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A origem dos povos

Olhando a diversidade de 
línguas e culturas espalhadas 
pelo globo terrestre, algumas 
perguntas sempre vem a mente:

Como surgiram as mais 
diversas etnias existentes 
na atualidade ?

Como os homens chegaram 
em lugares “isolados”, como 
as Américas e a Oceania ?



Encaixando as peças

A história humana é um 
grande quebra-cabeça 
que vamos encaixando as 
peças com o passar do 
tempo.

Cada peça tem um lugar exato que seu 
encaixe harmoniza com o panorama geral 
da imagem.



Diferentes cenários

Evolucionistas Criacionistas

Ancestralidade 
comum, pois todos 
descendemos do 
Homo Sapiens 

Todos os seres 
humanos descendem 

dos três filhos de 
Noé que saíram da 
arca: Sem, Cam e 

Jafé

O Homo Sapiens 
surgiu a 350 mil anos 
adquirindo 
comportamento 
moderno há cerca de 
50 mil anos.

Alguns acreditam que o 
homem foi criado 

perfeito e viveu 1.656 
anos antes do dilúvio que 

ocorreu em 2.348 A.C



Diferentes lentes

Evolucionistas Criacionistas

Evolução
Saltos 
evolutivos

Cronologia 

antiga

Historicidade

Migrações

Criação

Tipos básicos

Cronologia

Jovem

Catastrofismo
Uniformismo

Etiologia

Mitológica
Mitologia 

Comparada

Arqueologia

Paleoantropologia



Pensamento evolutivos: Ernest Haeckel

Para Haeckel, as raças diferiam 
em atributos intelectuais.

Haeckel afirmava que “Raças 
inferiores (como os Veddahs e 
Negros australianos) eram 
psicologicamente mais próximas 
de mamíferos (macacos e 
cachorros) do que ao Europeu 
Civilizado”.

https://darwinianas.com/2017/01/17/existem-racas-humanas/



Pano de fundo: Racismo e evolução

Hitler usou a palavra em alemão 
Entwicklung para “evolução” 
consistentemente por todo o seu 
livro.

De fato, não é de todo irrazoável
propor que o próprio titulo do seu livro 
(“A Minha Luta”) foi influenciada pelo 
subtítulo de Darwin, “Luta Pela 
Existência”, e pelo proponente da 
teoria da evolução, Ernst Haeckel, que 
em 1905 publicou um livro com o título 
de “Der Kampf um den Entwicklungs-
Gedanken” (“A Luta em Torno do 
Pensamento Evolutivo”, ou em 
inglês “The Struggle over Evolutionary
Thinking”).



Darwin: Racismo e a Evolução

Em dado período futuro, não muito 
distante, quando medido em séculos, as 
raças humanas civilizadas irão certamente 
exterminar e tomar o lugar das raças 
selvagens por todo o mundo. Por essa 
altura, os macacos antropomorfos  serão, 
sem sombra de dúvida, exterminados. A 
distinção entre o homem e os seus aliados 
mais próximos será então mais ampla, pois 
irá intervir entre homens em um estado 
mais civilizado, pelo que esperamos, mais 
ainda do que entre caucasianos e alguns 
macacos tão inferiores como os babuínos, 
ao invés do que é agora entre o negro ou 
australiano e o gorila.

Charles Darwin, The Descent of Man (London: John Murray, 1901), pp. 241-242.



Grupos raciais

Os estudos de Richard Lewontin, 
em 1972, partiam da definição de 

sete grupos raciais, bastante 
aceitos entre antropólogos: 

Caucasianos, Negros Africanos, 
Mongolóides, Aborígenes do 

Sudeste Asiático, Ameríndios, 
povos da Oceania, e Aborígenes 

Australianos.

Lewontin, R. (1972). The Apportionment of Human Diversity. 
Evolutionary Biology, 672: 381–398



Grupos humanos diferentes

Negróides

Povos africanos

Apaches

Sioux

“Peles vermelhas”

Oriente médio

Judeus, Árabes

Caucasianos

Europeus

Índios sulamericanos Japoneses

Chineses

Coreanos

Sudeste Asiático

Índia

Indonésia

Ilhas da Oceania

Hawaii



Depois do dilúvio: O que aconteceu?

Gn 9:18-19
Após o dilúvio, 
restaram os três 
filhos de Noé: Cam, 
Jafé e Sem. 

Gn 9:20
Noé estabeleceu 
residência e 
começou a plantar.

Ter que sobreviver 
obrigou o homem e os 
animais a se 
adaptarem a uma 
nova dieta.



