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Ciência da Bíblia

A CIENCIA DA BIBLIA QUE AS DESCOBERTAS
CONFIRMAM
1-O QUE SUSTENTA A TERRA NO ESPAÇO?
O que sustenta a terra sobre o espaço? Os
gregos diziam que a terra era sustentada por
um gigante chamado Atlas, que foi condenado
por Zeus a sustentar a terra para sempre sobre
os seus ombros. Os hindus diziam que a Terra
estava apoiada sobre as costas de um grande
elefante.

Deus usa Jô 1.500 anos a.C para inspirado
pelo Espírito Santo escrever acerca da
gravidade.
Jó 26.7-7 Ele estende o norte sobre o vazio;
suspende a terra sobre o nada.

2-QUE FORMA TEM A TERRA?
Que forma tem a terra? Muitos diziam que
era plana, antes que Cristóvão Colombo fizesse
a viagem de circunvalação á volta da terra.
Galileu quando afirmou que a Terra era
redonda quase foi morto pelos católicos.

Is. 40.22 - E ele o que está assentado sobre o
círculo (globo) da terra, cujos moradores são
para ele como gafanhotos; é ele o que
estende os céus como cortina, …
A palavra globo é tradução do termo hebraic o
Khug, que significa esfericidade ou redondeza

3-A FALTA DE UM DIA NO TEMPO DO UNIVERSO
Falta um dia no tempo espacial, diziam os
cientistas.
Os factos, foram comprovados por Robert C.
Newman, PhD em astrofísica, e também pela
equipe da empresa Curtis Engine Company, de
Baltimore, Maryland, ambos citados por Harold
Hill, presidente do Programa Espacial
americano, em relato divulgado em
Washington.

A descoberta dos cientistas da Nasa está na
Bíblia. Josué e o seu povo combatiam e estava
cercados por inimigos. Se a escuridão da noite
chegasse, eles poderiam ser dizimados. Então,
Josué pediu a Deus que fizesse o Sol parar .
(Josué, 10: 12-13).
…
Os cientistas fizeram o computador
conferir os dias nos período citado pela Bíblia e
descobriram que havia realmente a perda de 23
horas e 20 minutos no tempo. Não eram 24
horas exactas, correspondentes á falha
conhecida, entretanto cientistas da Universidade
de Estocolmo descobriram que a inclinação da
Terra sofreu uma mudança brusca no dia 3 de
Maio de 1371 A. C. e eis a resposta:
Isaías 38.7-8 E isto te será da parte do Senhor
como sinal de que o Senhor cumprirá esta
palavra que falou: Eis que farei voltar atrás dez
graus a sombra no relógio de Acaz, pelos quais
já declinou com o sol. Assim recuou o sol dez
graus pelos quais já tinha declinado. (2 Reis 20:
0-11). Nos tempos antigos eram usados relógios
solares que mostravam as horas pela projecção
da sombra sobre um haste. Estes relógios
possuíam um semi-círculo de 180° destinados às
12 horas de exposição ao Sol. Cada hora era
equivalente a 15°, assim 10 ° seriam o mesmo
que 40 minutos - Jos10:13, Hab.3:11 e Jó 9:7
Os cientistas do programa espacial dos EUA
surpreenderam-se: Somando-se as 23 horas e
20 minutos do período de Josué, com os 40
minutos citados em Isaías, são exactamente 24
horas. O dia perdido no universo!
Samuel Pereira. Pág.2

Ciência da Bíblia

4-A EXISTENCIA DE DIA E NOITE EM SIMULTANEO NA TERRA
Nos dias de Lucas ninguém pensaria que
poderia existir dia e noite ao mesmo tempo!
Eles pensavam que a terra era plana! Lucas foi
escrito sensivelmente no ano 65 d.C. Como
sabia Lucas de algo que os cientistas não
souberam até o século 16? Deus revela na Sua
Palavra que na terra existe noite e dia ao
mesmo tempo

Lucas 17:30 - Assim será no dia em que o
Filho do homem se há de manifestar
31 - Naquele dia, quem estiver no telhado,
tendo as suas alfaias em casa, não desça a
tomá-las; e, da mesma sorte, o que estiver no
campo não volte para trás
33 - Qualquer que procurar salvar a sua vida,
perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-laá
34 - Digo-vos que naquela noite estarão dois
numa cama; um será tomado, e outro será
deixado

5-A ESCURIDÃO QUE ENVOLVE A TERRA
Apesar de o universo estar rodeado de estrelas
com luz própria, os astronautas nas suas
viagens espaciais confirmaram o que a bíblia
dizia: Ao sair da camada gasosa que envolve a
terra tudo é escuro!

