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Como os continentes se formaram? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEORIA DAS HIDROPLACAS 
 
Teoria proposta por Walter Brown (Engenheiro mecânico norte-americano, com doutorado pelo 
Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.)). Propõe que a atual formação geológica terrestre 
e formação dos continentes seria consequência de um evento catastrófico em decorrência de 
uma inundação global. Segundo a proposta, esta inundação foi proveniente do rompimento de 
mega reservatórios subterrâneos de água. 
 
“No ano seiscentos da vida de Noé, no mês segundo, aos dezessete dias do mês, naquele 
mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se 
abriram.” Gênesis 7:11 
 

• Se a criação de Deus foi perfeita, por que temos tragédias e desastres naturais?  

Deus criou o mundo _____________. “E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado 
muito bom.” Gênesis 1:31 
 
O pecado foi _____________ ao seres vivos e meio ambiente, do ponto de vista ambiental, 
comportamental, genético, e ao homem também do ponto de vista _____________.  “Portanto, 
da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, 
assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram.” Romanos 5:12  

Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que 
em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de 
Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, 
mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza 
criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa 
liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como 
em dores de parto. Romanos 8:18-22 

• Enquanto estudante Cristão, como me portar em sala de aula quando ensinam 
teorias naturalistas/evolucionistas, se eu não concordo? 

Tire ______________, seja pontual, assíduo, respeitoso, enfim, dê _________________!  

________ por seus professores.  

____________ ao máximo acerca do criacionismo e os questionamentos envolvendo o 
evolucionismo. 

Converse com seu professor sobre o assunto _____________.  Tente ____________ durante a 
aula, se possível.  “Façam todo o possível para viver em paz com todos.”  Romanos 12:18  

Não se surpreenda se não for tratado de maneira _____ com relação a este assunto.  Falta de 
___________ acerca das bases _____________ do criacionismo leva a ideias pré concebidas 
(você se torna o “desinformado” ou “fanático religioso”).   

Peça sempre ______________ a Deus no seu agir e, novamente, sempre procure trazer 
________________. “Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for 
útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a 
ouvem.” Efésios 4:29 
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Ofereça a seu professor algum material, site, vídeo, etc, para que ele possa se ___________ 
acerca do criacionismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o 
limite de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana 
seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.     - Média para aprovação no SENIB: 6,0 

 
Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (0,5) + 3 TAREFAS (1,5) + TESTE (8,0) –TOTAL: 10,0 

 

 

      

 