Depois do dilúvio: O que aconteceu

Gn 10
Os povos começam a 
surgir a partir dos 
descendentes dos 
filhos de Noé.

Clima diferente, pelo 
menos 400-700 anos 
de um período glacial 
motivado pelos 
eventos do dilúvio: 
vulcanismo, 
terremotos, etc.

Início das primeiras 
migrações do oriente 
médio para regiões 
que ainda não 
estavam isoladas.



Depois do dilúvio

Homem do gelo 
“Ötzi” descoberto 
nos Alpes europeus, 
data 5.000 A.C. As 
bactérias em seu 
estômago indicam 
que vieram do 
oriente médio.

Pangeia, 
supercontinente que 
se formou do meio do 
dilúvio em diante 
pode ter favorecido 
as principais rotas de 
migração.



Depois do dilúvio

Homem do gelo 
“Ötzi” descoberto 
nos Alpes europeus, 
data 5.000 A.C. As 
bactérias em seu 
estômago indicam 
que vieram do 
oriente médio.

Pangeia, 
supercontinente que 
se formou do meio do 
dilúvio em diante 
pode ter favorecido 
as principais rotas de 
migração.



Depois do dilúvio: Detalhes importantes

Narrativa bíblica se 
preocupa em 
registrar a origem 
dos povos do oriente 
médio que participam 
do cenário hebreu.

Migrações a partir da 
confusão das línguas 
na Torre de Babel.

Gn 10:25

Dias de Pelegue -
houve uma 
“separação”. 



Sem
Significa “Nome”
Herança espiritual

Jafé
Significa 
“Expansão”
Herança intelectual

Cam
Significa 
“Quente”
Herança física

Profecias a cerca 
dos descendentes 
de Noé

Gn 9:26,27,25

Gn 10:6

Gn 9:24

Sem, Cam e Jafé









Pontos fortes

História e arqueologia. 
Rastro de elementos 
culturais.

Mitologia 
comparada das 
diversas culturas.

Análise de DNA e 
traços genéticos.



Pontos fracos

Falta de registro 
histórico.
Exemplo: Não há 
história dos Bretões 
anterior a 55 a.C

Perda no tempo e 
subjugação de culturas.

Exemplo: Biblioteca de 
Alexandria que foi 
destruída.



Tradição oral

Tradição oral preservou os 
acontecimentos que marcaram 
a história dos povos

A escrita surgiu para auxiliar o 
homem a lembrar de sua 
história.



Variações das palavras 

Aipim, Mandioca, 
Macaxeixa

Tangerina, Mexerica, 
Bergamota, Pokan

Esquimós tem 100 
palavras diferentes 
para falar “neve”.



Qual a língua mãe da humanidade?

Faraó Psamético
pensou que se 
ninguém ensinasse 
bebês a falarem eles 
expressariam a 
“língua mãe”.

Dois gêmeos foram 
entregues a um 
pastor que, sob 
pena de morte, os 
criou sem nenhuma 
palavra.

Aos dois anos foram 
privados de comida 
para forçá-los a 
falar. Segundo o 
pastor, uma criança 
pediu um pão no 
idioma cíntio.

O rei germânico 
Frederico II refez a 
experiência, porém 
os dois gêmeos 
morreram.



Relato bíblico: Torre de Babel

Deus cria o homem e o 
ensina tudo o que 
precisava saber. Inclusive 
a língua falada.

No evento de Babel, houve 
uma confusão de línguas. 

Houve uma dispersão.



Divisões de grupos em Babel

70 povos foram 
divididos no 
momentos de Babel.

Seguindo a linha dos 
descendentes de Noé 
que saíram a arca.



Babel na lembrança dos povos

As lendas chinesas contam que a divisão da 
língua original fez com que o universo “se 

desviasse do caminho certo”. 

Na mitologia persa, Arimã, o espírito do 
mal, pulverizou a linguagem dos homens em 

trinta idiomas. 

E um dos livros sagrados dos maias, o Popol
Vuh, lamenta: “Aqui as línguas da tribo 
mudaram – sua fala ficou diferente. (…) 

Nossa língua era uma quando partimos de 
Tulán. Ai! Esquecemos nossa fala”.



Semelhança entre línguas

Filippo Sassetti, 
mercador, percebeu a 
semelhança de palavras 
do Sânscrito e o Italiano 
em 1585.



Sânscrito e indo-europeu
Foi justamente a descoberta do 
parentesco entre o sânscrito e as 
línguas européias, no século XVIII, 
que fez nascer a Lingüística
histórica, dedicada a investigar essas 
similaridades.

