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Introdução 

•  “A ciência não está na posição de ditar 
que reivindicações o texto pode ou não 
fazer. Cientistas podem oferecer 
sugestões ou levantar objeções, e estas 
podem ser apreciadas, mas estas devem 
ser avaliadas à luz das afirmações que o 
texto faz—tal é o compromisso 
evangélico.”       

  — John Walton, Genesis, NIVAC, 321  



Introdução 

•  Qual foi a extensão do Dilúvio bíblico?  
•  Qual foi a natureza do Dilúvio bíblico?  



I. O Dilúvio de Noé foi Global 
em Extensão 

A.  A Evidência Bíblica 
¥  Gênesis 6:5–7, Intenção de Deus 
¥  Gênesis 6:7, até mesmo aves foram 

destruídas 
¥  Gênesis 6:13, “to fim de toda a carne” 
¥  Gênesis 6:15, o tamanho da arca 
¥  Gênesis 6:14–16, os compartimentos e 

divisões da arca 
¥  Gênesis 6:17, a palavra Hebraica para 

“dilúvio” 



I. O Dilúvio de Noé foi Global 
em Extensão 

A.  A Evidência Bíblica 
¥  Ausência de menção de mecanismos 

de direção (leme, remos, mastros, etc.) 
¥  Gênesis 6:18, oito pessoas 

repopularam o mundo pós-diluviano. 
¥  Gênesis 6:19, animais na arca 
¥  Gênesis 6:21, provisões para comida 
¥  Gênesis 7:3, propósito da arca: 

preservar vida  



I. O Dilúvio de Noé foi Global 
em Extensão 

A.  A Evidência Bíblica 
¥  Gênesis 7:4, “todo ser vivente” 
¥  Gênesis 7:11, “todas as fontes do 

grande abismo” 
¥  Gênesis 7:19–20, as águas do Dilúvio 

cobriram todas as montanhas. 
¥  Gênesis 7:21, “toda carne morreu” 
¥  Gênesis 7:24, as águas do Dilúvio 

continuaram a subir por 150 dias.  



I. O Dilúvio de Noé foi Global 
em Extensão 

A.  A Evidência Bíblica 
¥  Gênesis 8:4, a arca repousou nas 

montanhas de Ararate. 
¥  Gênesis 8:5, os topos das montanhas 

aparecem no dia 225. 
¥  Gênesis 8:14, tempo dentro da arca: 

371 dias 
¥  Gênesis 8:17, ordem e benção 



I. O Dilúvio de Noé foi Global 
em Extensão 

A.  A Evidência Bíblica 
¥  Gênesis 8:21-22, promessa de Deus 
¥  Gênesis 9:6, pena capital 



I. O Dilúvio de Noé foi Global 
em Extensão 

B.  A Evidência Geológica 
¥  A extensão global de sedimentos 

idênticos em camadas horizontais. 



I. O Dilúvio de Noé foi Global 
em Extensão 

B.  A Evidência Geológica 
¥  Superfícies continguas destas 

camadas sedimentares não erodiram. 





I. O Dilúvio de Noé foi Global 
em Extensão 

B.  A Evidência Geológica 
¥  Estas camadas sedimentares foram 

depositadas por água. 
ü  Estratificação cruzada do arenito 

Coconino no Grand Canyon do 
Arizona. 



er 
Kaibab — 
Toroweap 

Toroweap — 
Coconino 

Coconino — 
Hermit Shale 

Hermit Shale — 
Supai Group 



Estratificação cruzada do arenito 

ü  Dunas formadas pelo vento tem 
ângulos de 30-34 graus; mas o 
Coconino tem ângulos de 20-27 
graus. 



Estratificação cruzada do arenito 

ü  Dunas formadas pelo vento contem 
partículas de silício; o Coconino 
tem vários minerais.  



Estratificação cruzada do arenito 

ü  Dunas formadas pelo vento 
produzem grãos arredondados; o 
Coconino tem grãos angulares.  