Jó 38:9 - Quando eu pus as nuvens por sua
vestidura, e a escuridão por faixa?

6-O EXERCITO DOS CÉUS
Ninguém pode contar os planetas, astros,
galáxias, estrelas do céu. Os cientistas
confirmam agora que muitas existem em locais
que a melhor tecnologia não a alcança e
também que todos os dias nascem e morrem
estrelas…
Apesar desta descoberta no passado Ptolomeu
disse que o céu tinha 1056 estrelas, Kepler
falava em 1005 e Brahe em 777. Hoje reafiemase que são mais de 100.000.000.000.000 de
galáxias!

Jeremias 33:22 - 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.

7-A CIENCIA COMPROVA QUE O HOMEM É PÓ
Em Novembro de 1982, Seleções do Reader's
Digest incluiu um artigo com o título “Como a
Vida na Terra Começou”. Este artigo declara
que, de acordo com cientistas no Centro de
Pesquisa da NASA em Ames, os ingredientes
necessários para formar um ser humano podem
ser encontrados no barro.
Os cientistas têm rido da possibilidade de
Génesis ter qualquer credibilidade científica,
todavia – quanto mais se avança no
descobrimento de assuntos que o Livro relata
mais se confirma que a Bíblia é

Gênesis 2:7 "E formou o Senhor Deus o
homem do pó da terra, e soprou em suas
narinas o fôlego da vida; e o homem foi feito
alma vivente”.
Adão é sinonimo de “Homem de terra
vermelha”
O corpo humano possui os mesmos materiais
orgânicos e inorgânicos que a terra (pó):
Carbono, hidrogénio, oxigénio, azoto, fósforo,
enxofre, sódio, potássio, cálcio, magnésio,etc

cientificamente exacta!
Samuel Pereira. Pág.3

Ciência da Bíblia

8-A CIENCIA COMPROVA QUE O HOMEM É PÓ
Em Novembro de 1982, Seleções do Reader's
Digest incluiu um artigo com o título “Como a
Vida na Terra Começou”. Este artigo declara
que, de acordo com cientistas no Centro de
Pesquisa da NASA em Ames, os ingredientes
necessários para formar um ser humano podem
ser encontrados no barro.
Os cientistas têm rido da possibilidade de
Génesis ter qualquer credibilidade científica,
todavia – quanto mais se avança no
descobrimento de assuntos que o Livro relata
mais se confirma que a Bíblia é
cientificamente exacta!

Gênesis 2:7 "E formou o Senhor Deus o
homem do pó da terra, e soprou em suas
narinas o fôlego da vida; e o homem foi feito
alma vivente”.
Adão é sinonimo de “Homem de terra
vermelha”
O corpo humano possui os mesmos materiais
orgânicos e inorgânicos que a terra (pó):
Carbono, hidrogénio, oxigénio, azoto, fósforo,
enxofre, sódio, potássio, cálcio, magnésio,etc

9-AS CORRENTES MARITIMAS
Depois de ler Salmo 8:8, Matthew Maury, um
Salmo 8:8 "... tudo o que passa pelas veredas
oficial da Marinha dos Estados Unidos da
dos mares”.
América, lançou-se ao empreendimento de
localizar estes curiosos “caminhos nos mares”.
Descobriu que os oceanos têm caminhos que
fluem através deles. Hoje ele é conhecido como
o “descobridor das correntes marítimas”. Davi
(o escritor do Salmo 8) soube, há mais de 2000
anos atrás, que havia “caminhos nos mares”
Davi, Talvez nunca tenha visto um oceano!

10-O CICLO HIDROLÓGICO - ÁGUA
Galileu, em 1630 descobriu que a água
percorria um ciclo automático de condensação
e evaporação entre a terra e o céu.

Eclesiastes 1:7 "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."
Amos 5.8.
O escritor de Eclesiastes em 1000 a.c. sabia do
ciclo de condensação e evaporação da água? O
Espírito de Deus revelou-o. O sol evapora a
água do oceano, o vapor da água sobe e
transforma –se em nuvens, a água nas nuvens
cai de novo na terra como chuva, junta-se
formando rios, e estes correm de volta para o
oceano.
Jó 36. 27-29

11-O CIRCUITO DO AR
Os aerologistas e os meteorologistas
descobriram há pouco tempo que o ar se
movimenta em circuitos.

