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O Código da Bíblia 
 
 
 

Porque em verdade vos digo que, até que 
o céu e a terra passem, de modo 

nenhum passará da Lei (a Torah e os 
demais livros) um só i ou um só til, até 

que tudo seja cumprido. 
Mateus 5:18 
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O Código da Bíblia 

1. Prefácio 
Este livro não tem a pretensão de ser científico, nem provar ou refutar nada. 

Ele pretende apresentar a existência de um experimento de nome Código da 
Bíblia e que até agora não pode ser refutado por nenhum cientista, teólogo ou 
leigo, através de argumentos e provas concretas, sérias e convincentes. 

Pretende sim mostrar as correntes de interpretação existentes e as críticas 
favoráveis e desfavoráveis de ambas as correntes. 

Tão impróprio como cair numa farsa (com os seguidores de Jim Jones e 
David Koresh, que pagaram com a vida pelos enganos), é ignorar talvez a 
descoberta mais surpreendente até hoje feita, simplesmente por medo de ser 
enganado ou por achar tudo fantasioso, esotérico, místico, sem nem mesmo 
analisar e conhecer do que se trata. 

Eu posso afirmar que era uma destas pessoas céticas. Estava preparado 
para escrever que o código da Bíblia se tratava de um engano estatístico, e que 
ele por si só poderia criar devotos e manifestações heréticas e apocalípticas. 

Quando fui estudar mais sobre o assunto para poder escrever o livro, deparei-
me com mais de 2400 páginas na Internet sobre "Bible Code". Isto em 1999. 
Mais de 10 anos depois, em 2010, já existem 372.000 referências à "Bible Code". 
E em português, hoje são 216.000. 

E já nas primeiras páginas encontrei ardentes defensores, alguns deles como 
Harold Gans, um respeitável decodificador de senhas do Governo Americano. 
Percebi que podia estar errado. Foi quando li os livros: 

1. Michael Drosnin. O Código da Bíblia. Editora Cultriz. São Paulo (SP), 
1997. 

2. Satinover, Dr. Jeffrey. A Verdade Por Trás do Código da Bíblia. 
Editora Pensamento. São Paulo (SP), 1997-1999.  

 

E comentários e críticas dos livros cristãos: 
3. Yacov Rambsel. Yeshua, the Factor. Frontier Research, Toronto, EUA, 

1996. 
4. Grant R. Jeffrey. The Signature of God. Frontier Research, Toronto, 

EUA, 1996. 
 

O conhecimento deste material mostrou-me que estava mesmo 
completamente equivocado. 

Acreditava que Deus sensibilizou mentalmente os escritores da Bíblia o que 
deveriam fazer e escrever, e que em muitos livros aparece o estilo de cada um, e 
algumas vezes o parecer humano de cada um. 

Este modo de pensar não invalida a inspiração divina da Bíblia. 
Mas não era só assim. Hoje faço parte da corrente de pessoas que acredita 

que a Bíblia (pelo menos uma grande parte dela) foi ditada por Deus, letra a letra, 
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palavra a palavra, página a página, livro a livro. Acredito agora naquela versão 
dos 10 Mandamentos com Charlton Heston interpretando Moisés, onde Deus 
escreve, com seu dedo e fogo, os 10 mandamentos. Aquilo para mim não é mais 
figurativo ou alegórico. É a verdade. 

Esta nova fase em minha fé devo ao Código da Bíblia. Portanto espero que 
estas informações aqui descritas consigam pelo menos despertar no leitor um 
maior interesse em conhecer o que talvez seja a abertura do selo colocado por 
Deus no Livro (Isaías). 

 

2. Introdução 
2.1. Fé 

Hebreus 11:1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas 
que se esperam, e a prova das coisas que não se vêem. 

 
O Código da Bíblia pode ser a prova matemática que Deus existe. Mas onde 

fica a fé, então? Muitos acham perigoso e disforme a junção da religião com a 
ciência. 

Mas e se a ciência pudesse provar definitivamente a religião? 
Separar ciência e religião significa impedir que a esperança e o desejo sejam 

contagiados por provas sólidas. 1 
 
Não preciso provar que Deus existe. Que Jesus é Seu Filho e meu Salvador. 

Eu acredito simplesmente. Isto é fé. Todavia as manifestações de Deus e Jesus 
em minha vida, em inúmeros momentos, são as provas para que eu acredite em 
Sua existência, aumentando minha fé. 

Momentos como por exemplo em que meu filho retornou à vida, pela oração, 
depois de estar morto por mais de 3 minutos (sem batimento cardíaco e sem 
respirar) devido uma convulsão febril. Depois aplicamos banho frio por muitos 
minutos e abaixamos a temperatura. Foi quando tentamos medir a febre. Mas 
não pode ser medida, pois o mercúrio apresentou-se acima da marcação máxima 
do termômetro, que vai até 42o C. Somente aí é que percebemos a manifestação 
miraculosa de Deus. 

Momentos como este, e tantos outros em que um ou mais membros de minha 
família foram salvos ou tiveram contato com fatos e coisas inexplicáveis, fazem 
parte do rol de eventos que auxiliam a minha Fé. 

Graças a Deus faço parte daquele grupo que segue a Deus, não de modo 
natural, mas de modo sobrenatural. 

 

2.2. Passagens Difíceis 
Até então, meu referencial da vontade de Deus e do que devemos seguir, é a 

Bíblia. Confesso que como professor e escritor em muitos momentos tenho 

 
1 Jeffrey Satinover. 
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dificuldades em explicar alguns textos bíblicos, principalmente oriundos dos 5 
primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a Torah, o 
Pentateuco. 

Quando apresentam experimentos científicos que sugerem que a vida de 
todas as pessoas está codificada dentro deste 5 livros, parte integrante da minha 
Bíblia, e que esses códigos, assim como todos os 5 livros só podem ter sido 
escritos por Deus, era o que faltava para eu voltar a falar com aqueles que não 
consegui evangelizar por não acreditarem na Bíblia, segundo eles, pouco 
científica. 

É o argumento que faltava para eu deixar de encontrar explicações plausíveis 
e simplesmente acreditar. 

 

2.3. Passar a Informação 
Mas não posso ficar sabendo de algo tão importante para a fé, tão magnífico 

para os cristãos e todos os povos que têm a Bíblia como referencial de fé, e 
simplesmente deixar de falar sobre o assunto. 
Preciso apresentar isto à comunidade evangélica e deixar que eles mesmos 
julguem. 

 

2.4. Pode Ser Uma Farsa? 
Desde 1990 a comunidade científica tem procurado erros e distorções nos 

experimentos que determinaram o conhecimento do Código. 
São muitas as histórias de pessoas que foram levadas de volta à crença 

religiosa depois de terem sido expostas aos Códigos. Todas estão erradas? 
Nada foi encontrado que determine que o Código da Bíblia não exista. 
Portanto creio que é o momento da comunidade evangélica e cristão assimilar 

que a Bíblia, apesar de muitos sacerdotes acharem que não, foi categoricamente 
escrita por Deus. É a vontade e a própria Palavra de Deus aos homens. 

Uma farsa como os garfos de Uri Geller não dura mais do que 2 ou 3 anos 
quando se permite passar pelo crivo dos especialistas. Dezenas, talvez centenas 
dos maiores matemáticos, estatísticos, físicos e decodificadores do mundo 
inteiro, tem tentado derrubar o Código da Bíblia sem sucesso. Neste momento 
um número muito grande destes especialistas, seus discípulos e alunos tem 
trabalhado principalmente para ganhar notoriedade por serem os responsáveis 
da possível descoberta da "farsa".  

Mt 24:35: Passará o céu e a terra, mas as minhas Palavras 
jamais passarão. 

 

2.5. Qual é a Situação 
Nos próximos anos, muito se falará do Código da Bíblia. Muitas profecias 

aparecerão. Muitas interpretações serão apresentadas ao público. Isto poderá 
fazer com que pessoas se apavorem, desistam de estudar, desistam de 
trabalhar, sejam místicas, esotéricas. Seitas e seguidores podem nascer destas 
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interpretações, e é aí que precisamos alertar o povo de Deus para se manter 
sóbrio, moderado, aguardando os acontecimentos vigilantes, sem pânico. 

 

3. A Harmonia Bíblica 
Não é à toa que a Bíblia é o livro mais vendido e mais lido no mundo. Figura 

na lista dos best-sellers a centenas de anos. A Bíblia possui uma harmonia que a 
classifica como um livro com inspiração, com um enredo perfeito e com um estilo 
inconfundível, muitas vezes extremamente detalhista. 

 

Salmos 
A harmonia pode ser melhor ainda percebida no livro de Salmos. Existem por 

exemplo os chamados salmos dos degraus: salmos que eram "cantados" 
quando se estava subindo até Jerusalém na peregrinação que os judeus faziam 
de tempos em tempos. Os salmos de degrau têm um "ritmo" e uma métrica que 
os fazem ideais para alguém que está andando, estrofes entre um fôlego e outro. 

 
Salmos é o livro bíblico de louvor. Salmos é o livro de cânticos. Salmos é o 

livro de consolação e até, às vezes, o livro de ira. É um livro de testemunho e de 
oração. Fala de alegria no meio de tristezas, e de esperança no meio de 
desespero. 

É singularmente apropriado, está claro, que um livro cujo tema é cântico de 
louvor seja, também, um livro de guerra, de luta, de sofrimento. 

Foi o hinário de Israel e, em grande medida, tem sido o modelo para todos os 
demais hinários usados pelo povo de Deus através dos séculos. Os judeus 
chamam-no de “O Livro de Louvores”. 

A palavra “salmos” (em hebraico mizmer), significa “cânticos”, provavelmente 
cânticos com acompanhamento instrumental (2461 versículos ao todo). 

O mundo está em trevas, mas a luz das promessas de Deus 
ilumina continuamente o caminho (Salmo 42:7-8). 

Mas a tradução do hebraico para qualquer outra língua, tira um pouco da 
beleza dos salmos. Isto porque boa parte deles foi montado formando rimas, 
formando desenhos equidistantes no papel, ou ainda tem uma estrutura 
numérica e métrica perfeita. Como o salmo 119. 

 

Estrutura numérica 
Toda a criação física de Deus está cheia de evidências de desígnio e ordem. 

Sua revelação escrita (muito superior à sua revelação natural), exibe evidências 
de ordem e estrutura. De quando em quando estas se apresentam em forma de 
padrões numéricos. 

O mais óbvio padrão numérico é a divisão que o salmista faz em 22 estrofes 
de 8 versículos cada um. Essas estrofes são encabeçadas por uma das 22 letras 
do alfabeto hebraico. A primeira letra de cada versículo constitui a letra 
correspondente à sua estrofe. Assim, os oito primeiros versículos começam com 
a letra álefe, os oito versículos seguintes, com bete, os oito que vêem depois 
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com guímel, e assim por diante. Desta maneira foi escrito o salmo 119 e todos os 
outros salmos alfabéticos: 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112 e 145. 

 

Propósitos e natureza do Salmo 
O Salmo assume um belo significado se for lido como uma espécie de diário 

espiritual, escrito em várias ocasiões durante a longa vida de um crente, alguém 
que tendo experimentado muitas e variadas circunstâncias da vida, descobriu 
que a Palavra de Deus é capaz de dar direção e vitória em todas as situações. 

 
Letra Resumo Capítulo Detalhe

Álefe Convicção de 
pecado mediante a 
Palavra 

1-8 Nos oito primeiros versículos o escritor 
reconhece que Deus reserva suas bênçãos para 
os que obedecem às suas leis. A seguir, afirma 
que ele, deveras, os abençoa.

Bete Regeneração e 
vitória pela Palavra 

9-16 Deus traz purificação e salvação mediante a sua 
Palavra. 
O restante desta estrofe acentua a alegria do 
crente novo, perdoados dos pecados e desejosos 
de crescer na graça mediante diligente estudo 
das Escrituras.

Guímel Nutrição e 
crescimento por 
meio da Palavra 

17-24 Desejai como meninos recém-nascidos, o puro 
leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a 
salvação (I Pe 2:2). Esta é a oração do crente 
novo nesta estrofe.

Dálete  Confissão de 
pecado e renovada 
vitória por meio da 
Palavra 

25-32 O primeiro jorro de alegria e de vitória do novo 
convertido muitas vezes é seguido de uma súbita 
recaída no pecado e derrota, da qual ele deve ser 
restaurado pela confissão e abandono do 
pecado. 

Hê  Contínua instrução 
na Palavra, para o 
verdadeiro 
crescimento do 
caráter 

33-40 O homem piedoso não chega à maturidade 
espiritual 

Vave Dando testemunho 
da Palavra a outros 

41-48 Conforme ordena Pedro, devemos estar sempre 
“preparados para responder a todo aquele que 
vos pedir razão da esperança que há em vós (I 
Pedro 3:15).” 

Zaine 
 

Consolo no 
sofrimento, 
procedente da 
Palavra 

49-56 Como acontece a toda gente, chegou uma hora 
de sofrimento ao salmista neste período. Mas a 
Palavra de Deus era sua própria resposta. 

Hete A comunhão dos 
crentes na Palavra 

57-64 O peregrino necessita não só do consolo de 
Deus e de sua Palavra, mas também da 
comunhão de outros que fazem a mesma 
peregrinação.

Tete 
 

Castigo que se 
segue à 
desobediência à 
Palavra 

65-72 Quando alguém continua em desobediência aos 
ensinos bíblicos, talvez Deus force o 
arrependimento por meio de castigo. 

Iode 
 

Submissão à 
Palavra de Deus na 
aflição 

73-80  
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Cafe Perseguição e 
livramento, 
mediante a Palavra 

81-88 Nem todo sofrimento é castigo, e muitas vezes a 
testemunha fiel sofre verdadeira perseguição por 
causa da Palavra. Mas a própria Palavra é o 
consolo e libertador necessários.

Lâmede Segurança da 
Palavra 

89-96 Quando depositamos nossa confiança no Deus 
da Bíblia, não seguimos nenhum fogo-fátuo, mas 
a eterna palavra do Deus da criação.

Meme Compreendendo a 
Palavra 

97-104 "Quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo 
o dia. ... Compreendo mais do que todos os meus 
mestres, porque medito nos teus testemunhos. ... 
Que doces são as tuas palavras ao meu paladar! 
Mais que o mel à minha boca" (vv. 97, 99,103). 

Nune 
 

Orientação pela 
Palavra 

105-112 
 

"Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e 
luz para os meus caminhos... Os teus 
testemunhos recebi-os por legado perpétuo, 
porque me constituem o prazer do coração" (vv. 
105,111). 

Sâmeque 
 

Proteção pelas 
promessas de 
Deus na Palavra 

113-120 
 

Quanto mais poderoso o testemunho do crente, 
tanto mais poderosos e amargos se tornam seus 
inimigos. Mas a Palavra de Deus é suficiente 
para esta necessidade também. "Tu és o meu 
refúgio e o meu escudo; na tua palavra eu 
espero. ... Rejeitas, como escória, todos os 
ímpios da terra, por isso amo os teus 
testemunhos" (vv. 114, 119).

Aine Obediência 
decidida à Palavra

121-128  

Pê Luz e vitória pela 
Palavra 

129-136 Toda a verdadeira instrução deve vir da Palavra 
de Deus. 

Tsadê Zelo pela verdade 
da Palavra de Deus

137-144  

Kôfe Fé crescente na 
Palavra 

145-152 O amor do crente e seu anseio pela Palavra 
deveriam continuar a crescer durante a sua vida. 
(vv. 147,152).

Reche Livramento de 
todos os males 
pela Palavra 

153-160  

Chine  Paz assentada pela 
Palavra 

161-168 
 

Embora as oposições e conflitos com os ímpios 
continuam durante a vida do crente, a Palavra dá 
crescente descanso e paz.

Tau Salvação final pela 
Palavra 

169-176  

 

Muitos eruditos do século XIX, cristãos e judeus, defenderam a unidade da 
Bíblia buscando - e encontrando - padrões, alguns numéricos, geralmente no 
nível das palavras (por exemplo, uma palavra-chave usada sete vezes ao longo 
de seções de diferentes textos supostamente editados e anexados uns aos 
outros). 

Em época mais recente, os computadores têm sido usados para demonstrar a 
consistência no nível das letras. Mas até hoje nenhum padrão e harmonia, por 
mais complexa que fosse, impressionou os críticos conhecedores da matemática 
como sendo mais do que uma mancha acidental. 
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Mas nós que temos a Bíblia como nosso livro inspirado encontramos esta e 
uma série de outras particularidades. Descobriu-se que há algo mais. 

 

4. A Descoberta 
O que significa dizer que uma coisa está "em código"? 
O que exatamente é um "código" e como podemos saber que nos deparamos 

com um? 
 
Durante 3 mil anos, um código permaneceu oculto na Bíblia. Os evangélicos 

já sabiam que na Bíblia encontram respostas para tudo. Mas desconheciam que 
pode se encontrar o passado, o presente e o futuro de qualquer pessoa na Bíblia. 

 
Todos nós, ou pelo menos a grande maioria, sempre tivemos a Bíblia como a 

Palavra de Deus na Terra.  
 
E se de repente você descobre que a Bíblia não passa de um Jogo: "O Jogo 

da Vida". Para ser mais direto, um grande caça-palavras tão complexo que nem 
as maiores mentes de todos os tempos juntas poderiam decifrar, é algo (que se 
verdadeiro) seria quase inacreditável. 

 
Mas isto pode ser verdade. Pelo menos é o que diz um grupo de cientistas 

que confirmaram estatisticamente que as palavras que aparecem no Código da  
Bíblia não aparecem por acaso. 

 
Anos de esforços conjuntos, por parte de críticos dotados da mais 

extraordinária capacidade, não conseguiram encontrar uma única falha na 
melhor das pesquisas sobre os Códigos, recentemente publicada por Witztum, 
Rips e um brilhante jovem cientista da computação, Yoav Rosenberg, em 
Statistical Science, um rigoroso e respeitadíssimo boletim científico. 

 
Este livro apresenta inúmeras predições, passadas e futuras. Caso não 

houvesse um código implícito, as chances de se encontrar as combinações 
seriam de uma em centenas ou milhares. Aliás, o código foi aplicado em "Guerra 
e Paz", de Tolstói, e os resultados foram apenas normais, restringindo-se à lei 
normal das probabilidades. 
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Caça-palavras de Termos de Gênesis 3 

O Código da Bíblia é semelhante a este jogo de caça-palavras. A diferença 
que as letras são letras hebraicas, e o texto por baixo é a Bíblia. 