Estratificação cruzada do arenito 

ü  Dunas formadas pelo vento 
produzem grãos uniformes; o 
Coconino não tem grãos uniformes.  



I. O Dilúvio de Noé foi Global 
em Extensão 

B.  A Evidência Geológica 
¥  A “Grande Desconformidade” 



Tapeats Sandstone 
Flood Layer #1 

A	“Grande	Desconformidade” 

Vishnu Group—Pre-Flood 



A	“Grande	Desconformidade” 



I. O Dilúvio de Noé foi Global 
em Extensão 

B.  A Evidência Geológica 
¥  A “Grande Desconformidade” 
¥  Fósseis—alguns até com orientação 

vertical (e.g., os nautilóides).  



Fósseis	de	nautilóides	 



Fósseis	de	nautilóides	 



I. O Dilúvio de Noé foi Global 
em Extensão 

B.  A Evidência Geológica 
¥  A “Grande Desconformidade” 
¥  Fósseis—alguns até com orientação 

vertical (e.g., os nautilóides). 
¥  Super falhas e dobras gigantes sem 

fraturas tremendas—torcidas enquanto 
maleáveis, devido ao conteúdo aquoso.  





I. O Dilúvio de Noé foi Global 
em Extensão 

B.  A Evidência Geológica 
¥  A “Grande Desconformidade” 
¥  Fósseis—alguns até com orientação 

vertical (e.g., os nautilóides). 
¥  Super falhas e dobras gigantes sem 

fraturas tremendas—torcidas enquanto 
maleáveis, devido ao conteúdo aquoso. 

¥  Enormes pedregulhos transportados 
por água e lama. 



O Dilúvio Foi Catastrófico 



II. O Dilúvio Foi Catastrófico 
em Essência 

A.  Evidência Bíblica 
¥  Ver o registro de Gênesis na seção 

sobre a “Extensão” já coberta. 
ü  Morte violenta em massa varrendo 

toda a vida. 



II. O Dilúvio Foi Catastrófico 
em Essência 

B.  Evidência Geológica 
¥  Ver as evidências sobre a coluna 

geológica de sedimentos depositados 
por água—especialmente o poder da 
água e da lama e a existência da 
“Grande Desconformidade.” 



II. O Dilúvio Foi Catastrófico 
em Essência 

B.  Evidência Geológica 
¥  O registro fóssil—e.g., mais de 6 

milhões de animais enterrados na 
Sibéria.  
ü  Enterros repentinos para preservar 

corpos (especialmente tecidos 
suaves). 



II. O Dilúvio Foi Catastrófico 
em Essência 

B.  Evidência Geológica 
¥  O registro fóssil—e.g., mais de 6 

milhões de animais enterrados na 
Sibéria.  
ü  Enterros violentos—vários 

esqueletos quebrados de animais e 
folhas e ramos arrancados de 
árvores. 

ü  Um registro de morte. 



Conclusão 

•  A intenção do autor (Moisés): o Dilúvio foi 
global e catastrófico. 

•  O texto do relato sustenta estes dois 
fatores sem usar exageros. 

•  O Dilúvio já tem um impacto significativo 
apenas com o agitação geológica que o 
acompanha. 

•  Evidência geológica extrabíblica confirma 
o relato bíblico. 



Conclusão 

•  Evidência extrabíblica interpretada através 
do viés de uma cosmovisão anti-
sobrenatural, secular não pode suplantar 
o texto divinamente revelado. 

•  Ciência secular não é estática. 
•  Cientistas seculares frequentemente 

aplicam um filtro e um sistema de fé anti-
sobrenaturalista. 



Conclusão 

•  Quando o sentido normal do texto bíblico 
faz sentido e é consistente com tudo mais 
nas Escrituras, não busque outro sentido. 







16 People on a Big Raft? 



Little Colorado River 