Essas leis são estabelecidas a partir de 
comparações entre palavras. Por 
exemplo, do latim lacte e nocte vieram 
as formas leite e noite. Comparando-se os 
termos, percebe-se que o “c” das 
palavras em latim virou “i” nos vocábulos 
em português.



Em busca da língua mãe: Irmãos Grimm

No século passado, o 
trabalho dos linguistas se 
apoiou fortemente numa lei 
formulada em 1822 pelo 
alemão Jacob Grimm (1785-
1863), mais conhecido pelos 
contos de fadas que 
escreveu com seu irmão 
Wilhelm, entre os quais 
Branca de Neve e os sete 
anões.



Lei de Grimm
A lei de Grimm afirmava ser possível 
prever como alguns grupos de 
consoantes se modificariam com o 
tempo nas línguas indo-européias. 
Entre outras coisas, ele dizia que uma 
consoante forte ou sonora 
(pronunciada fazendo-se vibrar as 
cordas vocais) tendia a ser substituída 
por sua equivalente fraca ou surda 
(pronunciada sem vibração das cordas 
vocais). O “b” e o “p”constituem um 
par desse tipo, assim como o “d” e o 
“t”. “B” e “d ” são fortes, “p” e “t” 
são fracas, como se pode comprovar, 
pronunciando-os com a mão na 
garganta

Patata

PandaGachaça

Juderas

Apelha
Puro



Semelhança construída

Com base nessas leis, foi possível 
mostrar, por exemplo, que a forma 
dhar em sânscrito, que significa 
puxar, trazer, originou o inglês draw, 
o alemão tragen, o latim trahere e o 
português trazer, todos com 
significado semelhante. O “d” da 
palavra em sânscrito virou “t” nas 
outras línguas. Pode-se concluir 
ainda que a palavra em inglês 
evoluiu menos que nas demais, pois 
se manteve fiel ao som original do 
sânscrito.

Sânscrito  
Inglês

Alemão
Latim

Português

Dhar
Draw
Tragen
Trahere
Trazer



Super-família de línguas mães

Há mais de vinte anos, 
os lingüistas russos 
Vladislav M. Illich Svitch
e Aron Dolgopolsky
propuseram que o indo-
europeu, o semítico e a 
família das línguas 
dravídicas da Índia 
poderiam fazer parte de 
uma superfamília, 
chamada então 
nostrática.



Nostratic

Shevoroshkin introduziu o 
rótulo “Nostratic” para a 
“reconstrução” de uma 
protolinguagem que liga cinco 
ou seis famílias linguísticas 
principais. 

Segundo o compêndio 
Ethnologue temos 6.912 
mil idiomas falados. Isso 
deveria ter ocorrido em 
100 mil anos.



Qual a língua mãe?

As mais recentes 
descobertas da 
Arqueologia e até da 
Genética conduzem à 
uma ideia em que é 
possível agrupar as 
grandes famílias de 
línguas em alguns 
grupos básicos.

Nigero-congolesas (1514 línguas)
Austronésias (1268 línguas)
Trans-neoguineanas (564 línguas)
Indo-europeias (449 línguas)
Sino-tibetanas (403 línguas)
Afro-asiáticas (375 línguas)
Nilo-saarianas (204 línguas)
Pama-nyungans (178 línguas)
Otomangueanas (174 línguas)
Austro-asiáticas (169 línguas)
Sepik-ramus (100 línguas)
Tai-kadais (76 línguas)
Macro-tupis (76 línguas)
Dravídicas (73 línguas)
Maias (69 línguas)



Associação de palavras: Língua Adâmica

Em hebraico, são 
respectivamente adam e 

adamah, ambas derivadas de 
uma raiz comum em proto-

semítico.

Em proto-indo-europeu, a 
ideia é a mesma. Mesmo que 

não haja conexão 
etimológica, no latim homo 

(homem) e humus (terra, 
solo).

Adam - Adamah

Homo - Humus

Homem  - Terra



Línguas dos povos Semitas



Descendentes de SEM: Povos Semitas

Elão, Elamitas

Assur, Assírios

Arfaxade, Ur e 

os Caldeus

Uz, Jordânia

Hul, lago Hula

Mash, Nínive

Héber, Hebreus

Etc e tal.