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”. O escritor de Eclesiastes soube pelo
Espírito Santo que o vento viaja formando
circuitos.
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12-O AR TEM PESO
Os cientistas em 1643, por Torricelli
Jó 28:25 - Quando deu peso ao vento, e tomou a
descobriram que o ar é constituído por várias medida das águas;( A Bíblia já o referia 2000
matérias e é pesado !
anos antes)

13-O MOVIMENTO DA LUZ
A Ciência só á pouco tempo descobriu que a
luz tem movimentos e inclusive calculou a
sua velocidade: 300.000 km/seg

Jó 38:19 "Onde está o caminho onde mora a luz?
E, quanto às trevas, onde está o seu lugar”. A
luz está sempre a mover-se. Jó soube no ano
1500 a.C. o que a ciência não descobriu até
Einstein.

14-O INTERIOR DA TERRA É FOGO.
A crosta da Terra está assentada sobre um
fogo interior.
Os cientistas só há alguns anos descobriram

Jó 28.5-Da terra procede o pão, mas por baixo é
revolvida como por fogo.;

15- EXPANSÃO DO UNIVERSO
A bíblia fala da expansão dos céus milhares
de anos antes que em 1912 Vesto Melvin
Slipher visse o afastamento das galáxias no
Observatório do Arizona. Algumas delas
andam a uma velocidade de 1.6milhões
Km/hora

Isaías 40:22 - Ele é … o que estende os céus
como cortina, e os desenrola como tenda, para
neles habitar; Isaías 45:12 - Eu fiz a terra, e criei
nela o homem; eu o fiz; as minhas mãos
estenderam os céus, e a todos os seus
exércitos dei as minhas ordens. Jeremias 10:12 Ele fez a terra com o seu poder; ele estabeleceu
o mundo com a sua sabedoria, e com a sua
inteligência estendeu os céus.

16-OS MICROBIOS
Louis Pauster (1822-1895), conseguiu provar
ao mundo a existência de pequenos seres,
quase invisíveis, danosos, em alimentos e
lugares onde a corrosão e a podridão
existiam, devido á exposição desses
elementos ao ar durante muito tempo.

Números 19:15 - Também todo o vaso aberto,
sobre o qual não houver pano atado, será
imundo.
Deus avisou o povo judeu da necessidade de
resguardar o alimento daquilo que pudesse
contaminar (micróbio)

17- Os CRISTAIS DA NEVE
Os cristais maravilhosos que a neve e a
saraiva contem só foram vislumbrados a
microscópio há poucos séculos atrás.

Jó 38:22- Ou entraste tu até aos tesouros da
neve, e viste os tesouros da saraiva,
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18-OS DINOSSAUROS
Em 1677 foi descoberto um grande osso por
Robert Plot. O osso foi tido como pertencente a
um elefante gigante, desde então, foram
descobertos ossos de diferentes tamanhosdesde 2 a 9 m de comprimento.
Diplodocus- Este dinossauro tinha 30 metros
de comprimento. Tinha uma cauda e pescoço
grandes, o que em relação ao corpo, permitia o
seu equilíbrio. Era herbívoro. Muitos associam
este ser ao Beemote citado nas Escrituras.
Braquiossauro - Era mais pequeno (cerca de
15m), mas pesava cerca de 80 toneladas.
Apatossauro-Pesava cerca de 40 toneladas e
tinha um pescoço de cerca de 6 metros,
medindo em comprimento 22 metros. Era
herbívoro (só comia plantas). Tinha 24 dentes
com o formato de uma colher,
Tiranossauro Rex – Foi provavelmente, a
mais terrível máquina mortífera que andou
sobre a terra. O seu nome significa "o rei tirano
dos lagartos". Todos os animais e homens
teriam medo dele. Media 5 metros de altura.
Cada pata traseira ocupava o espaço de 1
metro quadrado. Era carnívoro, e tinha 60
dentes, A sua boca era enorme - e poderia
certamente engolir uma pessoa inteira. O seu
estômago era tão espaçoso que, depois de
fazer uma refeição, poderia esperar uma
semana ou mais para comer novamente.
Paquicefalossauro -Tinha uma cabeça
ossuda, rodeada por saliências ósseas
parecidas com verrugas. Tinha ainda ossos
pontiagudos no nariz. Possivelmente usava a
cabeça para se defender, dando cabeçadas nos
outros animais. Tinha 1,70m de altura.
Dinossauro Bico-de-Pato
Este dinossauro era parecido com um pato - a
sua boca tinha o formato de um bico de pato,
sendo herbívoro. Possuía suas fileiras de dentes
.Cada fileira tinha 500 dentes, o que totalizava
2.000 dentes numa só boca .
Pteranodon -Este réptil voador com 15 metros
de envergadura das asas, Apesar do seu
grande tamanho, pesava apenas cerca de 13
Kg ! Deus projetou esta criatura magnífica para
voar - os seus ossos ocos tornava- no leve e
eficiente.
Arqueoptérix -Esta criatura tinha asas e
penas. Possuía garras nas suas asas e assim
conseguia trepar as árvores e voar. Ainda hoje,
existe este pássaro na América do Sul,
chamado Hoazin,
(nota: Textos adaptados de www.irmãos.net)