 
Michael Drosnin, autor do best-seller O Código da 

Bíblia, segundo ele através de um programa de 
computador, aparece no texto bíblico, como num 
gigantesco problema de palavras cruzadas, nomes, 
fatos, datas exatas de acontecimentos Históricos.  

 

Palavras de Drosnin 
"No dia 1 de Setembro de 1994 voei para 

Israel e encontrei-me em Jerusalém com um 
amigo íntimo do primeiro-ministro Yitzhak 
Rabin, o poeta Chaim Guri. Dei-lhe uma carta 
que imediatamente entregou ao primeiro-

ministro. 
«Um matemático israelita descobriu na Bíblia um código oculto que 

parece revelar os pormenores de acontecimentos que ocorreram 
milhares de anos depois de a Bíblia ter sido escrita», dizia na minha 
carta a Rabin. 
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«A razão porque falo disso é que a única vez que o seu nome 
completo - Yitzhak Rabin - aparece codificado na Bíblia as palavras 
'assassino que assassinará' cruzam o seu nome.» 

Em 4 de novembro de 1995 veio a terrível confirmação: um tiro nas 
costas dado por um homem que acreditava estar a desempenhar uma 
missão divina. A morte de Rabin foi a dramática confirmação da 
verdade do código da Bíblia, o texto oculto no Antigo Testamento que 
revela o futuro." 

 
Yitzhak Rabin Codificado na Bíblia 

 
 
O Código da Bíblia encontra-se na versão original dos cinco primeiros livros 

do Antigo Testamento, em hebraico, mas é ecumênico, pois sua mensagem se 
dirige a todos. O texto Hebraico utilizado é o Massorético (sem espaços entre as 
palavras e sem vogais), que tem 304.805 letras nos 5 primeiros livros. 

 

 
 

Há uma Bíblia dentro da Bíblia 
Os escritos de Nostradamus foram achados nas suas catacumbas e falam 

mais ou menos assim: "se a Estrela do Norte mudar de direção, o rei do sul 
guerreará com o rei do Leste..." 

Isto é, de forma codificada que pode significar qualquer coisa em qualquer 
época. 

Mas se a minha Bíblia dá previsões, se dizem que existe um código 
dentro da Bíblia que utilizo no dia a dia, no mínimo tenho que dar um pouco 
de atenção. Deus pode estar "passando" estas previsões para o seu povo. 
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Qual a probabilidade de alguém humano ter colocado estas informações? 

Nenhuma. Precisaria ter um computador muito potente na época, e nem Moisés, 
Josué e Isaías tinham este computador. 

Só Deus pode ter feito isto! Deus é o autor e está mostrando o final dos 
tempos aos seus filhos. O final dos tempos em que Jesus voltará. 2 

 

Probabilidade 
Se jogo uma moeda 20 vezes e cai somente cara as 20 vezes, a 

probabilidade de ocorrer, isto é, de 1 em aproximadamente 1 milhão. 
A probabilidade de ocorrer os 32 nomes com datas e nomes de cidades é de 

1 vez em 10 milhões de vezes tentadas. 
 

A Bíblia é como uma moeda viciada. 
 

5. Os Nomes Envolvidos 
A necessidade de um exame sério e imediato do Código da Bíblia nasceu 

diretamente do impacto atordoante que os Códigos já tinham causado, mudando 
a vida de muitas pessoas. 3 

 

Conhecer alguns destes nomes e suas vidas permite-nos conhecer melhor os 
Códigos. 

O Código da Bíblia foi colocado na Bíblia quando foi escrita, há 3700 anos 
atrás. Mas só agora ele aparece de forma mais ampla, devido ao uso 
generalizado do computador. Mas muitas pessoas estão e já estiveram 
empenhadas em sua descoberta, inclusive na descoberta da criptografia (ciência 
que se encarrega em decifrar códigos e senhas) e do computador. Eis alguns 
destes nomes. 

 

5.1. Nechunya bem HaKanah 
De Emaús, na Judéia, discípulo de Simeon bem Yochai, criador do Zohar, a 

fonte da Cabala. Nechunya viveu na segunda metade do século I d.C., logo 
depois da destruição do templo pelos romanos. Foi ele quem encontrou a 
duração do ciclo lunar e a idade do Universo no nome de Deus com 42 letras. Ele 
afirma tê-lo feito especificamente através do Atbash (ver no final do livro), 
embora só revele em parte como o fez. 

 
2 Mas tenham certeza que Jesus está voltando, com código ou sem código. Os sinais descritos na 
Bíblia em Daniel, Isaías, nos Evangelhos e por todo o Apocalipse mostram isto. 
3 Do livro de Jeffrey Satinover. 
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5.2. Rabbenu Bachya 
Sábio do século XIII, Rabbenu 4 Bachya bem Asher, da cidade espanhola de 

Saragoça. Seus ensinamentos sobre a Cabala 5 (kabalah, decifração, tradição - 
veja explicações no final do livro) continuam a ser respeitados até hoje. Usou 
Nechunya como referência. 

 

Bachya já apontava a existência de informações codificadas na Torah. 
 

5.3. Leon Batista Alberti 
Foi um monge, arquiteto, atleta, matemático, moralista, músico, poeta, pintor, 

escultor, satirista e muitas outras coisas. Viveu entre 1404 e 1472. Criou o "disco 
cifrador", uma roda dentro de outra roda. 

 
 
O disco cifrador tinha este aspecto: 
 
 
Este processo de criptografia, 

acrescentando-se mais discos e motores 
elétricos, gerou as máquinas Enigma, o 
poderoso código secreto dos alemães durante 
a Segunda Guerra. 

 
 

5.4. Elijah Solomon ou Vilna Gaon 
Um sábio do século XVIII, um homem chamado Vilna Gaon escreveu: "A 

regra é que tudo o que foi, tudo o que é e tudo o que será, até o fim dos 
tempos, está incluído na Torah da primeira à última palavra. E não só num 
sentido geral, mas nos detalhes de cada espécie e de cada um 
individualmente, com detalhes dos detalhes de tudo o que lhe aconteceu 
desde o dia de seu nascimento até sua morte." 

 
Falando no nosso linguajar de hoje: 
 

A Bíblia é Um Banco de Dados Interativo 

 
4 Esse termo, que significa "nosso rabino", costuma ser reservado para um professor especialmente 
amado por seus alunos. 
5 Devo informar ao leitor que não sou a favor da Cabala. Se o leitor quiser mais informações sobre 
Cabala, pode conseguir no final do livro, no glossário e aconselho ainda procurar no livro 14 da 
Coleção A Bíblia do Reino, Seitas e Religiões, de minha autoria. 
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5.4. Pessoas Envolvidas na Criação do Computador 

1- Pascal6 
 

 (1623-1662) Filósofo, físico, matemático e escritor francês. Sua doutrina 
filosófica procura contrapor razão e emoção como os dois elementos básicos do 
conhecimento humano.  

 
 

3400 anos atrás - Ábaco 
1617 - Os ossos de Napier já resolviam problemas de multiplicação 

1642 - A máquina de somar de Blaise Pascal 
 

2- Babbage 
Seus estudos criptológicos foram o cordão que entrelaçou a matemática, a 

estatística e a maquinaria, para produzir a máquina da diferença (diferencial). 
 

 
 

 
6 ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. 
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1673 - A calculadora de Libniz 
1804 - O tear de Jacquard foi o primeiro a usar cartões perfurados 

1822 - A máquina diferencial de Charles Babbage - fazia tabelas matemáticas 
 

 
 

1834 - A máquina analítica de Charles Babbage - muitas tarefas a partir de 
uma sequência de instruções 
1890 - O tabulador de hollerith 

 

 
 
 

 
 
1830 a 1840 - Anotações da máquina 

analítica de Babbage, controlada por 
cartões como os da figura. 

 
 
 
 
 
 
 

 

3- Turing 
Esses princípios existem. Eles têm estado escondidos no âmago da 

matemática pura há séculos. Foram extraídos por um inglês brilhante, muito 
agitado, mas impetuosamente patriótico chamado Alan Turing. Turing também foi 
para Princeton, onde conheceu von Neumann e recebeu uma oferta para tornar-
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se seu assistente. Com a ajuda de um logicista chamado Alonzo Church, nasceu 
o conceito de "números computáveis" e, logo depois, a "máquina de Turing". Não 
era um aparelho físico, mas sim o protótipo conceitual de um "aparelho de 
computação universal" que tornaria possível o aparelho real montado por von 
Neumann. 

 

4- John von Neumann 
Teve início um projeto ultrassecreto visando a 

construção de um computador do tipo visualizado por 
Turing. (Sua existência só foi revelada em 1976.) Mas 
as nuvens da guerra cresciam no horizonte, 
ameaçadoras demais para que Turing pudesse 
permanecer nos Estados Unidos. 

 
John von Neumann 

Todo o esforço dedicado à decifração de um código se perde no momento em 
que o inimigo percebe que esse código foi "quebrado", "invadido", decifrado.  

Uma das mais terríveis decisões enfrentadas por qualquer estrategista militar 
é deixar de agir com base numa descoberta - e assim, talvez, 
permitir que um preço altíssimo seja pago por outras pessoas -
temendo que mais tarde essa ação resulte num preço bem mais 
alto. 

Certa vez, uma das decifrações que Turing fizera de uma 
mensagem no código Enigma tinha levado a uma ação 
demasiado direta e, tal como ocorrera antes com o quase 
desastre americano com o código japonês, por pouco não 
revertera o curso da vitória britânica no mar.  

Alan Turing 

5- Alan Turing 
Um projeto altamente secreto em Londres, conhecido pelo codinome Ultra, 

havia decifrado o "Enigma", o código de guerra nazista que se supunha 
invulnerável. De uma inteligência diabólica, o Enigma tinha se furtado completa-
mente a todas as tentativas anteriores de decifrá-lo. Ao incorporar avanços 
matemáticos, estatísticos e de computação eletrônica que surgiam do projeto da 
bomba atômica em Los Alamos "o Projeto Manhattan", os britânicos e seus 
aliados conseguiram manter-se um passo à frente das constantes mudanças do 
esquema Enigma. Dois dos discretos heróis dessa façanha foram Alan Turing, 
em Londres, e John von Neumann, em Los Alamos, ambos matemáticos 
brilhantes e de renome mundial. Nosso mundo foi incomensuravelmente alterado 
pelo seu trabalho, pois a partir dele Turing viria a ser conhecido como o "pai do 
sofware" de computação" e von Neumann, como o próprio "pai do computador". 
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6- Projetos Ultra e Manhattan 
Na mente do público, o nome Los Alamos está permanentemente ligado ao 

Projeto Manhattan e ao desenvolvimento da bomba atômica. Mas foram as 
técnicas de cálculos numéricos computadorizados - um rebento direto da 
decodificação computadorizada - que tornaram possível a bomba. Foi uma 
explosão de mentes, mais do que de matéria, que permitiu o sucesso do Projeto 
Manhattan e mudou para sempre a face do nosso mundo. 

 

 
 

Colossus - Computador para decifrar códigos alemães de 1943 - O colossus entra 
em ação para quebrar os códigos Enigma 

 

7- Konrad Zuze 
 
1941 - Konrad Zuze - Cria o primeiro computador de 

múltiplo uso 
 
Konrad Zuze apresentou seu invento para Hitler. 

Todavia, em 1941, Hitler achava que era uma questão de 
meses para ganhar a guerra, e não quis construir 
computadores em larga escala para auxiliar os nazistas. 

Foi mais um de seus grandes erros. 
Sorte nossa. 
 

8- Isaac Newton 
(1643-1727) Matemático, físico e astrônomo inglês. 

Suas descobertas e pesquisas representaram uma 
verdadeira revolução na história de diversas ciências, 
inclusive do Código da Bíblia. 

 

A tentativa de decifrar o Código vem de longa data: Sir 
Isaac Newton, o primeiro cientista moderno, aprendeu o 
hebraico e passou a metade de sua vida procurando 
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descobrir o código que julgava mais importante que sua Teoria do Universo. John 
Maynard Keynes, maior economista do nosso século e biógrafo de Newton, ficou 
estupefato ao descobrir manuscritos do grande físico que, ao invés de tratarem 
de astronomia e matemática, continham estudos de teologia esotérica! 

 

5.6. Weissmandl 
A história que está por trás dos Códigos é também a história das notáveis 

pessoas que trouxeram à luz essa pesquisa.  
 
A principal delas é o Rabino Weissmandl, famoso, não pelo seu pouco 

conhecido trabalho com os Códigos, mas por suas ações dramáticas durante o 
Holocausto.  

 
Seus esforços para salvar o povo judeu estão imortalizados no aclamado 

filme de Steven Spielberg, A Lista de Schindler - pois foi Weissmandl o grande 
gênio que estava por trás dos secretos esquemas de pagamento de resgate 
naqueles anos terríveis. 7 

 
Quando a guerra terminou, Weissmandl emigrou para os Estados Unidos e 

voltou à sua paixão original - os misteriosos códigos contidos na Torah. Cercou-
se de um pequeno grupo de devotados alunos, trabalhando para reconstruir o 
maior número possível de suas descobertas e também para encontrar novas. 

 
Michael Ber Weissmandl foi uma criança-prodígio no Talmude (veja no final 

do livro o que é Talmude). 
 

 
7 O Rabino Weissmandl não organizou pessoalmente o trabalho de salvação relacionado com 

Schindler, mas foi ele quem iniciou o processo em outro lugar da Europa. Sua idéia acabou por se 
desenvolver e tornar-se o "Plano Europa", que pretendia resgatar todos os judeus europeus. Embora 
os nazistas parecessem dispostos a aceitar esse plano, os fundos necessários nunca chegaram às 
mãos do grupo organizador de Weissmandl na Eslováquia ocupada. 
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Relação de Fotos ligadas a Weissmandl 8 
 

 
 
 
Weismandl em 1929 e em 1945 

 
 
 
Weissmandl em 1944, no bunker 2, 
escondido da gestapo, a polícia 
política alemã. 

 
 

Em 
http://www.ueb.org.br/index.php?option=com_c
ontent&task=view&id=779 fala-se em mais de 

200 campos de concentração e extermínio.

 
Vagões de transportar gado que 
levavam os judeus para os campos de 
concentração.  
Uma destas janelas, que se vê ao 
fundo, Weissmandl cerrou com uma 
serra, e saltou do trem em movimento, 
batendo a cabeça, ficando 
inconsciente por muito tempo.  
Sua família não teve a mesma sorte e 
morreram todos no campo de 
concentração de Auschwitz.9 

 
8 fotos retiradas de http://www.verafilm.cz/gallery.htm 
9 Os principais campos de concentração criados pelo nazismo foram: na Alemanha, Bergen-Belsen, 
Buchenwald, Dachau, Dora-Mittelbau, Flossenburg, Oranienburg-Sachsenhausen, Neuengamme e 
Ravensbrük; na Alsácia, Natzwiller-Struthof; na Áustria, Mauthausen; nos países bálticos, Kaunas, 
Riga; na República Tcheca, Theresienstadt; na Polônia, Auschwitz, Birkenau, Maidanek, Stutthof, 
Chelmno, Treblinka, Sobibor, Rogoznika, Belzec. Os campos eram instalados debaixo de grande 
segredo, desalojando-se a população civil dos arredores. Constituíam-se de um conjunto de 
barracões, no meio de áreas retangulares e rodeados por altas cercas de arame farpado e 
eletrificado. ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. 
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Câmaras de "desinfecção". Na 
verdade, câmaras de gás, onde eram 
exterminados os judeus nos campos 
de concentração.  

 
 
 
Campo de trabalhos forçados de 
Novacky 

 
Heydrich, Reinhard (1904-1942). 
Chefe da polícia nazista, famoso pela 
crueldade. Nomeado protetor do Reich 
na Boêmia e Morávia, foi assassinado 
pela resistência tcheca. 
©Encyclopaedia Britannica do Brasil 
Publicações Ltda. 

 

 

Himmler, Heinrich (1900-1945). 
Chefe da Gestapo, ministro do Interior 
durante a segunda guerra mundial, 
responsável pela morte de milhões de 
pessoas em campos de concentração. 
Criador de Dachau, o primeiro campo 
de concentração na Alemanha.  
©Encyclopaedia Britannica do Brasil 
Publicações Ltda. 

 

Note a caveira em seu quepe, o que 
anuncia a sua função: exterminador de 
judeus. 
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Eichman, Adolf (1906-1962). 
Nazista, foi responsável pelo 
extermínio de milhares de judeus na 
segunda guerra mundial. Capturado 
por agentes secretos judeus na 
Argentina em maio 1960. 
©Encyclopaedia Britannica do Brasil 
Publicações Ltda. 

 

O chefe maior do campo de 
concentração de Auschwitz. Julgado e 
condenado à morte por crimes contra a 
humanidade, em 31 de maio de 1962. 
 
 
 
O rabino Weissmandl em foto recente 
pouco antes de sua morte. 

 

Trabalho de Weissmandl 
Um de seus trabalhos de codificação mostrava o aparecimento da palavra 

Torah de forma única. Na mesma passagem, estava codificado o titulo da obra 
mais significativa para os judeus, a Mishne Torah. Este trabalho, a Mishne Torah, 
codificou e estabeleceu firmemente na lei judaica a lista exata dos 613 
mandamentos que governam a vida dos judeus observantes até os dias de hoje. 
A passagem em questão também coincidia de ser a que começa com "a primeira 
ordem dada a todo Israel" na véspera da Páscoa, para marcar o início dos 
meses. Com 613 letras entre o começo das duas palavras, tanto "Mishne" quanto 
"Torah" estavam codificadas em intervalos de 50 letras. (Entre a entrega desse 
primeiro mandamento no Egito e o 613° entregue no Sinai, transcorreram 
exatamente cinquenta dias, um intervalo que é comemorado por judeus e 
cristãos na Festa de Pentecostes.) 

 
Muitos dos outros códigos que Weissmandl encontrou e analisou com seus 

alunos (alguns dos quais eles tentaram registrar) eram mais sutis e complexos, e 
muito mais dependentes das nuanças e detalhes do saber judaico do que este. 
Os elos que os tornavam significativos eram obscuros e intrincados, e muitas 
vezes matemáticos - como as conexões que Bachya presumia que seriam 
familiares a seus leitores. 
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Mesmo com códigos simples já é difícil dizer se não passam de meras 
coincidências - lugares-comuns que você encontra em toda parte, se dedica 
tempo suficiente à busca. Muito mais difícil é avaliar as "estatísticas" desses 
outros códigos. Mas, como disse Weissmandl a um amigo, entre as caixas 
"aliviadas" pelos nazistas, estava sua coleção de códigos relativamente fáceis de 
compreender, semelhantes ao do Rambam e ao da Mishne Torah do Rambam. 
Essa coleção continha códigos para literalmente centenas dos grandes sábios da 
história de Israel. Surpreendentemente, Weissmandl fora capaz de encontrar 
codificações para todos os sábios mais importantes. Embora esses códigos 
agora estivessem perdidos, sua própria afirmação era uma pista que, com o 
passar do tempo, se mostraria da mais extraordinária importância. 