Maiores famílias da Terra

Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert Irvin John Kenneth 
Lloyd Martin Nero Oliver Paul Quincy Randolph Sherman Thomas Uncas Victor 
William Xerxes Yancy Zeus Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorffwelchevor-
alternwarengewissenhaftschaferswessenschafewarenwohlgepflegeundsorg-
faltigkeitbeschutzenvorangreifendurchihrraubgierigfeindewelchevoraltern-
zwolfhunderttausendjahresvorandieerscheinenvonderersteerdemenschder-
raumschiffgenachtmittungsteinundsiebeniridiumelektrischmotorsgebrauch-
lichtalsseinursprungvonkraftgestartseinlangefahrthinzwischensternartigraum-
aufdersuchennachbarschaftdersternwelchegehabtbewohnbarplanetenkreise-
drehensichundwohinderneuerassevonverstandigmenschlichkeitkonntefort-
pflanzenundsicherfreuenanlebenslanglichfreudeundruhemitnichteinfurchtvor-
angreifenvorandererintelligentgeschopfsvonhinzwischensternartigraum, Senior.

Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga

Alexandre Kretzschmar



Maiores famílias da Terra
1. Lee (China)

2. Zhang (China)

3. Wang (China, Japão e Coreias)

4. García (Espanha e América Latina)

5. González (Espanha e América Latina)

6. Hernández (Espanha e América Latina)

7. Smith (Inglaterra e Estados Unidos)

8. Smirnov (Rússia)

9. Müller (Alemanha)

10. Silva (Brasil e Portugal)

1. Silva (5 milhões)
2. Santos (3,9 milhões)
3. Oliveira (3,7 milhões)
4. Souza (2,6 milhões)
5. Rodrigues (2,3 milhões)
6. Ferreira (2.3 milhões)
7. Alves (2,2 milhões)
8. Pereira (2,2 milhões)
9. Lima (2 milhões)
10. Gomes (1,6 milhão)



Nínive não existia fora da Bíblia

Em 1849 
arqueólogos 
confirmaram a 
existência desta 
cidade bíblica 
que antes 
achavam que era 
uma lenda.



Descoberta de Nabucodonosor

“(eu sou) 
Nabucodonosor, 
Rei de Babilônia. 
Provedor (do 
templo) de Ezagil
e Ezida; filho 
primogênito de 
Nabopolassar”.



Babilônia descoberta

Com a ajuda de 
beduínos que 
conheciam os 
“escombros” de “il
babil”, escavações 
começaram no 
século XIX. Estas 
escavações 
esfriaram no 
período da guerra 
e se intensificaram 
após 1946.



Eridu, A cidade mais antiga 

Eridu foi datada 
com 5.000 a.C.

Será que temos 
alguma evidência 
de origem bíblica 
na cidade de 
Eridu?



Documentos informam de um dilúvio

História da cidade 
informa que 
anteriormente havia 
acontecido um dilúvio.

Os reis anteriores ao 
dilúvio viviam por mais 
anos.

Zigurates eram 
construídos para 
“proteger” de um novo 
dilúvio.



Similaridade com Gênesis

Altar de sacrifício
foi encontrado em 
Eridu.

Eridu ou Edeni

Lugar regado ou 
Paraíso

Enki, dá instruções 

para construir um 

barco para fugirem 

de um dilúvio.



Gênesis comparado

Enki cria Adapá –
Adamu do pó da 
Terra.

Adamu come 
o alimento 
proibido 
primordial

Enki julga e castiga Adamu
por seu erro.



Mitologia comparada

Animal,serpente,Dra
gão - seu nome era 
traduzido como 
“Senhora da árvore 
agradável”.

Enki cedeu uma 
costela para criar a 
deusa Ninti

Adapá fica só e com 
dor na costela



Povos africanos: Descendentes de Cam

Reino de Cuxe existe 
há quase 2.000 anos.

Pute, aparece na 
Lìbia.

Havilá, ficava na 
península arábica





Povos africanos: Tribais

Lenda de Kaang

Animais e o homem 
aparecendo no mesmo 
dia

Depois da criação

O problema do 
“erro” humano que 
compromete a 
criação.

Guerra de deuses, 
ação criativa direta 
da divindade, deus 
“embriagou-se”.



Povos africanos: Tribais

Gênesis 9.20-29 nos 
conta que Noé 
“embriagou-se” e por 
causa do erro de Cam
e seu filho, Canaã foi 
amaldiçoado.

“Escravos serás”, cita 
a Bíblia. O 
cumprimento dessa 
maldição fez-se à 
época da vitória de 
Josué.



Povos africanos: Descendentes de Cam

Os Egípcios são 
descendentes de Cam. 
Mizraim e todos os 
nomes terminados em 
“im” são da parte do 
Egito.

Em árabe, Egito se 
escreve ainda Misr. O 
baixo Egito se chamava 
Misraim.



Povos africanos: Zigurates

Monumentos 
comparados com 
os zigurates
babilônicos.

