
As terras bíblicas. 



Vista de satélite. 





Território atual de Israel. 



Jerusalém: Muro das Lamentações (Kotel) 



Jerusalém: vista do Monte das Oliveiras. 



Jerusalém: Túmulo do profeta Zacarias. 



Jerusalém: sinagoga nos subterrâneos do Muro das Lamentações. 



Masada: ruínas da antiga fortaleza. 



Jerusalém no inverno. 



Jerusalém: cemitério no Monte das Oliveiras (inverno). 



Rolo das Escrituras  



Escriba preparando um rolo da Torah. 



Texto hebraico de Genesis 1.1-3. 



Texto grego de Mateus 1.1-11.  



Cavernas de Qumran (próximo ao Mar Morto).  



Os dois beduínos que encontraram os pergaminhos de Qumran em 1948. 



Vaso de cerâmica que continha os pergaminhos de Qumran. 



Rolo do profeta Isaías (100 d. C.) 



Manuscritos de Qumran. 







Museu de Israel: Santuário do Livro (Jerusalém).  



Santuário do Livro: Rolo de Isaías. 



DEUS 

• Não teve início e nem terá fim. 

• É uma trindade – três pessoas. 

• Não precisa de nada. 

• Sabe tudo. 

• É espírito e não tem corpo humano. 

• Está em todos os lugares o tempo todo. 

• É maior e mais importante que todos; 
Ele é a máxima autoridade. 

• Não foi criado; já existia antes do início  
de todas as coisas. 

O HOMEM 
• Nasce e morre. 

• É apenas uma pessoa. 

• Precisa de alimento, água, ar, sono, luz, proteção, etc. 

• Precisa ser ensinado. 

• Tem corpo humano. 

• Está apenas em um lugar de cada vez. 

• Deve estar sob a autoridade de Deus e ouvir tudo o  
que Ele diz. 

• Foi criado; não existia antes do início de todas as  
coisas. 





O HOMEM EM SEU ESTADO ORIGINAL 

CORPO 

ALMA 

ESPÍRIT
O 

ESPÍRITO HUMANO: é o que nos torna  
Imagem e semelhança de Deus.  
É essencialmente o que nos diferencia  
das outras criaturas da terra. É o lugar onde 
temos contato com Deus. Compreende: 
1.  Consciência 
2.  Intuição 
3.  Comunhão 

ALMA: surgiu quando o  
espírito tocou a matéria. 
Compreende: 
1.  A mente 
2.  As emoções 
3.  A vontade 

CORPO: a matéria em si. Através do  
corpo, feito do pó da terra, temos contato  
com tudo o que é visível. No corpo estão  
os cinco sentidos: tato, olfato, visão,  
audição e paladar. 



O HOMEM EM SEU ESTADO DE PECADOR 

CORPO 

ALMA 

ESPÍRITO 









As dimensões da arca de Noé: 
Capacidade volumétrica total: 426.720 metros cúbicos. 
O que equivale à capacidade volumétrica de 522 veículos próprios para o transporte de animais  
(mais de 125 mil ovelhas poderiam ser transportadas na arca). 
Deveria haver um total de aproximadamente 72 mil animais na arca... e uma vez que o tamanho médio 
de animais terrestres  é certamente inferior ao tamanho de uma ovelha... não mais do que 60% de sua 
capacidade teria sido usada para animais. 
Havia alguns animais maiores... provavelmente representados por filhotes (portanto, pequenos)...  

Livro sobre o assunto dos dinossauros: 
“O Mistério dos Dinossauros” de Norma A. Whitcomb, Editora Fiel. 



A  Turquia 





O monte Ararat, localizado na Turquia, próximo às fronteiras com a Armênia e o Irã 
é conhecido por muitos nomes; Armenian Masis; Turkish Büyük ou Agri Dagi; 
Persian Koh-i-nuh. A montanha, completamente isolada, compreende duas regiões: 
O Grande Ararat, com cinco mil cento e vinte dois metros de altura e o Pequeno 
Ararat, com três mil novecentos e quatorze metros. Acima dos quatro mil metros, no 
topo, o solo é coberto de "neves eternas". No texto bíblico, depois do Dilúvio, 
quando as águas baixaram, a Arca estava fincada no Monte Ararat cuja 
configuração geológica foi modificada por um forte terremoto, em julho de 1840, 
que soterrou um vilarejo e o monastério de Saint Jacob.  





A imagem que o satélite Digital-Globe obteve da formação anômala no monte 
Ararat – Turquia (em março de 2006). Outras imagens do local têm sido 
registradas por outros satélites e os pesquisadores empenham-se na análise 
detalhada de forma e dimensões.  



Em março de 2006, foi divulgada, uma imagem capturada pelo Digital-Globe 
satélite mostrou uma estranha formação em dos lados do monte Ararat, localizado 
na Turquia. Trata-se de um desvio da superfície da montanha cuja natureza, ainda 
não identificada, tanto pode ser um capricho geológico como uma estrutura feita por 
mãos humanas que jaz oculta no subsolo, soterrada por milênios de depósitos 
sedimentares. 