 
Existe uma regra que diz: tudo o que existe na tradição oral genuína está 

indicado na Torah escrita. 
 
Com base nessa antiga pista transmitida pela tradição oral 10, e através de um 

antigo método chamado Atbash (veja explicações no final do livro), o Rabino 
Weissmandl esperava que houvesse alguma indicação da inserção oculta no 
texto escrito do Gênesis da palavra Elohim.  

 
Eis o que o Rabino Weissmandl encontrou: naquela mesma seção do 

Gênesis, o nome de Abraão era soletrado com 49 letras intervenientes (um 
intervalo ao qual se faz menção específica nas descrições mais elaboradas das 
tradições dos nomes). Isso produz um intervalo equidistante entre as letras, igual 
a 50. 

 
E entre cada letra do nome de Abraão, havia uma ocorrência de "Elohim", um 

dos nomes de Deus. Através desse arranjo, o nome de Deus foi literalmente 
inserido no nome de Abraão. Assim a Torah oferece uma indicação que confirma 
a tradição oral. 

 
Colocando o texto hebraico numa grade regular, e eliminando os espaços ou 

a pontuação, aquilo que o Rabino Weissmandl descobriu no Gênesis 1:22-26 
tinha este aspecto: 

 
10 O judaísmo tradicional sustenta que quando Moisés recebeu a Torah, ela chegou em duas partes: 
uma "Torah escrita" (os Cinco Livros de Moisés) e uma "Torah oral" que deveria ser transmitida 
somente de boca a boca. A Torah oral só poderia ser posta em escrito in extremis: se algum dia o 
povo judeu se encontrasse tão fragmentado a ponto de correr o perigo iminente de perder um 
conhecimento abrangente e unificado de seu conteúdo. Considera-se que foi esse o caso em 190 
d.C., quarenta e cinco anos após a destruição final de Jerusalém pelos romanos. 
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Transliterando as palavras hebraicas para "Abraham" e "Deus" ("Elohim"), e 

lembrando que o hebraico é lido da direita para a esquerda e só inclui 
consoantes (e letras mudas), temos: 

 
Abraham = Abraão 
AeLoHYM = Elohim - Deus 
 
Entretanto, foi só com o auxílio do computador que se tornou possível inserir 

a palavra desejada e processar outros "saltos" (2 em 2, 3 em 3, 100 em 100 etc.).  
 
O sistema "rearruma" o texto em função dos saltos e a palavra inserida (ex: 

rabin) aparece acompanhada ou até cruzada de outras, em forma horizontal, 
vertical ou diagonal (ex: ano do assassinato, nome do assassino etc.), em forma 
semelhante ao jogo "caça-palavras". 
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5.7. Abraham Oren 
Professor de programação de computadores, residente em Israel, no kibutz 

Sde Eliyahu. Estudioso da Torah, tinha a intuição que algum código existia na 
Bíblia. 

Em 1982, seguindo nas pegadas do Rabino Weissmandl, Oren começou a 
pesquisar uma passagem do Levítico (1:1-13 - a que trata das regras do 
sacerdócio e do sistema sacrifical) buscando aparecimentos ocultos da palavra 
"Aarão", escritos do mesmo modo que "Abraão" no exemplo acima. Ele tentava 
ver se e com que frequência - poderia encontrá-la soletrada em vários intervalos 
equidistantes de letras, em comparação com outras palavras. Por certo ele notou 
algo interessante. Não só encontrou "Aarão" soletrado desse modo dentro da 
passagem, mas também o encontrou dez vezes. 

Seu método era simples: ele escreveu o texto em linhas de vários 
comprimentos e depois varreu o texto visualmente buscando palavras com igual 
intervalo vertical. 

Embora não fosse um estatístico, Oren adotou uma abordagem científica ao 
pensar estatisticamente sobre aquilo que encontrara. Ele sabia que uma 
ocorrência de "Aarão" não significaria coisa alguma. Estava fadada a ocorrer por 
acaso, em muitas passagens. Mas, dez vezes? Não seria esse um número 
inesperadamente grande de ocorrências? 

 
Oren não conseguiu responder a essa pergunta, mas sabia que ela era funda-

mental. Na verdade, o próprio fato de formulá-la marca o divisor de águas entre 
as abordagens científica e pré-científica em toda investigação. Ele levou sua 
dúvida a um amigo, o Prof. Eliyahu Rips, do Departamento de Matemática da 
Universidade Hebraica. 

 

5.8. Eliyahu Rips 
 
 
Na metade dos anos 80, um matemático 

israelense, Dr. Eliyahu Rips, um dos maiores 
especialistas mundiais em teoria de grupo (campo 
da matemática que está subjacente à física 
quântica) encontrou os primeiros sinais de um 
código que levaria os matemáticos à loucura. 

 
Estes sinais foram comprovados por 

matemáticos de Harvard, Yale e da universidade 
hebraica.  

 

 
Dr. Eliyahu Rips 
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Eliyahu Rips é um emigrado lituano e matemático de primeira linha que, ao 

chegar a Israel, era um ateu convicto (tal como a grande maioria dos 
matemáticos). Muitos motivos o levaram a mudar de posição, entre eles os 
Códigos. Hoje é um judeu ortodoxo. 

 

Ele tem envergadura internacional como teórico de grupo - um campo de 
especial importância para a física - mas depois de encontrar várias estruturas 
matemáticas na Torah, entre as quais os códigos, tornou-se religioso e, por fim, 
ortodoxo. Continua a ser um matemático em tempo integral, cuja devoção e 
envolvimento na pesquisa dos Códigos são uma fonte de consternação para 
seus colegas mais convencionais no mundo todo. 

 

Ao contrário de Weissmandl, Eliyahu Rips encontrou uma série maior de 
Códigos porque tinha à sua disposição métodos estatísticos de alto poder e 
fáceis de usar, computadores velozes e, por fim, inúmeros textos eletrônicos 
livres de erros. 

 

5.9. Doron Witztum 
O famoso pesquisador de códigos, um judeu 

misterioso, recluso e ultra-ortodoxo, estudioso da 
Torah e descrito como "quase-santo".  

 

Contudo, formou-se em física e se especializou 
no estudo da relatividade geral - uma matéria 
extraordinariamente obscura e difícil.  

 

Onze anos antes, tendo sido apresentado à 
base matemática que estava escondida na Torah, 
ele abandonou a física para devotar-se em tempo 
integral aos estudos religiosos - e aos Códigos. 

 

Doron Witztum - Principal colaborador do Dr. Eliyahu Rips 
 
 

Por fim, vi uma afirmação que fora publicada no prefácio ao livro de Witztum, 
referindo-se especificamente à pesquisa formal, mas também implicando que o 
corpo maior do trabalho tinha sido levado a sério. A afirmação era longa e 
cuidadosamente fraseada, mas uma parte fundamental saltou-me aos olhos. Era 
a seguinte: 

 

O presente trabalho representa séria pesquisa realizada por investigadores sérios. 
Uma vez que a interpretação do fenômeno em questão é enigmática e controversa, é 
requerido um nível de significância estatística além da que seria exigida para 
conclusões mais rotineiras. [...] Os resultados obtidos são suficientemente 
surpreendentes para merecer um público maior e para encorajar futuros estudos. 
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A afirmação estava assinada por  
-  Furstenberg, da Universidade Hebraica;  
- I. Piateski-Shapiro, da Universidade de Yale; 
- D. Kazhdan, da Universidade de Harvard; e 
- J. Bernstein, da Universidade de Harvard. 
 

5.10. Gerald Schroeder 
Otro físico com uma impressionante carreira atrás de si. Após muito tempo no 

MTT (Massachusetts Institute of Technology), Schroeder trabalhou para o 
Departamento de Defesa dos Estados Unidos, para a Comissão de Energia 
Atômica e para a ONU. Fez parte da equipe que desenvolveu os meios para 
detectar explosões nucleares clandestinas no subsolo, e pessoalmente detém a 
patente do equipamento utilizado para detectar e mensurar a intensidade da 
radioatividade aerotransportada. Depois de publicar mais de setenta artigos 
científicos, também ele abandonou tudo e foi para Jerusalém, onde dá palestras 
para pessoas de todo o mundo sobre a interface entre ciência e religião. 

 

5.11. Prof. David Kazhdan 
Prof. David Kazhdan, chefe do Departamento de Matemática de Harvard. 

Apesar de completamente cético quanto à existência dos códigos, contribuiu 
muito para a divulgação e ajudou os cientistas nas suas pesquisas. 

 

5.12. Prof. Daniel Michaelson 
Outro matemático do círculo dos pesquisadores de códigos (na verdade, ele 

ajudou a desenvolver esse campo). Michaelson ocupou cargos no Departamento 
de Matemática da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e na 
Universidade Hebraica, em Jerusalém. Também ele começou como cético 
rigoroso, mas acabou se convencendo de que os Códigos eram reais. Como 
Rips, abandonou a vida laica para assumir os caminhos da antiga tradição. 

Michaelson trocou seus trajes ocidentais pelo solidéu e as tsitsiot. Para 
Michaelson, os Códigos tinham sido uma secreta passagem de volta à fé de seus 
pais.  

E havia também os rabinos. Muitos deles eram israelenses nativos - mas um 
número incomumente grande viera dos Estados Unidos havia dez, quinze ou 
vinte anos, pretendendo apenas absorver um pouco de cultura em Jerusalém. 
Surpreendidos pelos prodígios que nem suspeitavam existissem, hoje formam 
uma parte substancial do "Haredi", ou comunidade ultra-ortodoxa em Jerusalém: 

 

5.13. Eric Coopersmith 
O jovem e carismático "número dois" de um dos maiores e mais influentes 

colégios rabínicos de Jerusalém, visitava Israel há mais ou menos uma década e 
parou para ouvir uma palestra nessa mesma ieshivah [universidade rabínica]. 
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Com vinte e poucos anos, esse jogador de hóquei que usava os cabelos longos e 
as roupas desleixadas bem à moda norte-americana sentara-se ao sol quente de 
Jerusalém, contemplara o Rabino Noah Weinberg - cuja barba branca, chapéu 
de feltro preto e longo casaco de lã o faziam parecer um rabino ortodoxo saído 
de um filme de época - e ficara deslumbrado, contra sua vontade, com o que 
ouvira. O momento decisivo chegara quando, sem transpirar uma gota apesar do 
traje, Weinberg afirmara que estudar a Torah é principalmente divertir-se. 
Coopersmith percebeu, como ele o diz, que "um de nós dois está errado". 

Por fim, Coopersmith também foi ordenado e tornou-se um dos principais 
responsáveis pela apresentação dos detalhes dos códigos da Bíblia, entre outras 
coisas, para mais de quarenta mil pessoas (em palestras) tão afastadas da 
religião quanto ele o fora. O impacto dos Códigos sobre a vida dessas pessoas 
de todo o mundo tem sido imenso. Muitas vezes tem sido um portal - o único 
portal possível aos indivíduos obstinados dos dias de hoje - para que comecem a 
levar a sério a fé de seus pais. 

 
Outro rabino com quem eu já havia trocado correspondência era Moshe 

Zeldman, canadense e estudante de matemática. Talvez mais do que qualquer 
outro, ele estava intimamente familiarizado com os Códigos e com as pessoas 
que os desenvolveram e trouxeram ao atual foco de interesse mundial. Também 
ele chegou a Jerusalém há uns dez anos, com a nova esposa, pensando numa 
rápida visita. Voltaram ao Canadá apenas para acertar seus negócios e dar 
adeus aos familiares. Nunca olharam para trás. Sua história é semelhante à de 
outros que mudaram abruptamente o curso de suas vidas para seguir a Torah. 
Como a mãe que, perturbada com a decisão do filho de abandonar os estudos 
superiores de ciências exatas para seguir os estudos religiosos, viajou até Israel 
para queixar-se pessoalmente ao chefe do colégio rabínico onde o rapaz agora 
estudava. "Não se preocupe", tranquilizou-a, "se seu filho achar os estudos 
difíceis demais, ele sempre pode voltar à física nuclear!" Também Zeldman tinha 
sido um estudante de matemática. 

 
Em Nova York, eu já tinha conhecido o Rabino Daniel Mechanic, nascido e 

criado num típico lar judeu ortodoxo (frum de nascença, na gíria judaica). Danny 
era o principal responsável pela apresentação dos Códigos aos norteamericanos. 
Na ponta da língua, ele tinha mais informações sobre o assunto do que qualquer 
outra pessoa, e se mostrava orgulhoso das descobertas e as protegia com vigor. 
Sempre em movimento frenético, Danny poderia ter feito uma segunda - ou 
terceira - carreira como humorista. 



34      A Bíblia está em Código? 

 

6. O Codificador Americano 
Harold Gans é um decodificador 

sênior da secretíssima Agência de 
Segurança de Informações norte-
americano. Ele acredita que o código 
da Bíblia era uma farsa ridícula. 
Escreveu seu próprio programa de 
computador e buscou as mesmas 
informações que os israelenses tinham 
encontrado, em relação a 32 grandes 
sábios, dos tempos bíblicos aos 
tempos modernos.  

Tudo estava ali, as datas em que 
aqueles sábios tinham nascido e morrido estavam codificados junto com seus 
nomes.  

Gans não conseguia acreditar e numa experiência que durou 440 horas 
buscou novas informações no código da Bíblia, com resultados inexplicavelmente 
certos. Agora, além de nomes e datas, encontrou também os nomes das cidades 
de novos 32 nomes. Foram feitas experiências com versões da Bíblia em Inglês, 
Francês, Alemão, mas nada encontraram. 

 

Foi assim que eu me envolvi com o caso. Tenho um primo matemático (parece 
que está no sangue) que foi a Israel para uma conferência sobre matemática. Lá 
encontrou um velho amigo de escola: Daniel Michaelson, da UCLA ateu convicto. E 
eis que meu primo vê que Daniel Michaelson está agora usando um iarmulke 
[solidéu]. Meu primo vai até ele e diz, "Danny, é você? O que lhe aconteceu?" 

Danny responde, "Bem, eles me mostraram os Códigos". Parece que todos os 
matemáticos de Israel sabiam o que eram "os Códigos". 

Mas meu primo não fazia a menor idéia do que Danny estava falando. "Que 
códigos?", pergunta ele. Uma coisa leva a outra e logo meu primo está de volta e me 
conta que na Torah existem códigos que falam sobre acontecimentos atuais, coisas 
recentes. 

Eu digo, "Absurdo", e não penso mais no assunto durante cerca de um ano. E 
então, um dia, minha mulher ouve falar dos Códigos e acha que eu poderia me 
interessar. Digo a ela que já tinha ouvido falar do assunto e que não passa de 
bobagem. E ela me pergunta como é que eu sei que é bobagem. 

Bem, estou num dilema, pois não tenho realmente o tipo de resposta rigorosa 
que ela espera de mim. É só que a idéia toda é tão... tão maluca. Minha mulher 
pergunta, "Então por que você não verifica?" 

Se um primo lhe diz, "Verifique", é uma coisa; mas quando sua mulher lhe diz, 
"Verifique", é outra coisa bem diferente. Liguei para um grande amigo, Andrew 
Goldfinger, um físico, um dos melhores do país - um sujeito muito inteligente. 
"Andy, você não quer ir comigo a uma palestra e descobrir do que se trata 
realmente? Ele responde, "Certo, vamos lá". 

Seguimos até Nova York e nos sentamos na platéia de um desses seminários do 
programa "Discovery", como qualquer outra pessoa. Mas eu estava com o meu leal 
computador no colo. Cada vez que o sujeito que fazia a apresentação dos Códigos 
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mostrava alguma descoberta surpreendente, nós fazíamos um rápido cálculo das 
probabilidades. 

Nem é preciso dizer que o pobre sujeito foi ficando atordoado. Toda vez que ele 
dizia, "Olhem: diabete!" ou "Olhem: Chanucah!", Andy e eu olhávamos um para o 
outro - negativo, aquilo não nos convencia. Não passou muito tempo e a platéia 
percebeu o que estava acontecendo. Assim, cada vez que ele dizia, "Olhem isto!", 
todo mundo virava a cabeça e olhava para nós. 

A coisa claramente não se sustentava e por fim nós lhe dissemos, "Olha, moço, 
vamos ver algo real?" O sujeito agora estava realmente abalado - até que ele nos 
mostrou um experimento científico, controlado, com os Códigos. Dessa vez Andy e 
eu olhamos um para o outro de maneira diferente. Ali estava algo "concreto", em 
que a gente podia trabalhar. 

Depois que a palestra acabou, pedi ao sujeito que me desse uma cópia do 
material. Eu estava preparado para liquidar o assunto de uma vez por todas. Mas aí 
chegou a minha vez de ficar atordoado. Levei algumas horas para checar toda a 
parte matemática. Não consegui achar uma única falha. Liguei para o meu 
inteligentíssimo amigo Andy. "Andy, você conseguiu achar o erro?" Não, ele 
também não tinha conseguido achar o erro. 

Aí eu voltei ao programa Discovery e disse, "Quero os dados". Se me dessem os 
dados, pelo menos eu saberia que eles estão sendo honestos sobre esse assunto, 
porque com os dados eu poderia checar a coisa toda por mim mesmo. E se aquilo 
não fosse honesto... Rapaz, o mundo todo ia ficar sabendo! 

Três meses depois recebo um telefonema avisando que uma pessoa estava 
chegando de Israel e me trazendo um disquete. Testei-o no meu computador. E 
obtive os mesmos resultados. 

Senti um arrepio subindo-me pela espinha. Eu não acreditei até ver por mim 
mesmo. Foi assim que me envolvi com os Códigos. 