Monumentos de 
pedra alinhados 
com a 
astronomia.



Povos africanos: Descendentes de Cam

Documentário 
que fala da 
presença do 
povo hebreu no 
Egito e da 
possibilidade 
das cronologias 
estarem 
erradas.



Povos Europeus

Jafé deu origem aos 
povos europeus. Os povos 
que subiram para Europa 
colonizaram as principais 
regiões europeias.

Japhet pode ter dado 
origem a Jupther.



DNA Mitocondrial e Cromossomial

Atualmente são 
classificados de 
HAPLOGRUPOS. 

Estes haplogrupos
trazem a ascendência 
matrilinear até as 
origens de cada etnia.

https://www.eupedia.com



DNA Mitocondrial e Cromossomial

O estudo dos 
haplogrupos confere 
com o relato bíblico de 
expansão a partir do 
crescente fértil.

https://www.mitomap.org

MITOMAP é um banco de 
dados para o genoma 
mitocondrial humano.



História oculta

Registro histórico 
dos bretões que não 
existia até 55 A.C.

Celtas que tinham 
ampla história há 
séculos antes de 
Cristo.

Escandinavos e 
Nórdicos com rica 
cultura e mitologia 
comparada.



Cosmognia Nórdica

Estes rios 
congelaram e de lá 
que vieram os 
primeiros homens, 
que eram gigantes.

No início havia 
apenas um abismo. 
Depois havia rios e 
água.

Inundação, onde 
apenas um casal se 
salvou segurando-se 
em um tronco.



Cosmognia Nórdica

Árvore das almas que 
sustenta o céu.

Relação entre irmãos, 
onde um mata outro.

Serpente sob as 
raízes da árvore, 
nas regiões 
profundas que é 
inimiga da 
humanidade.



Povos Europeus

Asquenaz na 
Alemanha.
Anglo-Saxões

Rifate, nos 
Celtas.



Povos Europeus

Mogogue,

Irlandeses

Javã,

Gregos



Povos Europeus

Meseque

Rússia, Moscou (MSC) + 
nome de sua mulher Kva
(Cwa)

Tubal

Espanha e 
Portugal



Povos Europeus



Povos hindus

Vedas são quatro 
volumes que datam 
entre 1.500 – 2.000 
a.C..São a base dos 
textos sagrados do 
hinduísmo.



Povos hindus: Criação de Brahma

Brahma cria o 
universo em um 
“dia”.

Brahma cria (sopra) 
o homem e oferece 
a natureza ao seu 
cuidado. O homem é 
a “imagem” de 
Bhrama.

Brahma cria Vishnu e 
Shiva fazendo uma 
trindade. Vishnu
seria o espírito.



Povos hindus: mitologia comparada

Início vazio, sem 
forma, chamado 
Atman.

No início 
apareceu a água 
(Ambhah) e 
depois a luz 
(mara).

Flor de lótus e a busca 
da sabedoria que viria 
de uma “deusa”.



Aborígenes australianos

Ordem da 
criação 
semelhante a 
Gênesis. 

Serpente mãe, 
atuando nas 
decisões e 
condições do 
mundo.



Povos Asiáticos

Há 2.500 a.C já 
havia atividade na 
China. O budismo 
é algo recente, de 
600 a.C.

3.000 a.C. - Evento "torre de Babel“
2.500 a.C. - Início da escrita chinesa
1.400 a.C. - Gênesis foi escrito por Moisés
600 a.C. - Nascimento de Buda
240 a.C. - Início do Budismo como religião.



Povos Asiáticos

Antes de Buda e do 
Budismo, a religião chinesa 
era muito parecida com a 
religião do povo que 
habitava a terra após o 
evento da “Torre de Babel". 
Durante as três primeiras 
dinastias (Hsia, Shang e 
Shou) os chineses adoravam 
um único Deus. Esse Deus 
era chamado por eles de 
"Shang Di", que traduzido 
quer dizer "Deus dos céus".



Migração vinda do oeste

Os primeiros 
chineses migraram 
da região do Iraque, 
antiga Babilônia.



Migração vinda do oeste

Ideogramas são ideias escritas 
expressando experiências reais.

C. H. Kang e a Dra. Ethel R. Nelson, em sua obra Descoberta do 
Gênesis na Língua Chinesa (The Discovery of Genesis)



Coincidência ou evidência ?