A
primeira
referência
na
biblia
animais
"dinossauricos" é Gen. 1:21 "Deus criou as grandes
baleias". A palavra hebraica para baleias é tanniym,
que significa «monstro». Esta palavra surge mais de
20 vezes em toda a Bíblia.
O LEVIATÃ-Tipo de dragão marinho
"Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura
espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz,
e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão
que está no mar" (Isaías 27:1)
"Fizeste em pedaços as cabeças do leviatã, e o
deste por mantimento aos habitantes do deserto"
(Salmo 74:14)
"Tal é este vasto e espaçoso mar onde se movem
seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali
passam os navios; e o leviatã para nele folgar"
(Salmo 104:25,26)
Algumas traduções da Bíblia têm em rodapé a
referência que o leviatã é o crocodilo. Sucede
porém que o crocodilo não se pode comparar ao ser
descrito .Salmo 104:26 chega a comparar o leviatã
a um navio (não um pequeno barco!), pois diz: «ali
passam os navios; e o leviatã para nele folgar».
O Leviatã é apresentado como um animal temido,
saindo chama da sua boca (v.21), com pele tão
espessa (15-17) que nem espada ou pedra o
afugenta. Curiosamente, lemos no verso 9 de Job
41: "eis que a sua esperança falhará" numa clara e
evidente referência à sua extinção.
Por outro lado, isso significa que o homem conviveu
com ele, pois descreve-o de uma forma muito
completa.
O BEEMOTE- Jó 40:15-24 fala do Beemote, que
era um ser herbívoro (v.15). Ele movia a sua cauda,
com ossos fortes (v.17) e era impossível de
capturar (v.24).
Isaías 34:13. * Miqueias 1:8. * Malaquias 1:3.
Nestas passagens, a palavra original no hebraico é
tanniym, isto é, «monstro». Os dinossauros foram
criados por Deus, multiplicaram, encheram a terra e
conviveram com o Homem, cumprindo assim a
ordem de Deus (Gén.1:22).
Alguns dinossauros pertencem à categoria dos
Répteis. O lagarto é um ser rastejante. Não foi
Adão quem deu os nomes por que hoje
conhecemos os dinossauros. Esses nomes são mais
recentes. A Bíblia refere que Adão só deu nomes às
aves e aos mamíferos (Gen. 2:19s) - não aos
animais rastejantes, insectos ou criaturas marinhas.
Cerca de 8600 aves e 5500 mamíferos, foi o
trabalho de Adão...

Samuel Pereira. Pág.6

Ciência da Bíblia

19- AUDIOVISUAIS DE ELEVADA VISIVILIDADE
A Televisão e a Internet são meios de
comunicação e de visibilidade com sem par
nos dias de hoje.

Apocalipse 11:9 - E homens de vários povos, e
tribos, e línguas, e nações verão seus corpos
mortos por três dias e meio, e não permitirão que
os seus corpos mortos sejam postos em
sepulcros.

20- CUIDADOS SANITÁRIOS
Deus deu a Moisés Leis sanitárias e de
Quando um israelita tinha uma mancha na pele
prevenção da doença, que só no século 20 os de que se suspeitava ser leprosa, ele era posto
médicos colocaram em acção.
em isolamento. "Será impuro todos os dias em
que a praga estiver nele. Devia morar isolado. O
lugar era fora do acampamento." (Lev 13:46) Até
mesmo as vestes contaminadas eram queimadas.
(Lev 13:52)
Naqueles dias, esta era uma maneira eficaz de
impedir que a infecção se espalhasse.
Em Levitico 11 temos uma lista de animais e
peixes que Deus considerava limpos e por isso
passíveis de serem comidos para evitar infecções
parasitárias.