 

Harold Gans reproduziu o ensaio de Witztum, Rips e Rosenberg. Gans 
alcançara o posto de matemático criptologista sênior e escrevera mais de 180 
trabalhos - a maior parte deles classificados como assuntos de segurança 
Nacional. Recebera a ambicionada medalha de Serviço Civil Meritório por ter 
liderado uma equipe de matemáticos, criptoanalistas, programadores e 
engenheiros que resolveu um problema de alta prioridade considerado 
virtualmente indecifrável. (É claro que a natureza desse problema, bem como a 
solução de Gans, são assuntos secretos e confidenciais.) Mas, por causa do que 
aprendera reproduzindo o trabalho de Witztum, Rips e Rosenberg, com sua 
posterior experiência pessoal junto aos principais pesquisadores dos Códigos 
(em especial Doron Witztum), Gans deixou a ASN depois de duas décadas de 
comprometimento gratificante e altamente bem-sucedido, para devotar todas as 
suas energias aos códigos da Torah. 

 

Confirmação pela Internet 
Harold Gans, escreveu uma carta em 3 de junho de 1997. Nesta carta ele 

confirma o que foi dito no livro. Somente apresenta seu temor quanto a prever 
eventos futuros com O Código da Bíblia. Harold diz que “Não há nenhuma base 
científica ou matemática para tal declaração.” 
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A possibilidade de combinações de palavras é muito grande (beira o infinito), 
e poderá ser tirado muita coisa além da verdade do Código quando se estiver 
prevendo o futuro, o que é perigoso, salienta Gans. 

 

Todavia a possibilidade de prever o futuro é a mesma de encontrar informações 
do passado como Hitler, Napoleão ou outros. Afinal estes personagens estavam 
no futuro quando o código foi criado. Portanto dizer que o código não prevê o 
futuro de nenhuma maneira também é infundado e hipocrisia. 

 

7. O Experimento 
O experimento principal de Doron e Rips foi a inclusão no programa de 

computador de 34 nomes de grandes sábios judeus, pessoas que tinham vivido e 
morrido entre os séculos IX e XVIII da Era Cristã - mais de mil e quatrocentos 
anos depois da época em que mesmo os céticos alegam que a Torah foi escrita.  

 

Witztum estabeleceu a seguinte estrutura de dados: 
1. Os nomes dos Grandes Sábios seriam selecionados de acordo com um critério 

arbitrário que limitaria o conjunto de dados, mas sem influenciar de modo algum 
o resultado. O primeiro critério seria simplesmente o de que todos os nomes 
seriam os dos "G'dolym" mencionados em verbetes com três colunas ou mais na 
Enciclopédia dos Grandes Homens de Israel, erudita referência biográfica em 
língua hebraica.' 

2. Desses, somente foram usados aqueles nomes para os quais era dada uma 
data de falecimento, ou de nascimento, ou ambas. 

3. Desse subconjunto menor, só foram usados os nomes dentro de uma certa faixa 
de tamanho, devido às limitações técnicas.8 (Esse processo adicional de seleção 
não afetaria o resultado, porque não favorecia nem resultados positivos nem 
resultados negativos. Também proporcionou um veículo conveniente para testes 
posteriores do fenômeno à medida que melhores recursos se tornaram 
disponíveis. Isso agora está acontecendo.) 

4. Cada data (seja de nascimento ou morte, ou ambos) foi escrita em três formatos 
padronizados da língua hebraica; por exemplo, (19 Tishrei); (no 19° de Tishrei); e 
(19° de Tishrei). (Seria mais ou menos o equivalente a procurar, no nosso idioma, 
por 12 de agosto, o 12° de agosto, 12/8 e assim por diante.) 

 

A implicação disto tudo é que é tão surpreendente: os nomes e datas dos 
Grandes Sábios serão encontrados codificados no Gênesis de tal modo que o 
texto mostra um grau extraordinariamente alto de presciência quanto aos 
detalhes da vida deles.  

Um relato sucinto do primeiro experimento deles foi publicado pela primeira 
vez em língua inglesa em 1988, mais ou menos na mesma época em que 
Witztum descrevia detalhadamente os resultados em seu livro em hebraico 
HaMaimod HaNosaf (A Dimensão Acrescentada). 

Acontece que o conjunto de dados que eles estavam reportando não era 
simplesmente de pares gerais de palavras. Consistia num conjunto dos nomes 
de 34 pessoas e suas datas de morte (ou nascimento), todas as quais viveram 
entre o século IX e o XVIII da nossa era. Eram esses pares que eles afirmavam 
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ter encontrado em estreita proximidade no Gênesis - não um único exemplo, mas 
um conjunto grande e relativamente uniforme de pares, envolvendo ainda 
informações que só começaram a existir muito depois da data em que a Torah 
teria sido escrita, qualquer que fosse essa data. 

Anteriormente, o Rabino Weissmandl havia encontrado codificadas na Torah 
referências não só ao Rambam (Maimônides) mas também referências a todos 
os chamados G'DOLYM, grandes - os Grandes Sábios da história judaica. 

Segundo Siegmund Forst, seu amigo mais íntimo nos Estados Unidos, 
Weissmandl lhe dissera ter deixado para trás "caixas e mais caixas" de 
descobertas quando fugira da Eslováquia, mencionando em particular os 
"G'dolym". Essa categoria de "Grandes Sábios" é especial. 

Se o nome de alguém há de ser inscrito no Livro da Vida, como a Torah é 
chamada, por certo são os nomes daqueles cujas vidas foram vividas de modo a 
transmitir essa vida numa verdadeira torrente. (Não que os outros também não 
estejam lá, mas os "grandes" devem se destacar de algum modo.) 

Em geral, essas referências incluíam um nome e um local de residência ou de 
nascimento, por exemplo, e uma data de nascimento ou de falecimento, nomes 
honoríficos e uma variedade de outros detalhes da vida daquela pessoa  

 

Tabela - Alguns dos Grandes Sábios Codificados no Gênesis 11 

Rabino Shlomo Yitzhaki 1105 Rashi, o maior comentador bíblico e talmúdico 
Rabino Avraham IbnEzra 1164 O Raviyeh, ilustre poeta e liturgista
Rabino Moshe ben Maimon 1204 O Rambam, médico; a figura mais ilustre 

(Maimônides) do judaísmo pós-bíblico
Rabino Avraham, filho do Rambam 1287 Filho de Maimônides, líder dos judeus egípcios  
Rabino Yosef Caro 1575 Mahariyeh Caro, codificador autorizado da lei 

ortodoxa judaica
Rabino David Ganz 1613 Tzemach David, astrônomo, matemático e 

historiador 
Rabino Moshe Chaim Luzzatto 1746 O Ramchal; criança-prodígio, cabalista 

extraordinário e sintetizador de todo o pensamento 
judaico 

Rabino Yisrael ben Eleazas 1760 O Besht, ou Baal Shem Tov, fundador do 
chassidismo

Rabino Eliyahu ben Shlomo [Elijah 
Solomon] 

1797 O Vilna Gaon [O Grande de Vilna]  

 
Alguns nomes do primeiro conjunto de 34 Grandes Sábios encontrados 

codificados no Gênesis com os anos de seu nascimento ou morte. (Na pesquisa 
real, só foram usados os meses e os dias - muito embora os anos também 
tivessem sido encontrados codificados.)  

 

Foi feito um segundo experimento, com uma nova lista de 32 nomes de 
Grandes Sábios. 

 
11 Do livro de Jeffrey Satinover 
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Tabela - Os 32 Grandes Sábios Codificados no Gênesis do 2o Experimento 12 
 

Nome Data
Rabino Avrham Av - Beit Din de Narbonne f. 20 Cheshvan 
Rabino Avraham Yzhaki f. 13 Sivan 
Rabino Avrahan Ha - Malach f. 12 Teshrei
Rabino Avrahan Saba N.D.
Rabino Aeron de Karlin f. 19 Nissan
Rabino Eliezer Ashkenazi f. 22 Kislev
Rabino David Oppenheim f. 7 Tishrei
Rabino David Ha - Nagid N.D.
Rabino David Nieto f. 28 Tevet
Rabino Haim Abulafia f. 6 Nissan
Rabino Haim Benbenest f. 19 Elul
Rabino Haim Capusi f. 12 Shevat
Rabino Haim Shabetai f. 13 Nissan
Rabino Yair Haim Bacharach f. 1 Tevet
Rabino Yehuda Hasid f. 5 Cheshvan
Rabino Yehuda Ayash f. 1 Tishrei
Rabino Yehosef Ha - Nagid f. 9 Tevet
Rabino Yhoshua de Cracóvia f. 27 Av
O Maharit f. 14 Tamuz
Rabino Yoset Teomin f. 14 Iyyar
Rabino Yakov beirav f. 30 Nissan
Rabino Israel Yaakov Hagiz n. 26 Shevat
O maharil f. 22 Elul
O Yaabez f. 30 Nissan
Rabino Yizhak Ha - Levi Horowitz f. 6 Iyyar
Rabino Menachem Mendel Krochmal f. 2 Shevat
Rabino Moshe Zacuto f. 16 Tishrei
Rabino Moshe Margalith f. 12 Tevet
Rabino Azariah Figo f. 1 Adar I
Rabino Immanuel Hai Ricchi f. 1 Adar
Rabino Shalom sharabi f. 10 Shevat
Rabino Shelomo de cheim 21 Tamuz

 

f = falecimento 
n = nascimento 
N.D. = data incerta 

 
12 Do livro de Jeffrey Satinover 
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7.1. Comentários 
No lado religioso, as críticas são bastante severas, talvez porque a 

intensidade do sentimento nesse campo não é atenuada pelos padrões objetivos 
do teste científico. (Quando você pode simplesmente provar que algo é falso, em 
termos matemáticos, não há necessidade de gritar. Mas, ai de nós, alguns 
cientistas que criticam o fenômeno agora também começaram a gritar, insultando 
os religiosos, acusando-os de falsificação deliberada e por aí em diante - tal 
como ocorre no lado religioso.) 

 

O grau de significância do primeiro experimento: 1/62.500. 
A grande maioria dos boletins científicos aceita publicar ensaios cujas 

hipóteses sejam validadas num nível de significância de 0,05 (uma chance em 20 
que os resultados tenham acontecido apenas ao acaso). 

 

7.2. O Experimento de Gans 
Gans pegou os nomes de todos os 66 Grandes Sábios, tanto da primeira lista 

de 34 indivíduos quanto da segunda lista, de 32. Formou pares com todos os 66 
nomes dos indivíduos e suas respectivas cidades de nascimento e ou morte, 
procurando os nomes dessas cidades - com as datas de nascimento ou morte - 
em intervalos de letras equidistantes mínimos ou quase-mínimos. 

O Grau de significância encontrado posteriormente por Gans foi de 1/143.000. 
 

8. Os Testes 
Muitos podem dizer que na língua hebraica uma letra às vezes vale por uma 

palavra, e com significados distintos (ver Estrutura da Língua Hebraica, logo a 
frente). Além disto, eles afirmam que se fizéssemos isto em outros livros de 
língua hebraica, os códigos também estariam lá. 

Mas no caso dos experimentos com os nomes dos Grandes Sábios, 
procedimento idêntico foi realizado, para cada par de amostra (nome e datas), 
em: 

1. Uma tradução para o hebraico de um trecho selecionado, igual em comprimento 
ao Gênesis, do início de Guerra e Paz, de Leon Tolstoi. 

2. O Livro de Isaías. 
3. O Livro do Gênesis aleatorizado através do embaralhamento de todas as suas 

letras, no texto inteiro. 
4. O Livro do Gênesis aleatorizado através do embaralhamento de todas as 

palavras dentro dos versículos, mas deixando intacta a estrutura de cada 
versículo e intactas as letras de cada palavra. 

5. O livro do Gênesis aleatorizado através do embaralhamento de todos os seus 
versículos, mas deixando intacta a sequência das palavras dentro de cada 
versículo. 

6. Outros textos hebraicos primitivos. (Na primeira versão de seu ensaio, os 
autores verificaram o fenômeno na versão samaritana do Gênesis. Isso parece 
não ter sido feito na segunda amostra.) 
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O resultado foi o normal da probabilidade. Só apareciam códigos quando o 
resultado estava dentro da probabilidade normal: 1/100, 1/50, 1/10... Nunca no 
nível encontrado no livro do Gênesis. 

Estes testes confirmaram o código e proporcionaram que os cientistas 
pudessem publicar seu trabalho. 

 

9. Os Críticos e Seus Argumentos 
Se o trabalho contém erros, seria melhor que isso fosse demonstrado não só de 

imediato como do melhor modo possível. 13 
 

O esquema fora maquinado, apresentando ao público apenas conjuntos de 
dados escolhidos com cuidado e perícia dentre uma montanha de fracassos 
ocultados no decorrer de muitos anos? 

 

Para tentar responder a esta pergunta está em andamento nos principais 
centros acadêmicos mundiais um projeto semi-secreto que examina os códigos 
da Bíblia. Envolvidos nele estão alguns dos mais eminentes nomes mundiais da 
matemática, da ciência da computação e da estatística. 

 

O Rabino Weissmandl não foi o único a encontrar várias espécies de 
estruturas ocultas na Bíblia, especialmente padrões numéricos. Na maioria dos 
casos, a busca se fez com a intenção de refutar a chamada hipótese documental, 
a alegação dos "grandes céticos da Bíblia" de que os textos bíblicos não são 
criações unificadas, mas pastiches de textos de vários autores, editados e 
anexados uns aos outros ao longo dos séculos por comissões especiais.  

 

9.1. Torah Viva 
Existe ainda a alegação que o texto atual da Bíblia possui muitos erros. 
Todas as partes de um rolo da Torah devem provir de criaturas vivas: desde o 

pergaminho de pele de cordeiro* de cada página, aos tendões ritualmente 
prescritos e santificados que mantêm as páginas unidas e às plantas das quais 
provém a tinta. 

Se uma só letra for mal colocada ou desenhada de maneira imperfeita, a 
camada de tinta terá de ser cuidadosamente raspada da superfície do 
pergaminho. Se ela não puder ser removida ou corrigida, toda a seção do 
pergaminho na qual foi escrita perde a validade e deve ser descosturada e 
substituída. 

Eis algumas outras regras: 
- somente certas peles de animais não curtidas podem ser usadas como 

pergaminho, e apenas em um lado; 
- a tinta precisa ser indelével (não passar para o outro lado);  
- nenhuma letra pode tocar outra ou ficar borrada. 

 

 
13 Jeffrey Satinover. 
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Mesmo o estado mental do escriba é rigorosamente delineado: se ele se 
desviar, por um fio de cabelo que fosse, da karvanah (intenção) correta, a porção 
do rolo passa a ser imprópria e não é considerada válida. Ela precisa ser 
descosturada e uma nova será inserida em seu lugar. 

 

9.2. Código em Outros Livros fora a Torah 
A alegação de que só a Torah está livre de erros também não procede. Entre 

os textos de Isaías de 100 a.C. (rolos do Mar Morto) e o texto de 600 d.C. foi 
encontrado um número reduzido de pequenas diferenças em letras e 
pontuações. 

 

Um fato estranho é que um conjunto de 64 plaquetas de mármore e granito, 
com todo o livro de Ezequiel esculpido em letras em alto-relevo, disposto numa 
grade quadrada e também escrito em scripta continua, foi descoberto no Iraque 
durante a Guerra da Independência de Israel. 

Um investigador, desconhecendo o código da Bíblia, comentou que o curador 
(pessoa que cuida e divulga) dessas plaquetas lhe dissera que havia 
"mensagens ocultas dentro das pedras, pela maneira na qual as letras estão 
dispostas sobre essas pedras". 

 

Portanto a Bíblia inteira pode estar codificada. 
 

9.3. Distância entre Letras 
O cético ponderado, ao considerar as grandes distâncias entre as letras 

codificadas, o complexo arranjo e rearranjo das séries em vários comprimentos 
de linha e as várias grafias, por certo conclui que simplesmente há um excesso 
de liberdade para escolher a dedo e "manipular". Dado qualquer texto 
suficientemente longo, motivação necessária e tempo à vontade, "qualquer 
imbecil com um computador" poderia encontrar tudo o que quisesse' - insistiria o 
cético. 

Mas contra este argumento basta citar que nos outros livros de testes, não 
foram encontradas sequências significativas, independentemente de querer se 
procurar informação saltando um número grande de letras ou não. 

 

9.4. Grande Variedade de Formas 
Parte da dificuldade reside no fato de que a maioria das descobertas de 

Witztum, e as de Rips e de outros antes dele, consistiam num grande número de 
tipos de séries variadas, cada qual com um número diferente de termos, todas 
em formas gramaticais variadas, com os termos relacionando-se uns com os 
outros de várias maneiras. Por exemplo, uma série poderia consistir em quatro 
termos, dois dos quais eram nomes, o terceiro era o nome de um objeto ou 
acontecimento, e o quarto era uma data (como "Sadam", "Hussein", "Scud" e "3° 
de Shevat"). Outra série poderia consistir em dois termos: um nome e um lugar 
("Sadam" e "Bagdá"). 



42      A Bíblia está em Código? 

Essa grande variedade dos dados deixa aberta a possibilidade de a pessoa 
simplesmente selecionar os agrupamentos que parecem funcionar - ignorando 
tudo o que não funcione. ("Por que há uma data na série n° 2, e nenhuma na 
série n° 1?", perguntaria o cético. "Não será porque a coisa não funciona com 
uma data na série n° 1?") Para realizar uma avaliação matemática válida, seria 
necessário testar o método em um grande número de séries uniformes, cada 
qual com a mesma quantidade de termos. 

O próprio Doron Witztum criou um complicadíssimo e irrefutável método para 
calcular a probabilidade dentro de livros e textos. Matemáticos do mundo todo 
aprovaram seu método, ainda elogiando sua metodologia científica. 

 

9.5. Estrutura da Língua Hebraica 
E quanto a um efeito estatístico causado pela própria estrutura da língua 

hebraica? Talvez seja isso que provoca os resultados. 
Se o efeito fosse devido a alguma característica incidental da ortografia, 

gramática ou sintaxe da língua hebraica, então resultados comparáveis teriam 
aparecido quando, no mesmo texto do Gênesis, os nomes foram combinados 
com as datas incorretas. Mas, quando o elo histórico foi quebrado, o fenômeno 
desapareceu. 

 

9.6. Retirando ou Acrescentando Letras 
Se o texto é mudado, mas não demais, os Códigos não desaparecerão. 

Quantos mais erros se inserem, mais os códigos da Bíblia perdem sua robustez, 
não sendo inteiramente dissipados até que um número crítico de erros tenha 
ocorrido. Se uma pessoa quisesse preservar um código contra os inevitáveis 
danos causados pelo tempo, essa inerente resistência ao erro seria o melhor 
meio de fazê-lo. 

