoséculo14osmapasdenavega-
ção começaram a usar essas direções 
deformamaissistemática.

♦ 11. A ARCA DE NOÉ- Alunos de
física decidiram investigar a pos-
sibilidade de a arca de Noé flutuar
enquanto carregava um par de cada 
espécie animal. Para isso, no ano
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de 2014, os estudantes começaram
a analisar, de acordo com a física, 
o passo a passo das instruções en-
contradasnaBíblia.Aarcateria145
metrosde comprimento, 24metros
de largura e 14metros de altura. A
“madeira de gofer” tem densidade
parecida com a do cipreste, utiliza-
da pelos estudantes para realizar os 
cálculos.Elesdescobriramqueaarca

vaziateriaumpesode1,2milhãode
quilos. Para naufragar, no entanto,
eladeveriaultrapassar51milhõesde
quilos;sendoassim,teriasidopossí-
vel carregar um animal de cada espé-
cienaarcasemafundar.

ApalavradeDeusé inerranteeper-
feita! Nada pode contrariá-la, pois o 
Criador de todas as coisas a guardou até 
os dias atuais para nosso aprendizado!
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