21-SANEAMENTO BASICO
Deus deu orientação quanto a esgotos assim
como aos cuidados de higiene que deviam
existir entre o povo, para que doenças não
fossem propagadas.

Deuteronômio 23:12-13 - Também terás um
lugar fora do arraial, para onde sairás. E entre as
tuas armas terás uma pá; e será que, quando
estiveres assentado, fora, então com ela cavarás
e, virando-te, cobrirás o que defecaste.

22-A VIDA RESIDE NO SANGUE
Somente no sec. 16 e 17 Miguel Servert e
Harvey descobriram que a circulação do
sangue originava a existência de vida.

Há 3500 anos que a bíblia refere que a vida
reside no sangue.
Levítico 17:11 - Porque a vida da carne está no
sangue; pelo que vo-lo tenho dado sobre o altar,
para fazer expiação pelas vossas almas; … é o
sangue que fará expiação pela alma.

23-IMPRESSÕES DIGITAIS
Em séculos recentes os governos
determinaram que as pessoas deviam deixar
um carimbo seu nos documentos oficiais,
quando não sabiam escrever. Esse carimbo
incomparável era a impressão digital de um
dedo.

Jó 37:7 - Ele sela as mãos de todo o homem,
para que conheçam todos os homens a sua obra.
As mãos de cada homem têm um selo próprio.
Não admira que as impressões digitais de cada
um sejam diferentes! Esta verdade esteve
sempre escrita ns sagradas escrituras.
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24-TERMODINAMICA NA BIBLIA
Lord Kelvin, cientista concluiu que o princípio
da ciência física é o da conservação e
deterioração da energia. A primeira afirma
que num sistema fechado a transformação da
energia é inalterável em quantidade. A
energia poderá transformar-se na forma ou
estado mas a massa será sempre a
mesma. Esta lei é chamada a 1ª lei da
Termodinâmica.
A 2ª lei da Termodinâmica indica que numa
transferência ou mudança de energia, apesar
da energia continuar inalterável, a
disponibilidade, acção e aproveitamento
potencial diminui sempre.
Isto significa que tudo o que se destrói
transforma-se ou nada se destrói mas tudo
se transforma, mas a deterioração produz
diminuição do potencial. (Por exemplo uma
máquina construída com cem por cento de
equipamento em máxima eficácia não produz
cem por cento de eficácia total, porque tem
desgaste, atrito, etc)

Hebreus 4:3 - … embora as suas obras
estivessem acabadas desde a fundação do
mundo.
Gênesis 2:1 - Assim os céus, a terra e todo o seu
exército foram acabados
Deus conclui todas as suas obras da criação. A
massa de tudo quanto existe não desaparece ou
auto se destrói, antes se renova em
transformação.
Salmos 102:25-27 - Desde a antiguidade
fundaste a terra, e os céus são obra das tuas
mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás;
todos eles se envelhecerão como um vestido;
como roupa os mudarás, e ficarão mudados.
Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca
terão fim.
Isto é, o universo está a envelhecer e todas
elementos que o integram estão a perder a sua
máxima eficácia. Veja-se a qualidade do ar, dos
terrenos agrícolas, das águas do mar, etc

25-A ENERGIA NA BIBLIA
A ciência comprova que a energia, a força do
átomo, a electricidade, o magnetismo, as
ondas electromagnéticas e cartesianas, a
gravidade, o poder de sustentação do
universo, etc é feito de um poder invisível,
não aparente

Hebreus 11:3 - Pela fé entendemos que os
mundos pela palavra de Deus foram criados; de
maneira que aquilo que se vê não foi feito do
que é aparente.

RIR É O MELHOR REMÉDIO
Um artigo no The Birmingham News,
intitulado “Rir: Receita para Saúde”, diz que a
medicina revela que “durante o riso, o corpo
recebe um medicamento prescrito, vindo da
farmácia que está no cérebro”.