A "degradação harmoniosa" dos códigos da Bíblia tem sido testada e 
quantificada. No primeiro conjunto dos Grandes Sábios, Witztum, Rips e 
Rosenberg conduziram um estudo de controle no qual suprimiram o primeiro (H), 
contaram 1.000 letras, suprimiram o (H) seguinte, contaram 1.000 letras, e assim 
por diante (no total, 77 letras foram suprimidas). Essa é uma "destruição" 
ordenada que se concentra numa única letra, de modo que seu efeito é 
provavelmente maior do que uma "destruição" aleatória. Além disso, como a 
mudança consistia exclusivamente de supressões, cada supressão "deslocava a 
estrutura" do texto subsequente, progressivamente fazendo com que a 
contagem, para cada Código sucessivo, se alongasse. 

Tal como ocorre em relação ao DNA, uma supressão causa mais danos a um 
código (na média) do que uma substituição. (Uma substituição afeta a sequência 
local, mas deixa inalterado tudo o que vem depois.) Na média, erros aleatórios - 
supressões variadas, substituições e acréscimos - causarão tanto dano local 
quanto uma supressão, mas deixarão uma longa carreira de símbolos 
relativamente imutada e com a mesma estrutura de antes. As substituições não 



A Bíblia da Reino       43 

causarão nenhum deslocamento na estrutura; cada acréscimo cancelará os 
efeitos de um deslocamento na estrutura, causado por uma supressão. 

Em suma, a presença de um número limitado de erros de transmissão não 
apagará os códigos da Bíblia se eles realmente estiverem ali.  

 

Gans, em seus vários experimentos realizados indica que a taxa de erro 
necessária para desaparecer com a significância estatística dos Códigos é de 
cerca de uma letra suprimida para cada 1.000 letras (ou seja 78 letras na Torah). 

 

As cerca de 130 diferenças entre os dois textos não representam um número 
imenso. Sabendo que são necessárias mais ou menos 77 supressões para 
apagar totalmente os códigos da Bíblia, alguém poderia levantar a hipótese de 
que eles deveriam estar presentes no texto BHS (outra versão hebraica) - mas 
não tão robustamente quanto no texto Koren. Isso é exatamente o que os últimos 
resultados têm mostrado. 

 

9.7. Conclusão 
No momento presente, inúmeros estatísticos de estatura mundial, de 

universidades de todo o mundo, uniram seus esforços para encontrar a falha fatal 
que eles têm certeza de que existe - Harvard, Cornell, o Instituto Princeton de 
Estudos Avançados, a Universidade Nacional Australiana (ANU) e universidades 
de Israel estão entre as instituições representadas por esse grupo. 

 

A Crítica 
Precisamos ser racionais e não emocionais nesta descoberta. Para isto 

precisamos de mais análise e mais respostas. Eis uma série de perguntas que 
precisam ser respondidas para este caso. 

 

Precisamos Responder Algumas Perguntas: 
1. Não há nenhum limite ao número de códigos que podemos achar na 

Torah? 
2. Podemos achar qualquer coisa que queiramos com o código? Por que sim 

ou por que não? Se não, que características do código fariam isto parecer 
pouco provável? 

3. Como validar as reivindicações e testes feitos em vários outros livros 
sobre os códigos? 

4. Tais códigos podem ser usados para predizer o futuro? Por que ou por 
que não? Qual o perigo de isto afetar significativamente este futuro?   

5. No código está a verificação que prova que aquele Jesus é o Messias? 
Outros nomes aparecem também como Messias? 

6. Há mensagens secretas ou conhecimento esotérico nos códigos?    
7. Os códigos têm qualquer coisa a ver com Numerologia Bíblica ou o 

Cabala?    
8. Qualquer código significante foi também achado no Novo Testamento 

Grego? 
9. O que dá a certeza de que só a Torah contém códigos significantes? 
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10. Se um autor apresenta códigos claramente coincidentes como 
inverossímil (pouco prováveis de serem verdadeiros), nós deveríamos 
invalidar e perder tudo o que está escrito no livro O Código da Bíblia? 

11. Devemos só considerarmos as ocorrências de um código que tenham 
saltos (intervalos entre letras) pequenos? 

12. Onde eu poderia adquirir mais informação sobre os códigos? 
13. Quais suas preocupações quanto às pessoas de opiniões semelhantes à 

minha com relação aos códigos da Bíblia? 
 
Precisamos esperar e analisar se o que o código previu para julho do ano que 

vem se cumpra. Isto será determinante para a credibilidade do código como um 
mecanismo de previsão de futuro, pois a validade quanto à sua existência, os 
cientistas não têm podido derrubar. 

 

10. Outros Códigos 
Além do experimento com os nomes dos 32 sábios, outros códigos foram 

encontrados na Bíblia. Eis alguns deles: 
 

10.1. Yitzhak Rabin 
No caso do nome Yitzhak Rabin foram feitos saltos de 1 a 10 mil e achou-

se a palavra-chave Yitzhak Rabin. O salto apresentado era de 4772 letras: 64 
fileiras de 4772 letras. 

Aparece junto a palavra Assassino que assassinará e a data 5756 que inicia 
em setembro de 1995 e termina em setembro de 1996. Em 4 de Novembro de 
1995. Aparece ainda o nome do Assassino: Amir e a cidade onde ocorrerá isto: 
Tel-Aviv. 

 

10.2. Guerra do Golfo 
21 dias antes da guerra do golfo, o Dr. Eliyahu Rips previu seu início. Além 

disto apareceram as palavras Scud e Husseim. 
Fogo no 3o dia de xefá - 18 de janeiro de 1991. 
A guerra começou às 22 horas do dia 17 de janeiro de 1991 (1 dia antes), 

mas não devemos esquecer que para a Bíblia, o dia começa ao iniciar a noite e 
não após a meia-noite. Deus trabalha no calendário judaico. 

 

10.3. Diabete 
Witztum descobriu todo um conjunto de séries compactas relacionadas com 

várias doenças, entre as quais Antraz, AIDS e diabete. O diabete é um estado no 
qual o pâncreas produz uma quantidade insuficiente de insulina, substância 
química que nos possibilita absorver e usar os açúcares, o mais básico dos 
alimentos. Sem os açúcares adequados, as células definham. O diabete 
efetivamente causa inanição e o corpo é levado a quebrar suas próprias 
proteínas, liberando como subproduto uma substância chamada cetona. Em 
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1917, Bernhard Naunyn demonstrou pela primeira vez o elo entre o diabete e a 
cetona. O tratamento com insulina seguiu-se, em 1921. 

Na série 1 (primeira ocorrência) do código para diabete, foi encontrado: 
Diabete 
Cetona 
Eu aumentarei quantidade 
Substâncias 
Naunyn 

Na série 2 do código, foi encontrado: 
Diabete 
Insulina 
Pâncreas 

 

10.4. Hitler 
Hitler, Holocausto, Extermínio e apareceu bem em cima do versículo: 

Gn 6:13: Então disse Deus a Noé: O fim de toda carne é 
chegado perante mim; porque a terra está cheia da violência 
dos homens; eis que os destruirei juntamente com a terra. 

 
A Segunda Guerra matou mais de 55 milhões de pessoas (25 milhões de 

militares, 30 milhões de civis). Alguns falam em mais. Deste total, mais de 17 
milhões foram de russos, pela guerra diretamente e também pela fome e frio. 

Mas o segundo maior contingente de mortos foi de cristãos, e o terceiro de 
judeus. 

 

Hitler (na verdade o violento toxicômano (usava morfina) e amante de fardas 
vistosas, Hermann Wilhelm Goering (1893-1946), comandante da Luftwaffe, a 
Força Aérea, e braço direito de Hitler), organizou a SOLUÇÃO FINAL, que 
consistia de manter uma superior raça ariana e pura, que mandaria em todas as 
outras e, todos os que não se encaixassem como negros, índios, ciganos, 
homossexuais, aleijados, débeis mentais, social-democratas, maçons, 
comunistas, protestantes, católicos e judeus seriam exterminados.  

 

Foram 6 milhões de judeus que morreram principalmente nos campos de 
extermínio. Foram mortos 10 milhões de cristãos e só padres foram 1.900. 

 

Hitler sabia que a humanidade e as nações ficariam estupefatos diante de 
tamanho genocídio, e quando viu que a guerra estava praticamente perdida, 
mandou destruir os campos de concentração. 

 

Mas para alguns não houve tempo. Campos de concentração que eram 
predominantemente de madeira, foram destruídos. Outros bem construídos como 
Auschwitz não puderam ser extintos. 
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 O general Dwight D. Eisenhower quando viu o holocausto, encontrando as 
vítimas nos campos de concentração, pediu 
para seus soldados filmarem e 
fotografarem o máximo possível, pegando 
os relatos de testemunhas. Além disto 
pediu para os alemães das cidades 
vizinhas para virem lá e até ajudarem a 
enterrar os mortos. Ele estava prevendo, há 
60 anos atrás, que idiotas e imbecis, no 
tempo presente, iriam negar o holocausto, 
dizendo que isto nunca existiu. 

 

General Dwight D. Eisenhower 
 

Embora todo mundo esteja ciente da preocupação de Hitler com o extermínio 
dos judeus, poucas pessoas sabem que, durante o Terceiro Reich, o Führer 
[líder] substituiu o tradicional Pai Nosso cristão por: 

Adolf Hitler, tu és nosso grande líder! Teu nome faz tremer o inimigo! Venha a 
nós o teu reino [Reich] e seja a tua vontade a única lei na Terra! Deixa-nos ouvir 
todo dia a tua voz e nos comanda por tua liderança, pois te obedeceremos até o fim, 
mesmo com nossas vidas. Nós te louvamos! Heil, Hitler! 14 

 

10.5. Outros Códigos 
Em outras experiências (ao todo mais de 1000), foram encontrados pelo 

código todos os líderes da Segunda Guerra Mundial.  
- Napoleão codificado junto da França, Waterloo e Elba.  
- A revolução comunista com locais e datas.  

 

Todos os principais avanços da tecnologia moderna também parecem estar 
registrados com nomes de inventores: 

- Rádio, 
- eletricidade, 
- lâmpada, 
- músicos... 
- Homem na Lua, Neil Armstrong, Nave Espacial, Um pequeno passo para o 

homem, um grande passo para a humanidade. 
 

Este foi apenas um mínimo de exemplos do que foi traduzido do Código da 
Bíblia. Encontraram mais de 1000 acontecimentos mundiais codificados na 
Bíblia. 

 
14 
https://books.google.com.br/books?id=OF8qDwAAQBAJ&pg=PT59&lpg=PT59&dq="Teu+nome+faz+t
remer+o+inimigo"#v=onepage&q="Teu%20nome%20faz%20tremer%20o%20inimigo"&f=false  
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11. Cabala, Criptografia, Computador 
Computadores de alta velocidade e um conjunto de técnicas estatísticas 

altamente sofisticadas que podiam ser aplicadas na decifração de códigos 
complexos. Ironicamente, nosso desenvolvimento moderno desses três domínios 
- criptologia, estatística e computação - começou com as antigas técnicas de 
codificação dos místicos judeus (cabalísticos) que, já no primeiro século da Era 
Cristã, mencionaram os códigos da Torah. 

 
O antigo misticismo cabalista deu origem à criptologia; a criptologia deu 

origem à estatística matemática; e as duas se juntaram, durante o Holocausto, 
para produzir o computador e a "era da informação".  

 

A Guerra da Criptografia 
Intimamente familiarizado com muitos dos detalhes ainda secretos, o vice-

almirante Walter S. Anderson usou palavras ainda mais francas: "Ela (a 
criptologia ganhou a guerra." Seu testemunho foi reforçado, por escrito, por 
ninguém menos que o grande general George C. Marshall.” 

 
O imenso valor da criptologia nunca esteve tão dramaticamente em evidência 

quanto no que se refere ao marechal-de-campo alemão Erwin Rommel. Dotado 
de uma fantástica capacidade de antecipar todos os movimentos dos Aliados, o 
gênio estratégico de Rommel tornou-se lendário. Na verdade, ele devia seu 
sucesso quase que inteiramente ao fato de que os códigos de guerra britânicos 
tinham sido decifrados pelos criptologistas alemães. Rommel era informado 
antecipadamente dos movimentos aliados - até o outono de 1942, quando esse 
fato foi descoberto. 

 
Sob o árido deserto enluarado de 23 de outubro daquele ano, todo o seu 

brilho - e metade do poderio de seu orgulhoso Afrika Korps - desvaneceu-se num 
ataque britânico de surpresa a El Alamein. Nos três meses seguintes, Rommel foi 
obrigado a recuar mais de 2.500 quilômetros, numa retirada ininterrupta. Em 
meados de 1943, o Afrika Korps estava pronto para se render. 

- A abrupta derrota dos submarinos nazistas no Atlântico Norte; 
- a surpreendente interceptação em pleno ar e abate do almirante japonês 

Yamamoto - que projetara o ataque a Pearl Harbor - em abril de 1943; 
- a destruição da frota de porta-aviões japonesa e da nata de seus aviadores na 

Batalha de Midway, em junho; 
- todos esses milagres tinham sido forjados pela criptologia. 
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General Erwin Rommel - A Raposa do Deserto 
 

Até mesmo o estratagema para encobrir o local da invasão no Dia-D foi 
realizado através da criação e decifração de códigos - e da ocultação desse fato. 
"Antes de El Alamein", disse Winston Churchill, "nunca tivemos uma vitória; 
depois de EI Alamein, nunca tivemos uma derrota." O que Churchill realmente 
queria dizer quando chamou 1942 de "o ano da virada do destino" só ficaria claro 
muitos anos depois do suicídio forçado de Rommel e da rendição final do Eixo. 

 
Cabala ---> Criptologia ---> Estatística Matemática ---> Computador 

 
Quem diria que a Cabala, depois a roda do monge Alberti, a criptografia da 2a 

Guerra com Alan Turing e John von Neumann, pudessem criar o computador e 
somente através deste pudéssemos "abrir" os Códigos da Bíblia? 

 

12. Predições 
Como Gans e a maioria dos judeus ortodoxos salientam, usar o Código da 

Bíblia para prever o futuro é anticientífico, esotérico e perigoso. Mas como 
dissemos antes, tudo que os próprios cientistas acharam nada mais é do que o 
futuro, uma vez que a Bíblia que tem os códigos começou a ser escrita há mais 
de 3500 anos. 

O livro de Michael Drosnin cita algumas predições futurísticas.  
Vamos ver algumas delas, apesar de não acharmos assim tão importante, e 

perigoso ver o futuro com o Código, como diz Eliahu Rips. 
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12.1. Predição de uma Grande Guerra - a Terceira 
Detonações nucleares no oriente. A guerra será em Jerusalém. 
Holocausto nuclear em 9 de Av - final de julho de 2000 (5760) ou final de julho 

de 2006 (5766). NÃO OCORREU! 
Este é mais um motivo para não usarmos data de previsões de fim de 

mundo e volta de Cristo. Todos que utilizaram este recurso, erraram... 
Mas havemos de concordar que as hostilidades entre os Palestinos e Judeus 

se acirraram depois que Ariel Sharon passou pelas cavernas abaixo do templo 
de Omar (o Domo da Rocha), templo exclusivamente mulçumano. Isto aconteceu 
em setembro de 2000. Mas em julho daquele ano, nada. Só um tsunami gigante 
em 2004. 

 Israel tem 300 bombas nucleares que ao receber uma carga atômica, 
imediatamente enviará para a Líbia, Síria, Líbano, Arábia, Jordânia, Irã, Turquia, 
Egito, Iraque (o mundo árabe e muçulmano). 

 

No Código aparece o nome de quem vai apertar o botão: Assade, presidente 
da Síria - A Bíblia diz que o mal vem do Norte (Jeremias 6:22, 46:20).  

Hoje o filho do presidente é que está no poder. 15 
As Colinas de Golan foram anexadas por Israel da Síria. O ódio entre eles 

perdura há muitos anos.  
Mas acredito que o Iraque ou o Irã ainda vão fazer parte desta guerra. 
 

9 de Av Cai em Agosto 
Este assunto é interessante. 
9 de Av é especialmente negro para os judeus, que fazem jejum o dia todo. 

Porque no Talmude está escrito que os espias da Terra Prometida do tempo de 
Moisés, voltaram com a resposta em 9 de Av. E Deus amaldiçoou o povo de 
Israel neste dia pela sua falta de fé. 

586 a.C.- Nabucodonosor destrói Jerusalém no dia 9 de Av. 
 

70 d.C. - O general Tito destrói Jerusalém e mata 1 milhão de judeus, e 95 mil 
fogem para outras nações, onde o dia pior deste desastre foi 9 de Av. 

 

1290 - Os judeus foram expulsos da Inglaterra no dia 9 de Av (18 de julho). 
 

1492 - Os judeus foram expulsos da Espanha no dia 9 de Av (que foi o dia 2 
de agosto de 1492, data que o rei Fernando de Espanha deu a todos os judeus 
da Espanha para "sumirem", sob pena de morte 16). 

 

1942 - Foram inauguradas as câmaras de gás em Teblinka e muitos campos 
de concentração no dia 9 de Av. 

 

 
15 https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/05/27/bashar-al-assad-e-reeleito-presidente-da-siria-para-
um-4o-mandato-eleicoes-foram-marcadas-por-boicotes.ghtml  
16 Tendo a bordo Luis Torres, seu secretário judeu, Cristóvão Colombo lançou velas para o Novo 
Mundo, meia hora antes de vencer o prazo fatal. 
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Agosto é Mau Agouro? 
9 de Av quase sempre cai em meados de agosto. Talvez por isto e outros 

motivos mais, muitos não gostam deste mês de cachorro louco. 
 

Em Portugal o medo do mês de Agosto surgiu no período das grandes 
navegações, que duravam muitos meses e até anos. As mulheres portuguesas 
não se casavam nunca no oitavo mês, porque era nessa época que os navios 
das expedições saíam à procura de novas terras. Daí, casar-se em Agosto 
significava ficar sozinha e às vezes sem lua-de-mel. Algumas até ficavam 
viúvas.  

Já aqui no Brasil, com a influência dos portugueses, essa crença chegou e se 
espalhou. Daí o dito popular “Casar em Agosto traz desgosto”.  E tem 
também aquela onda de que os cachorros contraem a Raiva nesse mês. Daí o 
nome de "mês do cachorro louco". 

Na Argentina muitos deixam de lavar a cabeça em Agosto porque acreditam 
que isso chama a morte. E na África o dia 24 de Agosto é o chamado “dia em 
que o Diabo anda solto” – dia de todos os exus. 