A Bíblia, em Gênesis 2:27, traz a seguinte narrativa: "Então o Senhor Deus 
formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o 
homem se tornou um ser vivente." Perceba a conexão entre os pictogramas. A 
palavra "Boca", também representa "homem" ou "pessoa", por esse ideograma 
podemos entender que "uma pessoa  que veio do pó está viva". 

https://2.bp.blogspot.com/-7QEhCmGdAUI/WZ7CwVRE5gI/AAAAAAAAEmM/f6ny-zIs1JMc6zBz1iUj_qUejWzqPdUZwCLcBGAs/s1600/4.jpg


Coincidência ou evidência ?

O ideograma “Criar” é uma ideia que 
representa RESPIRAÇÃO do PÓ,  algo que está 
VIVO, que FALA e CAMINHA.  

https://4.bp.blogspot.com/-Qac6G9urFBo/WZ7C1azNIII/AAAAAAAAEmQ/TDNwACOGoeUd2x60VlXfh0NmugslWZ36ACLcBGAs/s1600/5.jpg


Coincidência ou evidência ?

Ainda podemos relacionar as palavras "vivo", "pó", "homem" e formar o ideograma 
"primeiro", em chinês. Seria muita coincidência esses ideogramas comporem 
justamente as palavras que confirmam o relato bíblico.



Coincidência ou evidência ?

No princípio o homem desfrutava de uma comunhão com Deus. Havia verdadeira 
felicidade no relacionamento entre o homem e Deus. No jardim Deus abençoou o 
homem vivente, e no jardim desfrutou de felicidade e comunhão. Confira os 
relatos em Gênesis 1:26 ou Gênesis 3:9.

https://3.bp.blogspot.com/-Oikflw5jfoU/WZ7C_jZPgoI/AAAAAAAAEmY/OLBK9dth_V8mne3IumoxASil705BvKvrgCLcBGAs/s1600/8.jpg


Coincidência ou evidência ?

Uma criança chinesa pode, em algum momento, ter perguntado de onde veio o 
primeiro homem. Como já vimos anteriormente, os chineses migraram do oeste. 
E o ideograma de representação da palavra "oeste" é composto pelas palavras 
"um", "homem" e "jardim fechado".



Coincidência ou evidência ?

Essa mesma criança podia ter perguntado sobre a origem da primeira mulher. E 
mais uma vez os ideogramas mostram uma fina sintonia com o primeiro livro da 
Bíblia. A mulher foi desejada pelo homem e podemos observar que a palavra 
"oeste" aparece nas duas concepções de ideogramas. Gênesis 2:18.

https://4.bp.blogspot.com/-xdcMjmoCCZA/WZ7DM-88b9I/AAAAAAAAEmg/4DT9e5MsZngu404GTYAgUQK2zyBQk3RKwCLcBGAs/s1600/9a.jpg


Coincidência ou evidência ?

Na Bíblia também encontramos o relato de como começou a humanidade. Foi 
com duas pessoas, Adão e Eva. E delas toda a humanidade se originou.

https://2.bp.blogspot.com/-O0H6A-TrTCQ/WZ7DS3jR-pI/AAAAAAAAEmk/8poZo42wPlYh_f9RrBY0HxSkRCwIwUhlgCLcBGAs/s1600/9b.jpg


Coincidência ou evidência ?

Em Gênesis 2:8 e 9 lemos que Deus plantou um jardim no Oriente. E que havia 
muitas árvores, mas apenas duas especiais. E que Deus havia proibido o homem 
de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Leia Gênesis 2:16 
e 17. O homem foi proibido de comer o fruto de uma árvore e, se desobedecesse, 
a outra (Árvore da Vida) seria tirada dele também.



Coincidência ou evidência ?

Em Gênesis 3:1-8 lemos que a serpente enganou a mulher. E após isso homem e 
mulher cobiçaram o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, 
e ambos pecaram diante de Deus. Como já vimos, a palavra "desejar" tem contida 
a palavra "mulher". E se mudarmos para "cobiça", temos a ideia formada de duas 
árvores com uma mulher.

https://1.bp.blogspot.com/-GRBXKCgwxH4/WZ7DtyFrE2I/AAAAAAAAEmw/UA-PsraR1-oiKfjQcehTAmLXo5KJp-ubQCLcBGAs/s1600/9d.jpg


Coincidência ou evidência ?

Sabemos pela Bíblia que Satanás, o tentador, foi responsável por induzir Adão e 
Eva ao pecado no jardim do Éden. Na palavra "diabo" temos a ocorrência de um 
segredo contado em um jardim para as pessoas. E na palavra "tentador" temos a 
ocorrência das duas árvores.

https://1.bp.blogspot.com/-tFfJL8UF7qc/WZ7Dz8QqhxI/AAAAAAAAEm0/QwvMn8bIS2EhK-4ocfWtm_7JDbU7FtPeACLcBGAs/s1600/9e.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-wJSDPi0-1PE/WZ7Dzzs_qMI/AAAAAAAAEm4/Kb5_XASzhskySG-b-22uh3RnIGrxOEbeACLcBGAs/s1600/9f.jpg


Coincidência ou evidência ?