Provérbios 17:22 "O coração alegre é como o
bom remédio
O escritor de Provérbios escreveu – 3000 anos
antes da ciência médica.
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UMA MARAVILHA – O CEREBRO
O cérebro é um feixe de matéria branca e cinzenta com um peso de
um quilo e trezentos gramas, maravilhosamente construído por
Deus. Ele é o único que tema formula do seu funcionamento.
Todos nós nos maravilhamos com o que um computador é capaz
de fazer, mas o computador só realiza aquilo que o cérebro
humano lhe colocou em memória.
Os pesquisadores têm descoberto muitas coisas sobre a estrutura
do cérebro:
- O cérebro tem 30 biliões de células nervosas interligadas;
- Cada acção do corpo só acontece depois de ter sido instruído pelo
cérebro;
- O que os ouvidos ouvem e os olhos vêem é enviado ao seu
cérebro para ser decifrado;
- O cérebro analisa o paladar e informa a língua do que se come, se é doce ou amargo.
- O cérebro envia mensagens ao coração ou aos pulmões para que funcionem mais rápido ou
mais devagar.
Quando Deus fez o corpo humano, fez o cérebro distinto e superior a todas as outras criaturas.
Deus deu ao cérebro a capacidade de produzir a linguagem, a música, as habilidades técnicas…
Por Exemplo: Uma vaca não sabe desfrutar de uma paisagem bonita! Um cavalo não se
interessa pelo pôr-do-sol! Uma ovelha não aprecia a beleza de uma flor! Um macaco não
consegue inventar uma máquina, e um porco não sabe compor uma bela melodia! Estas coisas
são possíveis nos homens, os quais Deus criou à Sua própria imagem. Maravilhoso Criador!
Os cientistas descobriram quais as partes do cérebro que controla o pensamento, a memória e
as funções do corpo. Mas não conseguem explicar a relação de alguém que ouvindo uma canção
recorda certo acontecimento particular, nem sabe explicar a razão porque o perfume de uma flor
é diferente para cada pessoa..
Só Deus conhece a mente pois é uma das maravilhas invisíveis da Sua criação. Deus é o Poder e
só Ele pode outorgar a nós, suas criaturas, a capacidade de entendermos certos desígnios e
maravilhas da sua imensa criação.
"Senhor, Tu me sondaste, e me conheces... de longe entendes o meu pensamento" Salmo
139.1,2

UMA MARAVILHA – A CRIAÇÃO NO MAR, AR E TERRA
Deus criou ostras que produzem pérolas!
O peixe eléctrico emite uma luz que fere os predadores e caça outros peixes para seu alimento!
O peixe pescador usa uma haste como isca para agarrar outros peixes para comer!
O Golfinho tem um nível de inteligência elevadíssimo!
O Tubarão tem um olfacto tão apurado que consegue distinguir uma gota de sangue num
turbilhão de 50 milhões de gotas!
O salmão vive no mar mas volta sempre ao rio e á nascente para desovar!
A visibilidade das aves (para detectar alimento) a centenas de metros do local é uma maravilha
do criador!
A capacidade de visão da águia no homem permitiria este de ler um livro a 500 metros de
distância!
Um cão tipo “lobo dalsacia” tem um milhão de vezes mais eficiência na detecção de odores que
o homem!
O canguru tem uma bolsa para transportar os filhos!
O Bicha-Pau e o Camaleão tem a capacidade de mudar a cor do seu corpo confundindo-se com o
meio que o envolve!
As formigas são um povo impotente mas trabalhador. Prov. 6.6 e 30.25
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Ciência da Bíblia

ALGUNS CIENTISTAS CRISTÃOS
William Herchel – Descobriu o planeta URANO, disse “Todas as descobertas
humanas confirmam as verdades contidas nas Sagradas Escrituras”

Isac Newton (1642-1727) – Descobriu o CALCULO DIFERENCIAL –
Matemática e disse”A ordem maravilhosa dos sóis, planetas e cometas, só
podem ter origem na mente de um Ser infinito em poder e sabedoria”

Michael Faraday (1791-1867) – Descobriu o DÍNAMO que ajudou a produzir
energia eléctrica disse “Tenho uma certeza é que sei em quem tenho crido e
estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia”

Louis Pasteur (1822-1895),- Descobriu a vacina ANTI-RABATICA, disse
“Quanto mais estudo a natureza mais admiro as obras de Deus

James Simpson (1811-1870) – Descobriu o CLOROFÓRMIO, disse “O maior
dos meus descobrimentos é que sou um pecador e Jesus Cristo é o meu
Salvador

Alexander Fleming – Descobriu a PENICILINA, disse “ A maior descoberta é
que o sangue de Jesus purifica-me pecador”

Samuel Morse (1791-1872) – Descobriu o TELEGRAFO, disse “Sei que toda a
Glória pertence a Deus, tenho provas que nada podia fazer sem Cristo.
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