Na França o mês é maldito pois em 24 de Agosto de 1572 Catarina de Medici 
ordenou o massacre de São Batolomeu, matando de dezenas de milhares de 
pessoas.  

Na Polônia, em 14 de Agosto de 1831 os poloneses foram derrotados pelos 
russos na Revolta de Varsóvia, que também matou muita gente. Por isso a 
galera não gosta do mês de Agosto. 

No Marrocos, em 14 de Agosto de 1844 a França invadiu o país; No Camboja, 
em 11 de Agosto de 1863 a França tomou a nação; Na Alemanha, em 3 de 
Agosto de 1932 Hitler assumiu o governo alemão após a morte de seu 
antecessor; Na China, em 8 de Agosto de 1937 o Japão invadiu Pequim; No 
Japão, nos dias 6 e 9 de Agosto de 1945, as cidades de Hiroshima e Nagazaki 
foram destruídas por bombas atômicas. 

 

Os 10 Chifres e Bilderberg 
A Europa será uma única nação com o Euro, a moeda unificada. Ninguém 

poderá comprar na Europa se não tiver o Euro.  
Apocalipse 17: 12 Os dez chifres que viste são dez reis, os 

quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade, 
como reis, por uma hora, juntamente com a besta. 

13 Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder 
e autoridade à besta. 

14 Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os 
vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis; 
vencerão também os que estão com ele, os chamados, e 
eleitos, e fiéis. 

15 Disse-me ainda: As águas que viste, onde se assenta a 
prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. 
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16 E os dez chifres que viste, e a besta, estes odiarão a 
prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas 
carnes, e a queimarão no fogo. 

17 Porque Deus lhes pôs nos corações o executarem o 
intento dele, chegarem a um acordo, e entregarem à besta o 
seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. 

 

 Se ficarem 10 nações, ou algumas nações se aglutinarem, formando 10 
conjuntos de nações, então se cumprirá a profecia das 10 nações de Apocalipse 
13 e 17. 

 

Outros dizem que estes 10 chifres são as 10 famílias mais influentes que 
dominam a maior parte do dinheiro da Terra. 

 

Falam de um grupo chamado Bilderberg: 
Grupo Bilderberg, Conferência de Bilderberg, Reuniões de Bilderberg ou 

Clube de Bilderberg é uma conferência anual privada estabelecida em 1954 para 
cerca de 150 especialistas em indústria, finanças, educação e meios de comunicação 
que fazem parte da elite política e econômica da Europa e da América anglo-
saxônica. 17 

 

 
Mapa de países por número de políticos que participaram de uma ou mais 
conferências organizadas pelo Grupo Bilderberg. 18 
 

Para muitos, o Clube Bilderberg é o maestro oculto da política e da economia 
ocidental há mais de cinco décadas. Todo o segredo que cerca suas atividades (nem 
portal na Internet ele tem) só contribui para essa imagem.  19 

 
17 https://pt.wikipedia.org/wiki/Clube_de_Bilderberg  
18 https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bilderberg_Attendees.png  
19 https://oberhalbthoth.blogspot.com/2018/03/the-question-dossie-clube-de-bilderberg.html  
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Fundado em 1954 pelo príncipe Bernhard, da Holanda, pelo primeiro-ministro 
belga Paul Van Zeeland, pelo conselheiro político Joseph Retinger e pelo presidente 
da multinacional Unilever na época, o holandês Paul Rijkens, o Clube Bilderberg é 
uma organização não-oficial que nasceu supostamente para promover a "cooperação 
transatlântica" e debater "assuntos relevantes em nível mundial" - o que, em plena 
Guerra Fria, equivalia a discutir a ameaça comunista.  

O nome Bilderberg vem do hotel holandês que abrigou a primeira reunião, em 
1954. O sucesso desse evento convenceu os seus organizadores a realizá-lo 
anualmente, em algum país europeu, nos Estados Unidos ou no Canadá. 

Atualmente, os encontros do Clube reúnem cerca de 120 personalidades 
européias e norte-americanas influentes na política, na economia e na mídia. Eles 
ocorrem em hotéis sofisticados e preferencialmente isolados, que são fechados por 
ocasião do evento. 

 

Querem uma Nova Ordem Mundial? 
Dizem como deve ser governado os países? 
Talvez nunca saberemos... 
 

12.2. Grandes Terremotos 
- Aconteceu um grande no Japão em Kobe, em janeiro de 1995, foram 6 mil 

mortos. 
- Outro na China em 1976 foram 800 mil mortos, em Tang Sham. 
O código confirmou estes. 
 

Outro agora no Haiti que pode ter matado 150 mil pessoas. Na verdade, 
nunca saberemos a quantia exata. 

 
O código da Bíblia previa um grande terremoto para 2011 ou 2012, na China. 

E veio o maior terremoto, com escala 9.1 na escala Richter. 
"O terremoto de Fukushima, ou Grande Terremoto de Tohoku, aconteceu em 11 

de março de 2011. O sismo teve magnitude de 9.1 graus na escala Richter, sendo o 
mais intenso já registrado na história do país e um dos maiores do mundo. 

 

Sua causa foi uma movimentação na zona de falha onde se localiza a Fossa do 
Japão, com epicentro a 130 km da costa japonesa e hipocentro a cerca de 25 km de 
profundidade. O tremor ocasionou grandes ondas no litoral do Japão, entre elas o 
tsunami de Fukushima, que desencadeou um dos piores acidentes nucleares da 
história desde Chernobyl. 

 

"Esse foi o terremoto que ocasionou o maior número de vítimas no país, 
deixando 18.428 mortos e desaparecidos. 20" 

 

 
20 https://brasilescola.uol.com.br/japao/o-terremoto-no-japao.htm  
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12.3. A Ameaça dos Asteróides 
A Agência Espacial Americana, Nasa, está fazendo o reconhecimento de 

corpos menores que vagam pelo sistema solar, a fim de tentar calcular, com 
exatidão, a possibilidade de que algum deles, 
de diâmetro capaz de vencer a parede 
gravitacional, choque-se com a Terra.  

 

A agência pretende envolver um esforço 
internacional para mapear todos esses corpos, 
mais conhecidos como asteróides, nos próximos 
dez anos. Hoje estão mapeados cerca de 800 
dos quais 180 oferecem risco. Isto é menos de 
10% do total a ser mapeado.  

 

Calcula-se que haja cerca de 10 mil grandes 
corpos celestes errantes vagando pelo sistema 
solar, além de incontáveis objetos menores, que 
não oferecem qualquer risco. 

 

Segundo conclusão resultante de um 
encontro de especialistas, realizado no fim de julho em Nova York e noticiado 
pelo jornal O Globo, a chance de acontecer o choque de um asteróide gigante 
com a Terra no próximo século é de quase 35%. 

 

Asteróide na Sibéria 
Em 1908, um pedaço de gelo de um cometa que passou perto da Terra com 

300 mil toneladas atingiu a Sibéria (Rússia). 
Devastou uma área de florestas de dezenas de quilômetros à sua volta. O 

choque foi sentido em Moscou, milhares de quilômetros de distância. 
 

Asteróides já Caídos na Terra 
Existem muitas crateras espalhadas pelo Globo oriundas da queda de corpos 

celestes. Em geral, a erosão e o desgaste natural, assim como florestas e mares, 
encobrem estas evidências. Todas as crateras que vemos na Lua são 
provocadas por impactos de meteoros. Aqui seria igual se não fosse nossa 
atmosfera que normalmente desintegra os cerca de 25000 corpos celestes que 
colidem com a Terra diariamente. 

 

Até agora os cientistas já haviam catalogado 160 crateras na superfície dos 
continentes, mas somente 7 nas profundezas do mar. 

 

Uma delas foi objeto de reportagem da Revista Veja de 17 fevereiro de 1999, 
com o título de Martelo de Deus. 

 

Foi encontrada no fundo do Mar Ártico por pesquisadores à procura de 
Petróleo, uma cratera com 40 quilômetros de diâmetro. O meteoro para esta 
cratera tinha 2 quilômetros de comprimento (veja foto) e seu impacto na 
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velocidade de 30000 km/h produziu um calor nas imediações de 10000 graus 
Celsius e ondas gigantescas varreram toda a região entre Rússia e o Canadá. 
Quando o maremoto cessou a região ficou no breu. Uma camada de poeira e 
partículas bloqueou a luz do Sol por um longo período. 

 

Este meteoro caiu há 100 milhões de anos. 
 

 
 

Meteoro que caiu 100 milhões de anos atrás 

Fotomontagem de Pepe Casals sobre fotos de Bruno Veiga/Strana e 
NASA/Liaison/Gamma baseada em ilustração da Time de 23/03/1998. 

Comparativo do tamanho do meteoro com o morro do Pão de Açúcar. 
 

Outro caiu há 65 milhões de anos na costa do México, península de Yucatán, 
que provavelmente exterminou com os dinossauros. 

 

O Que a Bíblia fala Sobre Asteróides e Cometas 
Ap 8:8-11: O segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi 

lançado no mar como que um grande monte ardendo em 
fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. 

E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no 
mar, e foi destruída a terça parte dos navios. 

O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma 
grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça 
parte dos rios, e sobre as fontes das águas. 

O nome da estrela era Absinto; e a terça parte das águas 
tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, 
porque se tornaram amargas. 

 

Apocalipse 18: 21 Um forte anjo levantou uma pedra, qual 
uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: Com igual 
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ímpeto será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais 
será achada. 

 
Mas para os fiéis a Deus, temos: 

Salmo 91:7: 1000 cairão ao teu lado e 10000 à tua direita, 
mas tu não será atingido. 
 

12.4. Os Cientistas Esperam um Asteroide ou um Cataclisma 
Mundial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na 14ª Conferência das Nações Unidas sobre a mudança climática, no início de 
dezembro de 2008, o ministro polonês do Meio Ambiente, Maciej Nowicki, 
considerou que a “humanidade com seu comportamento já empurrou o sistema do 
planeta Terra a seus limites.  

 

Continuar assim provocaria ameaças de uma intensidade jamais vista: enormes 
secas e inundações, ciclones devastadores, pandemia de doenças tropicais e até 
conflitos armados e migrações sem precedentes”, lançou, pedindo aos negociadores 
que “não cedam a interesses particulares obscuros neste momento em que devemos 
modificar a direção perigosa que a humanidade tomou”.  

 

Críticas à comunidade financeira internacional dominaram o discurso do 
presidente da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 
junho de 2009, Miguel d"Escoto, na abertura da conferência sobre a crise mundial 
disse: 'Devemos evitar que a crise (financeira) se transforme em tragédia 
humanitária, e os humanos acabem como os dinossauros.'  

 

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, alertou, na terceira Conferência da 
ONU sobre o Clima que, segundo ele, o aquecimento global está colocando o 
mundo num abismo. 

 

"Estamos pisando fundo no acelerador e caminhamos para o abismo", denunciou 
Ban. 
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Cofre do Fim do Mundo - Ele existe sim...  21 

 
Não nos restam dúvidas que nossa civilização está à beira do colapso. Nunca 

antes estivemos mergulhados em tantas crises ao mesmo tempo: superpopulação 
humana, pobreza e desigualdade social, crise financeira mundial, crise alimentar, 
crise energética, escassez de água e petróleo, consumismo frenético, ameaças de 
terrorismo e guerras nucleares, o reaparecimento de doenças mortais, escândalos 
envolvendo políticos, quedas de governos, mudanças climáticas e o aumento 
impressionante das catástrofes naturais e da extinção de espécies, além do 
agravamento da violência e distúrbios civis.  

 
Qualquer um que usar a inteligência deve compreender que, independentemente 

das profecias de fim dos tempos se realizarem (ainda não se realizou), nossa 
sociedade está caminhando a passos largos em direção ao precipício. Basta ser um 
bom observador e perceber isso. Por mais absurdo que possa parecer, isso não é nem 
um pouco irracional. Se voltar no tempo verá que grandes civilizações entraram em 
colapso quando atingiram o auge intelectual e tecnológico.  

 
Num só golpe elas desaparecerem da face da Terra, deixando apenas perguntas 

sem respostas e um grande mistério. 
 

 
21 https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/o-curioso-cofre-do-fim-do-mundo.phtml 
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  22 
 

 

 
22 https://teiaglobal.wordpress.com/2010/04/03/2012-verdade-ou-mito/  
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13. Jesus no Código da Bíblia 
Jesus está no Código da Bíblia? 
 

Podemos verificar se Ele é realmente o Messias esperado? 
 

E quanto aos outros que se intitulam Messias? Buda? Maomé?... 
 

Que dizer disto? 
 

Uma das posições a este respeito é a de Jeffrey Satinover: 
Quando se chega à disputa teológica, os códigos da Bíblia oferecem apenas um 

auxílio limitado. E tampouco podem ser usados para validar, ou invalidar, crenças 
importantes como a de Jesus ser o Messias. Códigos "positivos" sobre qualquer 
assunto tratam apenas e tão-somente da questão da autoria. Eles, portanto, nos 
direcionam para a Torah [e para Deus]: nada mais, nada menos. 

 

Mas eu também acredito que os avanços científicos que estão adiante de nós, e 
os quais os Códigos prenunciam, irão exigir - mais do que nunca em nossa História 
tão cheia de altos e baixos - que realmente ponhamos de lado nossas disputas e 
ouçamos a mensagem central da Torah. 

 

Os Livros a seguir são a versão Cristã do Código da Bíblia: 
- Yacov Rambsel. Yeshua, the Factor. Frontier Research, Toronto, EUA, 1996. 
- Grant R. Jeffrey. The Signature of God. Frontier Research, Toronto, EUA, 1996. 

 
 

Estes livros descrevem as aparições de Jesus no Código da Bíblia. Eles 
Encontraram: 

O Meu nome é Jesus, eu sou o Messias. 
Mas os judeus dizem: “Yeshua (Jesus) está cheio nas Escrituras. Quero ver 

aparecer Jesus Nazareno.” 
Não acharam na Torah, mas acharam em Isaías. 
 
Mais precisamente em Isaías 53 - O meu nome é Jesus Nazareno 
Aparece ainda Pôncio Pilatos. 
Aparecem as 3 Marias (mãe de Jesus, Madalena e a tia de Jesus). 
Aparecem alguns discípulos, as palavras Sepulcro, Domingo de Manhã. 
Com isto, muitos judeus estão se convertendo ao Cristianismo. 
 
 
 
O Código mostra que a Bíblia não tinha razão: a Bíblia TEM razão ! 
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13.1. Jesus No Código da Bíblia 
 

Palavras Versículo Salto
Jesus Cristo Nm 5:15-18:9 3316
Filho de Deus Nm 11:28-29 -10
Um que é Filho do Homem Nm 8:17-20 13
Descendente de David Nm 25:14-18 26
De Nazaré Nm 1:26-27 19
Morto na Cruz Nm 1:52-5:21 1289
Ressurgiu dos Mortos Nm 13:17-15:30 677
Messias Ressurrecto Nm 16:16-23:26 1810
No Gólgota Lv 26:43-Nm 4:46 -2129
Yehoshua Nm 27:17 7
Sua Ascensão Nm 16:11 1
Sua Ressurreição Nm 30:6-7 4
O Messias Nm 26:38-39 -5

 
 
 

14. Livro Selado 
Dn 12:1-4: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que 

se levanta a favor dos filhos do teu povo; e haverá um tempo de tribulação, 
qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo; mas naquele 
tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. 

E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida 
eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. 

Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento; 
e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas sempre e 
eternamente. 

Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo; 
muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. 

 
Isaías 29:10-18: Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de 

profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas; e vendou as vossas 
cabeças, os videntes. 

Pelo que toda visão vos é como as palavras dum livro selado que se dá 
ao que sabe ler, dizendo: Ora lê isto; e ele responde: Não posso, porque 
está selado. 

Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: Ora lê isto; e ele 
responde: Não sei ler. 

Por isso o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com 
a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de 
mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos 
de homens, aprendidos de cor; portanto eis que continuarei a fazer uma 
obra maravilhosa com este povo, sim uma obra maravilhosa e um 
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assombro; e a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos 
seus entendidos se esconderá. 

Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e 
fazem as suas obras às escuras, e dizem: Quem nos vê? e quem nos 
conhece? 

Vós tudo perverteis! Acaso o oleiro há de ser reputado como barro, de 
modo que a obra diga do seu artífice: Ele não me fez 23; e o vaso formado 
diga de quem o formou: Ele não tem entendimento? 

Porventura dentro ainda de muito pouco tempo não se converterá o 
Líbano em campo fértil? e o campo fértil não se reputará por um bosque? 

Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão 
e dentre as trevas os olhos dos cegos a verão. 

 
O livro selado que falam estas passagens pode ser o Código da Bíblia, não 

podendo ser aberto no tempo de Isaac Newton ou de Weissmandl, porque ainda 
não tinha sido inventado o computador. 

 

Isto é, a Ciência ainda não tinha se multiplicado. 
 

Se a Bíblia está em código, e selada, falta agora alguém com computador, e 
digno, para abrir o selo, e apresentar definitivamente para a humanidade a 
verdadeira Palavra Profética e vontade de Deus. 

 

 
23 Muitos cientistas têm afirmado que Deus não existe, e que todos os seres vivos e o planeta foram 
formados por evolução (teoria de Darwin). Isto começou somente no século passado, e é mais uma 
prova que as últimas coisas estão se cumprindo. Somos os vasos e estamos dizendo ao oleiro (Deus) 
que Ele não nos fez, evoluímos ao acaso. Isto é o assunto principal do livro: 
www.semeaduraextraterrestre.com.br  



A Bíblia da Reino       61 

 

15. Críticas do Código da Bíblia 
Usaremos as críticas e comentários do ICP - Instituto Cristão de Pesquisas, 

que resume com eficiência os diversos tipos de críticas ao livro Código da Bíblia 
de Michael Drosnin e ao estar a Bíblia em Código. 

 

Quem é o ICP? 
(...)  24 
O Instituto Cristão de Pesquisas, iniciou suas atividades no Brasil em 18 de 

Novembro de 1984. A princípio era apenas uma representação do Instituto Cristão 
de Pesquisas norte-americano (Christian Research Institute). Aos poucos foi 
conquistando sua autonomia. 

Em 1996 teve início a revista Defesa da Fé, que viria a ser sua mais importante 
ferramenta. Com tiragem mensal de 20.000 exemplares (...). 

Devido ao sucesso da revista, a organização lançou em 2000 a Bíblia 
Apologética, também premiada pela ABEC na Bienal do Livro/2001.  