A estranha formação rochosa encontra-se a quinze mil e trezentos metros de altura 
a noroeste do Ararat em uma região coberta de gelo. Alguns estudiosos da 
arqueologia bíblica que estudaram as imagens acreditam que a anomalia geológica 
pode ser o resultado de camadas milenares de terra depositadas sobre um antigo 
símbolo teológico: a Arca de Noé. As dimensões do "objeto" correspondem às 
proporções da Arca descritas no livro do Gênesis. 

A formação do Ararat já tinha sido observada há mais de uma década pelo 
professor Porcher Taylor, da University of Richmond, Virgínia - EUA. Agora, com a 
ajuda das imagens de satélite, Porcher tem a chance de confirmar suas suspeitas 
de que a Arca de Noé, há tempos procurada por arqueólogos, encontra-se no 
Monte Ararat exatamente como está relatado no texto bíblico. 















Alguns sites sobre o criacionismo: 
www.universocriacionista.com.br 

www.scb.org.br 
www.origemedestino.org.br 
www.creationscience.com 



A LINHAGEM DO LIBERTADOR 
(DE ADÃO A ABRAÃO) 

Adão 
Sete 
Enos 
Cainã 

Maalalel 
Jerede 
Enoque 

Matusalém 
Lameque 

Noé 

Sem 
Arfaxade 

Cainã 
Selá 
Éber 

Pelegue 
Reú 

Serugue 
Naor 
Terá 

Abrão 



O RECOMEÇO DA HUMANIDADE COM NOÉ:  

•  Jafé: os povos europeus e caucasianos da Ásia. 
•  Cam: povos africanos e árabes. 
•  Sem: povos semitas – todos os judeus e alguns povos 
árabes. 



Ruínas do zigurate da cidade de Ur. Foi construído pelo rei 
Ur-Nammu durante o seu reinado de 2112 – 2095 a. C. Esta 
construção é da época de Abraão. 







X                                                                                            





AS DOZE TRIBOS DE ISRAEL: 

• Ruben - Lia 
• Simeão - Lia 
• Levi - Lia 
• Judá - Lia 
• Dã – Bila (Raquel) 
• Naftali – Bila (Raquel) 
• Gade – Zilpa (Lia) 
• Aser – Zilpa (Lia) 
• Issacar - Lia 
• Zebulom - Lia 
• José – Raquel 
• Benjamim - Raquel 









O Tabernáculo 



















PERÍODO DOS JUÍZES (aprox. 400 anos): 
• Otniel 
• Eúde 

• Sangar 
• Débora 
• Gideão 

• Abimeleque (o rei rebelde) 
• Tola 
• Jair 

• Jefté 
• Ibsã 
• Elom 

• Abdom 
• Sansão 
• Samuel 



REIS DO ISRAEL UNIDO: 
• Saul 
• Davi (1.000 a. C.) 
• Salomão 





O TEMPLO DE SALOMÃO – destruído em 536 a. C. por Nabucodonosor  



O SEGUNDO TEMPLO – “TEMPLO DE HERODES” (MAQUETE EM JERUSALÉM) 
Destruído no ano 70 d.C. por Titus Flávius. 



Rocha encontrada em Jerusalém (medindo 2,43 x 
1,00m) atribuída ao Segundo Templo com a 
inscrição “Para o Lugar das Trombetas”.  Foi 
descoberta durante as escavações entre 1968 e 
1978. 



Localização do Segundo 
Templo na área atual do 
Monte do Templo.  



Vista geral do “Monte do Templo” visto do oeste. 



Localização do Segundo 
Templo na área atual da 
Mesquita. 



Corte da Mesquita Cúpula da Rocha. 



O “Monte Moriá” (rocha sagrada 
onde repousava a Arca da Aliança) 
sob a cúpula dourada da mesquita. 







REIS DE JUDÁ: 
Roboão (931 a. C.) 
Abias 
Asa 
Josafá 
Jeorão 
Acazias 
Atalia 
Joás 
Amazias 
Uzias 

Jotão 
Acaz 
Ezequias 
Manasses 
Amom 
Josias 
Jeoacaz 
Jeoaquim (Em 598 a. C. Nabucodonosor invade Judá) 

Joaquim 
Zedequias (Em 587 a. C. o reino do Sul é levado para o 
cativeiro na Babilônia) 



REIS DE ISRAEL: 
Jeroboão I (931 a. C.) 
Nadabe 
Baasa 
Elá 
Zinri 
Tibni 
Onri 
Acabe 
Acazias 
Jorão 

Jeú 
Jeoacaz 
Jeoás 
Jeroboão II 
Zacarias 
Salum 
Manaém 
Pecaías 
Peca 
Oséias (c. 722 a. C.) 



OS GRANDES IMPÉRIOS DOS TEMPOS BÍBLICOS: 
•  Império Assírio – entre 880 e 612 a. C. 
Capital: Assur 

•  Império Babilônico – entre 626 e 539 a. C. 
Capital: Babilônia 

•  Império Persa – entre 539 e 479 a. C. 
Capital: Persépolis 
Imperador Ciro 
Em 538 a. C. os judeus foram enviados para restaurar Jerusalém. 

•  Império Grego – entre 290 e 323 a. C.  
Capital: Babilônia  
Imperador: Alexandre, o grande. 

•  Império Romano – entre 23 a. C. e 330 AD 
Capital: Roma 