O livro de Gênesis também relata o que aconteceu imediatamente após ser 
comido o fruto proibido. Adão e Eva viram que estavam nus. Uma das palavras 
que descreve "homem" é associada à palavra "fruta" para compor a ideia de 
"nudez".

https://3.bp.blogspot.com/-eVoofabLPtI/WZ7D70xGZ2I/AAAAAAAAEm8/4vyY08_IS9E3jrcfd5TlQlq_qKKu_pFzgCLcBGAs/s1600/9g.jpg


Coincidência ou evidência ?

Sabemos que houve um castigo aplicado ao homem e a mulher por desobedecerem aos 
conselhos de Deus. Ao homem foi dito que com suor tiraria o alimento da terra, e a terra 
produziria ervas daninhas. A mulher sentiria dor no parto e isso seria uma espécie de 
punição pelo erro cometido. As ideias de dor e tristeza são compostas por elementos das 
histórias relatadas em Gênesis.

https://1.bp.blogspot.com/-VlGvVWeBx6U/WZ7EF_m1FOI/AAAAAAAAEnE/o4tnHpfew20Yw_OHJmK0kB2KCTzmogy9gCLcBGAs/s1600/9h.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-tGtz87dg7Q0/WZ7EFxqKxhI/AAAAAAAAEnA/MYBdLcT9uRch7lOlSHLchZRCvBl9WzmPQCLcBGAs/s1600/9i.jpg


Coincidência ou evidência ?

Quando analisamos o grande dilúvio global que Gênesis relata, vemos que apenas 
oito pessoas se salvaram. A ideia de "navio" é composta pelas palavras "boca", 
"oito" e "barco". Logicamente o evento foi tão marcante nos descendentes de Noé 
que ficou registrado na escrita.



Coincidência ou evidência ?

Até para formarmos a ideia de "total" temos que unir as palavras "oito", "unidos" 
e "terra", numa clara alusão aos oito sobreviventes da arca de Noé que formaram 
a totalidade dos humanos após o dilúvio.

https://3.bp.blogspot.com/-E8mf0v74Nvg/WZ7EUqLuQVI/AAAAAAAAEnM/8birMdiL-TIFZQEceaf69VcifhMLF1sQQCLcBGAs/s1600/9l.jpg


Coincidência ou evidência ?

Conforme a Bíblia, o dilúvio se estendeu por toda a Terra. Se unirmos a ideia de 
"água" com a ideia de "total", temos o ideograma que representa "dilúvio" ou 
"inundação".



Coincidência ou evidência ?

Todos os povos 
asiáticos tem 
profunda 
similaridade com o 
relato bíblico.



Ligação asiática

Teoria que a 
América foi 
colonizada a 
partir da Àsia
por migrações 
pelo estreito 
de Bering.

Bering



Construções de zigurates na Ásia

Yonaguni - Japão





América do Norte e Ásia

Inuítes e IupiquesSioux, Cheyenne,  Apache, 
Comanche, Cherokee, Navaho



Nômades: Em busca da sobrevivência

Filme “Dança com Lobos” retrata os nativos 
seguindo os grandes rebanhos de bisões.





Nômades: Em busca da sobrevivência

Bisão americano é uma 
“subespécie” 

Bison Priscus, Bisão mumificado 
encontrado em uma mina de carvão no 
Alaska.





Problema americano

Sítio arqueológico de 
Clóvis. Datado com 
13.000 a.C

Sítio arqueológico de Monte verde no 
Chile. Datado com 18.500 A.C



Piauí com atividade humana

Parque Nacional da Serra da Capivara no Piauí. Datado de cerca de 
25.000 a.C com atividade humana.



Rota do oceano pacífico

Navegações da Oceania teriam 
chegado a América do Sul.

Norueguês Thor Heyerdahl
provou que as ilhas da Oceania 
poderiam ter sido colonizadas 
a partir do Peru.



Rota do oceano pacífico

Expedição Kon-Tiki realizada 
em 1947 navegou do Peru até a 
Polinésia em uma jangada.





Quem descobriu a América?

Ruínas descobertas na década de 60 
por um casal de arqueólogos 
noruegueses, comprovaram a presença 
de representantes dos vikings em 
território Americano.