(...) 
Além destas ferramentas, o ICP lançou a "Série Apologética", uma coleção de 

seis volumes que analisa 30 religiões e seitas diferentes. Muito desse material é 
exclusivo da organização. 

(...) 
O alvo de atual presidente, (Antonio Fonseca), é divulgar o trabalho do ICP 

pelos 5.546 municípios da nação. Atualmente atende cerca de 3.100 desse total.  
 

Código da Bíblia 25 
O ICP diz que não deveria ser chamado de código da Bíblia, porque uma vez 

que ela quase toda é encontrada na Torá, deveria ser chamada Código da Torá e 
que, com este título, não teria vendido muitas cópias. 

 

Rips tomou todas as palavras da Torá (conjunto dos cinco primeiros livros da 
Bíblia) e eliminou os espaços entre elas, transformando o conjunto em uma série 
contínua de 304.805 letras. Depois, através de um programa de busca em 
computador e de um código alternado que, através da igualdade de distância entre as 
letras acaba por encontrar nomes e frases, afirmou ter descoberto as datas exatas de 
diversos acontecimentos mundiais, os quais estariam ocultos na Bíblia Sagrada 
como, por exemplo, o assassinato do premier israelense Yitzhak Rabin, a ida do 
homem à lua, a ascensão de Hitler, a Guerra do Golfo, as I e II Guerras Mundiais e 
também a que ainda estaria por vir, provavelmente no ano 2026, segundo o Código. 
26 (Ver notas 1 e 2) 

 

 
24 https://www.icp.com.br/quemsomos.asp 
25 https://www.icp.com.br/df18materia1.asp  
26 1) Este livro foi editado em língua portuguesa em 1998 pela editora Cultrix, São Paulo. 
2) O Dr. Eliyahu Rips valeu-se dos decodificadores do serviço de inteligência dos EUA (CIA) e do 
MOSSAD em Israel. 
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Um livro gnóstico 
Uma das características marcantes das "seitas gnósticas" que assolaram a igreja 

desde os seus primeiros anos de vida era a imersão do indivíduo nos mistérios não 
revelados do Eterno, enquanto os apóstolos se contentavam num mistério já 
revelado (1 Coríntios 2:7- 10). O historiador Paul Johnson, dissertando sobre as 
crenças gnósticas primitivas, disse: "Os gnósticos tinham duas preocupações 
centrais: criam em um mundo dualista de bem e mal e criam na existência de um 
código secreto da verdade, transmitidos pelos lábios de um profeta, ou pelos escritos 
esotéricos". 27 Portanto, qualquer semelhança não é mera coincidência. O 
Gnosticismo nunca morreu realmente, continuando sua existência sob várias formas, 
e sempre mais sutil e atraente, como no caso deste "Código da Bíblia". 

 

Analisando o código 
Drosnin restringe suas declarações e predições. Enquanto que o livro de Drosnin 

é preciso em fatos históricos como o assassinato de John Kenndedy, a Guerra do 
Golfo em 1991 e a ascensão e queda de Adolf Hitler, nas predições concernentes ao 
futuro trabalha com possibilidades. Sobre os vaticínios do Código, o autor disse: 
"Minha própria opinião é que se trata apenas de uma possibilidade - que a Bíblia 
codifica todas as probabilidades e aquilo que nós fazemos determina o resultado 
real" (p. 17). Declarações parecidas a estas estão nas páginas 40, 43, 65, 76, 79, 99, 
121, 156, 161, 168. Até mesmo Eliyahu Rips, o homem que descobriu o código, 
afirma: "É literalmente impossível fazer predições futuras baseadas no código". 
(grifo meu, como já afirmei antes) Ele e outros dizem que qualquer aparecimento de 
profecia é apenas uma simples coincidência ou interpretação aleatória. 28 No 
entanto, no livro de Drosnin existe uma enxurrada de predições. 29 

 

Conceitos distorcidos da Bíblia 
1. Drosnin acredita que o "Código da Bíblia" seja o livro selado de Daniel 12:4 

(pp. 90-99). Entretanto, o que Daniel fala em seu livro é sobre o futuro de Israel 
durante a tribulação e a segunda vinda de Cristo; lemos no verso 4: "Tu, porém, 
Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim...". Daniel não estava 
sendo instruído a esconder um livro que seria revelado, de alguma maneira, ao 
término dos tempos. As profecias dele estiveram abertas e disponíveis durante quase 
3.000 anos. Ele foi alertado que aquelas revelações teriam o seu desígnio cumprido 
não para ele mas, sim, para aqueles que viveriam nos últimos dias. 

2. "Aquilo que Moisés recebeu no monte Sinai era realmente um banco de dados 
interativo, ao qual até agora não tínhamos pleno acesso. A Bíblia que 'Deus' ditou a 
Moisés era, na realidade, um programa de computador. Primeiro foi gravada na 
pedra, depois escrita em rolos de pergaminhos. Depois impressa na forma de livro. 
Mas, no código, ela é chamada de 'o antigo programa de computador" (pg. 95). 

3. Gênesis 41:45: "O Faraó nomeia José superintendente de toda a terra do Egito 
e dá-lhe um novo nome, 'Tzafenat-Paneah' (...) Esse suposto nome próprio tem um 
significado muito claro em hebraico: 'o decodificador do código'. Talvez ninguém o 
tenha percebido antes, porque ninguém sabia que havia um código na Bíblia" (pp. 

 
27 The History of Christianity, p.45, New York, Atheneum, 1976. 
28 New Man, p. 91, setembro, 1997.  
29 Cristianismo Através dos Séculos, p. 90, São Paulo, Edições Vida Nova, 1988. 
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97, 98). Na verdade, este nome é essencialmente egípcio; não é uma transliteração 
hebraica de um nome egípcio, e significa "O Deus fala e ele ouve". 30 

4. O apoio do código da Bíblia à visão de que os dinossauros foram mortos por 
um asteroide maior que o Monte Everest há cerca de sessenta e cinco milhões de 
anos (pg. 143, 144) cria sérios problemas. Não se precisa questionar a idade do 
universo. Também a teoria da evolução pode ser agora substanciada pelo código: 
"Nos dias de hoje, os cientistas concordam que a humanidade nunca teria evoluído 
se os dinossauros não tivessem sido varridos pelo asteroide" (pg. 145). 31 

Não tenho convicções seguras para afirmar isto que está nestes itens. 
 

Criticado por outros 
Drosnin declara que todas as Bíblias na língua original, em hebraico, existentes 

até agora são as mesmas, letra por letra (p. 191). Isso, simplesmente, não é verdade. 
Há muitas variações de grafia e, sendo assim, há variações nas letras entre os vários 
manuscritos. Entretanto, por exemplo, não há diferenças textuais importantes que 
poderiam mudar os significados entre os manuscritos de Isaías, achados com os 
rolos do Mar Morto e outros manuscritos posteriores, há diferenças significativas de 
grafia". Para o irmão Hunt, as diferenças constatadas tornam o "código" inválido, 
pois qualquer diferença na grafia alteraria o que está contido no manuscrito original, 
do qual ninguém tem cópia. 32 

Concordo nisto em parte. 
 

Conclusão 
Somos tomados de profunda tristeza ao ver o que o ser humano sem Deus é 

capaz de fazer com a Bíblia. Inventa códigos secretos, rejeitando-a por achá-la 
esquisita e antiquada; isso porque a sua mensagem não se ajusta com precisão àquilo 
que o homem moderno pensa que sabe. Tais pessoas são semelhantes aos descritos 
por Jesus em Mateus 13:13-15 e em Marcos 8:18, como que ouvem, mas nunca 
entendem e veem, mas nunca enxergam. 

Concordo... 
Caro amigo, eu gostaria de fazer um grande desafio a você, aliás, o mesmo que 

foi feito pelo pastor britânico, chamado J.C. Ryle, há cem anos e que é inteiramente 
relevante para sua vida: 

"Tu vives num mundo onde tua alma corre um perigo constante. Os inimigos te 
cercam por todos os lados. O teu próprio coração é enganador. Os maus exemplos 
são numerosos. Satanás está sempre trabalhando para desanimar-te. Acima de tudo, 
porém, abundam as falsas doutrinas e os falsos mestres de todo tipo. Esse é o teu 
grande perigo. 

Concordo... 

 
30 DAVIES, G. Henton. "Genesis", The Broadmam Bible Commentary, Vol. 1. Nashville: Broadmam 
Press, 1969. 
31 The Master's Seminary Journal, Vol. 8, p. 238. 
32 Para a comunidade cristã, um dos trabalhos mais profundos e extensos já feitos até o momento, é 
um artigo da Bible Review, 13/08/97, intitulado: The Bible Code: Cracked and Crumbling (O Código 
da Bíblia: Quebrado e Reduzido a Migalhas), redigido pelo Dr. Ronald S. Hendel e Shlomo Steinberg 
(da Suthern Methodist University). Eles declaram que o "Código da Bíblia" é uma tremenda farsa. 
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Para permanecer em segurança, precisas estar bem armado. Precisas tomar nas 
mãos as armas que Deus te deu para tua defesa. Precisas entesourar na mente as 
Sagradas Escrituras. Isso é estar bem armado. 

Concordo... 
Arma-te, pois com um completo conhecimento da Palavra escrita de Deus. Lê a 

tua Bíblia com regularidade. Torna-te familiar com a tua Bíblia... Negligencia a tua 
Bíblia, e nada do que conheço pode guardar-te do erro, se algum convincente 
defensor de falsos ensinos porventura te abordar. Estabelece como regra não 
acreditar em coisa alguma, exceto naquilo que pode ser provado nas Escrituras. 
Somente a Bíblia é infalível...Tu realmente usas tua Bíblia, tanto quanto deverias? 

Concordo... 
Hoje em dia, há muitas pessoas que creem na Bíblia, mas que a leem muito 

pouco. A tua consciência segreda-te que és uma dessas pessoas? 
Concordo... 

Se isso acontece contigo, então és uma daquelas pessoas que provavelmente, 
obterão bem pouca ajuda da parte de Deus em tempos de necessidade. A provação é 
uma experiência esclarecedora... Tua reserva de consolos bíblicos, algum dia desses, 
pode estar muito baixa. 

Concordo... 
Nesse caso, tu és a pessoa que provavelmente não conseguirá firmar-te na 

verdade. Eu não ficaria surpreso se viesse a ouvir que andas perturbado com dúvidas 
e indagações acerca da segurança da salvação, da graça, da fé, da perseverança... O 
diabo é um antigo e astucioso adversário. Ele é capaz de citar as Escrituras com 
grande prontidão, quando quiser. Por enquanto, não estás suficientemente preparado 
para combater o bom combate contra Satanás... A espada pende frouxamente na tua 
mão. 

Concordo... 
Se isso acontece contigo, és a pessoa que provavelmente cometerá muitos erros 

na vida. Eu não ficaria surpreso se me contassem que tens enfrentado problemas no 
teu casamento, com os teus filhos, com a tua conduta de teus familiares e com as 
pessoas com quem te associas. O mundo pelo qual guias o barco da tua vida está 
cheio de rochas, baixios e bancos de areia. Tu não estás suficientemente 
familiarizado com cartas marítimas e com faróis. 

Discordo, porque não estamos sempre BEM-PREPARADOS, e caímos volta e 
meia, porque somos humanos falhos, e temos muito que aprender até 
morrermos, quando então aprenderemos, finalmente, como morrer. 

Se esse é o caso, tu és a pessoa que provavelmente acabará sendo desviada, 
durante algum tempo, por algum falso mestre. Eu não me admiraria se ouvisse que 
uma dessas pessoas espertas e eloquentes, capaz de fazer uma convincente 
exposição de suas ideias, está te desviando para o erro. Tu estás precisando de lastro 
(a verdade de Deus); e, nesse caso, não me admirarei se fores lançado para cá e para 
lá, como um pedaço de cortiça sobre as ondas. 

Todas essas são situações desconfortáveis. Quero que escapes de todas elas. 
Discordo veementemente.  

Aceita o conselho que estou te dando aqui. Não fiques apenas lendo a Bíblia aos 
poucos - mas lê em grande quantidade... Lembra-te dos teus muitos inimigos. Arma-
te!" "Sola scriptura, sola gratia, sola fide, sola Deo gloria, solus Christus". 

Aceitarei, mas ainda assim acredito que algo está escrito na Bíblia que não 
temos como revelar, pois é o livro que será aberto no dia do Juízo Final... 
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16. Quais os Próximos Passos 
Antes de você analisar os próximos passos, gostaria que visse este site: 
http://www.youtube.com/watch?v=se47BP6qxOs&feature=PlayList&p=8EE4F

2E3781C4D7A&index=0&playnext=1 
Trata-se do primeiro vídeo de 7 partes que analisa a fundo o Código da Bíblia. 
 

Escrevi a primeira versão deste livro em 1999. 
De lá para cá muito mais informações foram descobertas do Código da Bíblia. 

E os cientistas principais como Rips, Gans, Doron, continuam trabalhando na 
pesquisa deste código. Isto no mínimo significa que realmente estão encontrando 
novidades e o código existe. 

 

Mas não significa que não devemos manter nosso espírito crítico. 
O nível de atenção dado aos códigos da Bíblia já foi maior do que agora, por 

parte de céticos, entusiastas, profissionais e amadores. Mas sabemos que o 
fenômeno continua resistindo às refutações, pois já são mais 25 anos de Código 
da Bíblia e mais de 14 anos que ele se tornou público.  

Portanto não duvidaria se em poucos anos encontremos o nome do lugar de 
Deus e como chegar até lá, dentro do código. 

Encontraremos também, na medida em que aprendamos como manejá-lo 
melhor, os acontecimentos apocalípticos futuros, e quando será realmente a 
última grande guerra. 

Alguns profetas de Deus já têm sido avisados, como vimos nalgumas páginas 
atrás. 

A maioria dos estudos que estão hoje em andamento se classifica nas 
seguintes categorias: 

 

16.1. Reproduções e críticas detalhadas 
Esses estudos estão examinando com todo cuidado o "experimento dos 

Grandes Sábios". Variações adicionais estão sendo testadas para ver quão 
"robustas" são as descobertas sob a influência de grafias alternativas e 
diferentes medidas de compactação e técnicas para medir a significância. 

 

16.2. Extensões 
Os próprios pesquisadores originais estão tentando ampliar suas descobertas 

através de experimentos totalmente novos, com diferentes conjuntos de dados. 
 

16.3. Pesquisa da Torah como um todo 
Novas pesquisas examinam não só o Gênesis, mas também os outros quatro 

livros de Moisés. Relatos preliminares indicam que os códigos da Bíblia são 
realmente encontrados em toda a Torah. A maioria das novas pesquisas focaliza 
os agrupamentos de SAEs na Torah como um todo, tratando os Cinco Livros 
como se fossem uma única carreira de texto. A questão que agora surge é se 
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diferentes tipos de informações estariam codificados numa base livro a livro, e na 
Torah encarada como um todo. 

 

16.4. A busca de Códigos em outros textos bíblicos 
Na medida em que esses estudos forem feitos de maneira adequadamente 

controlada, seus resultados serão úteis. 
 

Há também a questão das estranhas "Tabuletas de Ezequiel", com suas letras 
em alto-relevo. As "Tabuletas de Ezequiel" foram descobertas no Iraque 
(Ezequiel viveu na antiga Babilônia) e levadas para Israel durante a Guerra de 
Independência. Pode-se perguntar: por que alguém se daria ao gigantesco 
trabalho de esculpir todas as letras do texto em alto-relevo sobre 68 tabuletas de 
pedra, em séries perfeitamente uniformes de escrita contínua? 

 

16.5. A busca de "parâmetros" 
Se queremos que o mundo em geral os leve a sério, em especial o mundo 

científico, é preciso que os códigos da Bíblia não continuem sendo algo que 
somente uma ou duas pessoas são capazes de desvendar. As "regras" que 
permitem a descoberta de Códigos genuínos, verificáveis em termos estatísticos, 
terão enfim de ser postas por escrito, por mais complexas e cheias de nuanças 
que possam ser. Sem essa "parametrização", continuarão a surgir suspeitas de 
que as descobertas positivas são apenas o resultado de um "sintonizar e espiar" 
inadvertido - ou pior: de fraude deliberada. 

 

Hoje existem programas de computador que "abrem" os Códigos da Bíblia 
prontos para serem adquiridos pela Internet. 

 

16.6. O teste de diferentes regras de codificação e classes 
de informações 
A antiga tradição sustenta que há "setenta portais" da sabedoria: setenta 

diferentes métodos de interpretar o texto da Torah. O método do "salto de letras" 
é um desses portais (segundo o Zohar, o quinquagésimo deles). Mas, se é 
correta a afirmação do Vilna Gaon de que todos os detalhes da História estão 
contidos na Torah, um texto com apenas pouco mais de 300.000 letras, então os 
códigos da Bíblia devem usar muitos diferentes esquemas de encriptação para 
acomodá-los, isto é, não só os saltos equidistantes.  

 

Não só os espaçamentos mínimos, e assim por diante. Mas, se há muitas 
diferentes regras de codificação, também é preciso que haja regras definindo 
qual classe de informação está codificada segundo qual regra. 

 

No instante em que você considera as complexidades envolvidas em 
desvendar simultaneamente tanto uma classe de dados quanto uma regra que 
combine com eles, de repente algo mais se torna evidente.  
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É surpreendente que alguém tenha chegado a encontrar uma que seja 
dessas correspondências. É por isso que Eliyahu Rips fala de Doron Witztum 
como um cientista à altura de Ernest Rutherford. 33 

 

17. Conclusão 
Os apressados e os céticos cometem erros do mesmo modo.  
 

Não devemos ser apressados em guiar o nosso dia a dia completamente 
pelos Códigos, nem ser cético quanto à sua existência.  

 

Lembrem-se da posição moderada do cristão. 
 

Porque a terra estará repleta do conhecimento do Senhor, 
como as águas que enchem o mar. Isaías 11:9. 

 
 
 
 
Vilna Gaon, o grande gênio, tem mais uma de suas "tiradas": 
 

Primeiro aprende as leis e mandamentos da Torah [da Bíblia], e os 
cumpre. (...) Só depois deves ocupar-te com o estudo dos segredos - teu 
vinho e o azeite no qual embebes teu pão. Mas aquele que reverte esta 
ordem não terá sucesso. Na verdade, ele perderá tudo: o vinho, o azeite e o 
pão. 

 
33 Do livro de Jeffrey Satinover. 
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Glossário 

Talmude 34 
Em sua dispersão pelo mundo, os judeus mantiveram a unidade religiosa e 

social graças ao Talmude, cujo texto -- o mais respeitado depois das Sagradas 
Escrituras -- exerce uma influência ainda mais evidente por incluir leis, tratados, 
disposições e normas para regular a vida do povo. 

 
O Talmude, segundo a terminologia adotada na edição de Basiléia (1578-

1581), compreende a Mischná (conjunto de toda a lei oral admitida) e o Guemará 
("aprendizado" ou "ensino" em aramaico, conjunto de comentários feitos por 
doutores da lei sobre a Mischná e outras coletâneas de leis orais). No século XX, 
muitos estudiosos da literatura talmúdica retomaram a designação primitiva, que 
denominava Talmude apenas o livro dos comentários. Talmud Torah ("estudo da 
lei", em hebraico) é a expressão que designa o estudo religioso judaico em geral 
e, em especial, o estudo talmúdico. 

Mischná 
Versão oficial da lei oral judaica, a Mischná foi compilada durante dois séculos 

por numerosos rabinos chamados tannaïm (professores) e finalizada por Judá 
ha-Nasi no século III da era cristã. 

 
A Mischná divide-se em seis grandes seções temáticas ou ordens (sedarim), 

que contêm ao todo 63 tratados (mssekhtaot), cada qual dividido em capítulos. 
As seções versam sobre agricultura e as leis religiosas a ela relacionadas; 
cerimônias e festividades; mulheres e vida conjugal; infrações à lei civil e criminal 
e danos causados ao próximo; culto religioso; objetos rituais e sua purificação, 
bem como a da comida e das pessoas. Faz parte da quarta seção, sobre as 
infrações, o tratado Avot ("pais"), que parece ter sido incluído para regulamentar 
a moral quotidiana, de modo a prevenir as transgressões à lei e diminuir a 
necessidade de punições. Esse tratado tornou-se um dos mais populares trechos 
da literatura talmúdica. 

 

Guemará 
As duas grandes escolas rabínicas, a de Jerusalém e a da Babilônia, 

produziram cada uma um Guemará. Embora os dois grupos se remetessem à 
mesma Mischná e se consultassem entre si, os textos finais são diferentes. O 
palestino é escrito no dialeto aramaico ocidental e o babilônio no oriental. O 
primeiro é mais conciso e, não tendo sido submetido a uma redação final, muitas 
discussões estão incompletas. Suas explicações tendem à interpretação literal 
dos textos da Mischná. O Guemará babilônio é mais extenso e desfruta de maior 

 
34 ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. 
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prestígio. Alguns dos conceitos jurídicos que apresenta denotam a influência das 
leis da Pérsia, que na época dominava a Babilônia. Nenhuma das duas versões 
do Guemará comenta todo o conteúdo da Mischná: alguns comentários nunca 
chegaram a ser concluídos e outros provavelmente se perderam. 

 
O estudo nas antigas academias foi em princípio conduzido oralmente. O 

Talmude de Jerusalém (Talmud Ierushalmi) foi compilado nas escolas palestinas 
de Tiberíades e Cesareia entre os anos 350 e 400. O Talmude babilônio (Talmud 
Bavli) foi redigido entre os anos 500 e 650. O texto é apresentado sempre da 
mesma maneira: um excerto da Mischná a ser discutido é compilado, seguido de 
comentários, análises e interpretações a ele pertinentes. Assim, as idéias dos 
rabinos talmúdicos são claramente expressas. Tanto as leis rituais como as 
sociais são consideradas como de origem divina. 

 
O texto do Talmude era visto com suspeita pelos cristãos medievais, que 

repetidas vezes o censuraram e proibiram. Existiram poucas traduções, pois o 
Talmude interessava apenas aos judeus, que preferiam lê-lo no original. Tal fato 
muito contribuiu para evitar a difusão da obra. Uma tradução foi atribuída a 
Afonso X o Sábio, no século XIII, mas o mais provável é que esse monarca tenha 
mandado traduzir apenas uma seleção de textos talmúdicos. O Talmude 
babilônio foi impresso pela primeira vez na Espanha, em 1482, e o palestino em 
Veneza, entre 1523 e 1524. A versão clássica surgiu em 1886, em Vilna. 

 
Comentários e textos relativos ao Talmude. Foram elaboradas inúmeras 

compilações e classificações do conteúdo do Talmude. A primeira de que se tem 
notícia foi Halakhot pesuqot ("leis incontestáveis"), atribuída a Yehudai Gaon no 
século VIII. Talvez a mais importante dessas obras seja Mishne Torah ("revisão 
da lei", escrita por Maimônides no século XII). Shulhan arukh ("a mesa posta"), 
escrita por Joseph Karo no século XVI, foi anotada pelo asquenazita Moses 
Isserles e, nessa versão, tornou-se o padrão utilizado pelo povo judeu. 

 
O Talmude foi também objeto de inúmeros estudos e comentários. O mais 

célebre, de autoria do rabi Shlomó Itzchaki, dito Rashi, data do século XI. Seus 
descendentes deram ao Guemará o mesmo tratamento que este dá à Mischná e 
assim estabeleceram o método interpretativo (tosafot) adotado em toda a Europa 
e que influenciou os comentários sefarditas de Ramban (Moses ben Nahman) e 
Ran (Nissim bem Reuben Gerondi). 

 
Entre as obras de exegese que exerceram poderosa influência no 

desenvolvimento posterior da lei judaica destacam-se as responsa ("respostas"), 
forma de literatura talmúdica surgida no século VII, em que questões religiosas e 
legais eram respondidas por escrito pelos estudiosos. Os principais centros de 
estudo do Talmude concentram-se em Israel e nos Estados Unidos. 
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Tabela - Os Escritos Rabínicos 

Escritos 
 

Divisões 
 

Datas Contribui-
dores

Conteúdo Comentários 

  
 
 
 
 
MIDRASH (1) 

 
Halakal (2) 
 
 
 
 
 
 
Haggadah 
(3) 

 

 
 

100 
a.C.- 
300 
d.C. 

 
 
 
 
tanaim (4) 

Seções legais 
com comentários 
somente sobre a 
Torá 
 
 
 
Narrativas e 
sermões sobre 
Todo o AT 

A Halakah é a parte 
legal da Gemara, 
geralmente derivada do 
AT.  
A Haggadah engloba 
interesses não-legais 
(como história, folclore, 
parábolas e 
conhecimentos 
científicos como 
medicina e astronomia) 
raramente encontrados 
na Mishnah.

TOSEFTA (5)  100-
300 
d. C.

tanaim Ensinamentos não 
Encontrados na 
Mishnah

 

TALMUDE 
PALESTINO 

Gemara (5) 200 
d.C.

amoraim 
(6)

Comentário sobre 
a Mishnah

 

 
 
 
 
 
TALMUDE 
BABILÔNICO 

Mishnah (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemara 

200 
d.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 
d.C. 

tanaim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
amoraim 

Porções legais 
comentando 
a Torá 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentário sobre 
a Mishnah 

A Mishnah era dividida 
em seis seções:  
- Sementes: leis rituais 
que tratavam do cultivo 
do solo. 
- Festivais: regras e 
regula-mentos sobre o 
Sábado e dia santos. 
- Mulheres: sobre 
casamento, divórcio e 
outras questões 
familiares. 
- Danos: tratando 
principal-mente de 
indenizações por danos 
causados. 
- Coisas sagradas: 
regras e leis sobre 
sacrifícios e outras 
questões relacionadas 
ao antigo Templo e seus 
rituais. 
- Purificações: 
concernente à questão 
da limpeza e pureza.  
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Atbash 35 
Era raro entre os cabalistas desenharem diagramas explícitos de suas ideias. 

O Rabino Abraham bem Jechiel Michal HaKohen. Publicou um tratado em 
hebraico descrevendo o antigo método do Atbash, que tinha este diagrama: 

 

 
Esquema do Atbash 

Que originou as rodas sobre rodas dos criptógrafos: 
 

 
Rodas sobre rodas oriundas do Atbash 

À direita, com letras inglesas. 
 

 
35 Do livro de Jeffrey Satinover 
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Cabala 36 
Muitos vêem a cabala, erroneamente, apenas como sistema de manipulações 

mágicas. Em certas épocas esse aspecto teve mesmo papel preponderante, mas 
a cabala nunca deixou de ser função de uma busca filosófica da compreensão de 
Deus, dos mistérios do universo e do destino do homem. 

Cabala, além de seu sentido genérico de tradição oral - as interpretações dos 
textos sagrados, expressos na torah shebeal pe (doutrina oral) - é um conjunto 
de preceitos e especulações místico-esotéricas da filosofia religiosa judaica, sob 
a influência de outras doutrinas. Começou a cristalizar-se a partir do início da era 
cristã, definindo-se no século XIII como sistema filosófico-religioso. O 
pensamento judaico sempre foi interpretativo dos textos bíblicos, deles 
procurando extrair significados ocultos. A cabala originou-se na kabalah 
(tradição), iluminada por um misticismo exacerbado que acabou por assumir o 
primeiro plano para ganhar os valores de um sistema conceitual. 

 

Doutrina 
Do século III ao século VI a especulação cabalística já dominava o 

pensamento judaico na Babilônia. Nessa época surgiu o Sefer ietzirah (Livro da 
criação), escrito em hebraico por autor desconhecido, que trata da origem do 
universo e das leis que o regem. Em um monólogo do patriarca Abraão revela-se 
a compreensão da natureza e de suas manifestações como emanações de Deus. 

 
Os vários planos da criação formam dez esferas (sefirot). O espírito tornado 

Palavra (análogo ao Verbo) é a primeira esfera e, por meio do sopro, a segunda 
esfera, que dele emana, cria as demais através de combinações de letras e 
números: a água é a terceira, que produz a terra, o barro, as trevas, os 
elementos rudes; o fogo é a quarta; as seis últimas são os quatro pontos 
cardeais e os dois pólos. 

 
O Sefer ietzirah já encerra a preocupação cabalística com a manipulação de 

letras e números na interpretação de significados ocultos e na prática da magia. 
Os 32 caminhos místicos são constituídos pelas 22 letras do alfabeto hebraico e 
dez algarismos, que podem ser combinados e interpretados de três maneiras: 

- notarikon, que cria significados ao tomar as palavras por acrósticos de 
expressões ocultas; 

- guematria, que atribui valores numéricos às letras, estabelecendo analogia entre 
palavras de valores iguais e 

- temurah ou permuta, que manipula palavras por anagramas. 
 
E é através deste sistema de interpretações que a criptografia nasceu. 
 

 
36 ©Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. 
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Magia 
Mais recentemente acrescentaram "magia" e idolatria à cabala, como baralho 

de tarô, numerologia e outros tantos esoterismos que inicialmente não existiam.  
 
É contra a idolatria e contra o esoterismo que devemos lutar, e não contra 

uma cabala matemática e histórica que existia anteriormente e podemos 
conhecê-la com a finalidade de entender as tradições judaicas. 

 
Antigamente, antes de 1700, estudava-se Astrologia e Alquimia, que se 

confundia com Astronomia, Química, Bioquímica e Biologia, pois não existiam 
cientistas para separar o que é uma ou outra. 

 
Aliás os termos Astronomia, Química, Bioquímica e Biologia são 

nomenclaturas recentes. 
 
Da mesma forma, a cabala era a Teologia dos Judeus por mais de 2000 anos. 
 
Só depois de conhecer profundamente um assunto podemos criticar. E isto 

não vale somente para a cabala, mas para todos os assuntos, se desejamos agir 
com justiça. 

 
Mais informações sobre o assunto podem ser encontradas no Livro 34 - A 

Verdade Sobre Nova Era e Misticismo Evangélico. 



74      A Bíblia está em Código? 

 

Bibliografia 

 

1. A Bíblia de Jerusalém. São Paulo. Edições Paulinas. 1993. 

2. Bíblia Nova Versão Internacional. São Paulo. Editora Vida. 2000. 

3. Bíblia com Ajudas Adicionais. São Paulo. Editora Alfalit. 1999. 

4. Bíblia de Estudo Pentecostal. Estados Unidos. Editora CPAD. 1995. 

5. Bíblia de Referência Thompson. São Paulo. Editora Vida. 1992. 

6. Bíblia Revisada de Acordo com os Melhores Textos em Hebraico e 

Grego. Rio de Janeiro, Imprensa Bíblica Brasileira, 1991. 

7. Bíblia Vida Nova. São Paulo, Editora Vida Nova, 1982. 

8. Bíblia SHEDD. São Paulo, Editora Vida Nova, 1998  

9. Bíblia Viva. São Paulo, Editora Mundo Cristão, 1994. 

10. Bíblias do EasySlides Brasil com as versões NVI, NTLH, Viva, RC, RA, 

RCFiel, Inglês KJV, Grego, Hebraico...) - www.easyslides.com.br.  

11. Bíblia Soft versão 3. Publisoft Publicações Informatizadas. 

12. Bíblia On Line SBB versão 1.0 e 2.0 - Sociedade Bíblica do Brasil. 

13. Bible Logos Bible Software verS. 1.6f - Logos Research Systems, Inc. 

14. Bible Rainbow Study Bible For Windows version 1.0 - Rainbow 

Studies, Inc. 

15. Bible Compton’s New Media. 

16. Bíblia Interativa em CD-Rom da Editora Vida Nova. 

17. Bíblia Mundo Bíblico da Igreja Adventista. 

18. Site www.teologiapelainternet.com.br/biblioteca com mais de 3000 livros. 

19. CD-ROM da revista SuperInteressante, 10 anos de revista, São 

Paulo, Editora Abril, 1997. 

20. Enciclopédias Eletrônicas Abril 1997 e 2000, Editora Abril, e as 

enciclopédias americanas Grolier e Compton’s. 



A Bíblia da Reino       75 

21. Enciclopédia Eletrônica Barsa, ©Encyclopaedia Britannica do Brasil 

Publicações Ltda., São Paulo, 1998 e 2001. 

22. Boyer, O. S. Pequena Enciclopédia Bíblica. São Paulo/SP. Editora 

Vida. 1978. 21ª Edição - 1994. 

23. Buckland, A. R & Williams, Lukyn. Dicionário Bíblico Universal. Flórida, 

EUA. Editora Vida. 1981. 8ª Edição, 1994. 

24. Davidson, F. O Novo Comentário da Bíblia. Londres/Inglaterra, 1953. 

Edições Vida Nova. 

25. Davis, John D. Dicionário da Bíblia. Tradução do Rev. J. R. Carvalho 

Braga. 9a edição. Rio de Janeiro. Junta de Educação Religiosa e 

Publicações (JUERP), 1983. 

26.  Michael Drosnin. O Código da Bíblia. Editora Cultriz. São Paulo (SP), 

1997. 

27.  Satinover, Dr. Jeffrey. A Verdade Por Trás do Código da Bíblia. 

Editora Pensamento. São Paulo (SP), 1997-1999.  
 



A BÍBLIA

DO REINO

COLEÇÃO

Se alguém lhe dissesse que a Bíblia que você usa tem o passado, o presente e o 
futuro. Você provavelmente diria: "- Eu sei."

A princípio isto ia parecer uma heresia, uma fantasia, alguém está delirando. "As 
muitas letras estão te fazendo delirar."

Mas se este alguém lhe dissesse que se trata do passado, presente e futuro de todas 
as pessoas que já existiram e que virão a existir.

Se você, após saber disto, ainda não quiser analisar o que se trata, perderá uma 
grande oportunidade de PROVAR A EXISTÊNCIA DE DEUS.

Mas e se matemáticos, estatísticos, especialistas em criptografia e computadores 
pudessem provar que não é obra do acaso, e que as informações estão mesmo lá, 
inclusive já prevendo acertadamente alguns acontecimentos futuros?

- No FaceBook e no Twitter: 
procure por Edson Franzen

- WhatsApp: (41) 99634-4435

- Email: webminister@nbz.com.br
- Site:  www.edsonfranzen.com.br

Curso de Teologia Ministerial - CTM

www.teologiapelainternet.com.br

Coleção A Bíblia do Reino

Livro 31

S
o

b
re

 o
 A

u
to

r

Professor Edson de Almeida e Franzen
Com a graça de Deus tem utilizado nas Igrejas e empresas sua 

experiência de Engenheiro, Professor e Consultor de Informática.

É webminister da Igreja Virtual Evangélica - 

www.nbz.com.br/igrejavirtual e do curso de teologia 

www.teologiapelainternet.com.br.

O professor Edson Franzen tem dedicado sua vida a 

escrever e ao ensino, acreditando ser este o caminho da 

libertação espiritual e material das pessoas. 

Edson de Almeida e Franzen, nascido em 1960, é 

casado com Sandra Regina Lacerda Franzen, pai de 

Felipe, Ricardo, Heinz Eduardo e Sara. Edson é 

professor desde 1978, engenheiro agrônomo formado 

em 1985, pastor auxiliar em tempo integral desde 1995.

-� Ex-professor da Faculdade de Plácido e Silva (matérias 

Microinformática e Administração de CPD), do Colégio SPEI 

(matérias Microinformática e Linguagens de Programação), 

de outros colégios e cursos livres, inclusive do SENAC e do 

curso de suplência de Informática no colégio OPET (matérias 

Banco de dados, Lógica, Fundamentos de BD).

- Escritor e editor alternativo de revistas, jornais e livros, onde 

já escreveu e/ou editou mais de 40 livros, dezenas de 

apostilas, 02 revistas e vários jornais em inúmeros 

municípios, veja alguns em: .   www.litoral.inf.br

-� Ministra cursos teológicos, cursos agroecológicos, cursos 

administrativos e de Informática.

-� Como consultor atuou em mais de 80 empresas.

-� Pastor Auxiliar em tempo integral desde 1995.

-� Analista de Sistemas, Programador Sênior e criador da loja e 

dos produtos e serviços: .www.nbz.com.br/loja

-� Atua na Informática desde 1985. É consultor sênior. Sua 

empresa foi formada em 2002 e tem mais de 7000 clientes.

-� Especialista em Marketing Empresarial e Político.

-� Proprietário da Net Brazil Soluções de Marketing Digital: 

www.aluznofimdotunel.com.br e do site de sistemas para 

as igrejas . www.easyslides.com.br

- Ministro do Evangelho desde março de 2000.

-� Pós Graduado em Processamento de Dados em 1990 pelo 

Instituto SPEI de Curitiba.

-� Formado em Teologia pelo Instituto Teológico Quadrangular 

de Curitiba (PR) em 1978 e 1982.

-� Engenheiro Agrônomo formado em 1985 pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPr).

Atividades Profissionais - Resumo


	Capa31
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

	031_
	Fundo31
	Página 1