Rota do oceano pacífico

Uma frota de navios chineses teria chegado à América setenta anos 
antes da descoberta de Cristóvão Colombo, em 1492, pelo menos 
de acordo com o ex-comandante de submarino da marinha britânica 
Gavin Menzies.



Rota do oceano pacífico

Esta teoria diz que os primeiros 
americanos teriam cruzado o oceano 
atlântico em alguma época.

Amyr Klink provou que uma travessia 
como esta seria possível, fazendo em 
1985 o percurso em 100 dias.



Rota do oceano pacífico

Em Lagoa Santa, a 50 km de Belo 
Horizonte, foi encontrado um fóssil 
negróide que chamaram de Luzia.



Rota do oceano pacífico

1º Onda seria de Negróides. 2º Onda seria de Mongoloides 
asiáticos



Depois do dilúvio
No Euoceno, a distância entre África 

e América era menor do que hoje, 

tinha ao menos 1,4 mil km de 

largura

Ilhas que desapareceram após a era 

glacial. Estima-se que o nível do 

mar pode ter subido 100 metros 

após o desgelo.





América desconhecida

Mastodontes, Megatérios e 

Gliptodontes poderiam ter 

atravessado em períodos glaciais ?  

“Há fósseis que comprovam, inclusive, 

que eram caçados e serviam de 

alimento. Um fóssil de elefante 

descoberto na Cordilheira dos Andes, 

por exemplo, indica que ele foi 

parcialmente assado de baixo para cima. 

Um gigantesco“churrasco” pré-

histórico.”



Americanos “primitivos”

Percy Fawcett que, em 1925, desapareceu no 

Mato Grosso em busca de um portal para a 

cobiçada Cidade Z.





Geoglifos na amazônia
Amazônia pré-colombiana já foi uma 

grande metrópole que abrigou uma 

população muito maior do que se 

imaginava anteriormente, chegando-se 

a dezenas de milhões de pessoas. (de 

Souza et al., 2018; Clement, 2015) 





América Central e o dilúvio
Uma em especial 

relacionada aos Astecas diz 

que Xelhua, um dos sete 

gigantes salvos do dilúvio, 

construiu a Grande 

Pirâmide de Cholula – na 

América central – para 

desafiar o Céu. Os deuses 

destruíram-no com fogo e 

confundiram a linguagem 

dos construtores. No 

livro Ophiolatreia vemos o 

seguinte:



América Central e o dilúvio

O historiador nativo Fernando de 

Alva Cortés Ixtilxochitl aos antigos 

Toltecas, diz que depois de os 

homens terem se multiplicado após 

um grande dilúvio, eles erigiram um 

alto zacuali ou torre, para se 

preservarem no caso de um segundo 

dilúvio. Contudo, as suas línguas 

foram confundidas e eles foram 

para diferentes partes da terra 

(Ixtilxochitl, 1640).



Depois do dilúvio

Em 1992 e 2009 pesquisas encontraram 

vestígios de cocaína em múmias egípcias. 

Sendo que a coca é uma planta original da 

América do Sul, isso evidencia que os 

antigos egípcios já percorriam essa rota, 

via oceano Atlântico. (Mallette et al., 

2016) Em 2016, por sua vez, estudo 

encontrou novos traços de cocaína em 

múmias e, desta vez, anunciando a 

possibilidade de migração humana via rota 

transatlântica antiga. (Görlitz, 2016)



Pirâmides e obeliscos



Incas e Egípcios



Máscaras, joias e símbolos

MÁSCARAS DE OURO FUNERAL COLARES DE NAIMAIS

Serpentes presentes



Técnicas de cortes e construções



Portas Trapezoidais



Símbolos Ankh – Ascenção espiritual



Terceiros olhos e animais na fonte



Templos de três portas

Fechos de metal
pedras esculpidas que eram fortemente ligada e 
equipado em conjunto com o uso de grampos 
metálicos. Quais são as chances de que esta técnica 
evoluíram, depois de milhões de anos de evolução 
humana, da mesma especificação exata de tempo 
(mais ou menos 1000 anos) em lados opostos do 
globo?



Artes e construções

Deidades Flutuantes Deidades Flutuantes



Através da mitologia 

comparada, elementos 

culturais, genética,  relatos 

históricos e arqueologia 

podemos concluir que TODOS 

os povos derivam do oriente 

médio, mas especificamente 

do momento após o dilúvio.

O relato bíblico é verdadeiro 

e pode ser comprovado 

através dos fatos e 

evidências encontradas nas 

“trilhas da história”. 

Conclusão


