Arca de Noé podia levar dezenas de milhares de animais

A Arca de Noé é prefigura da Igreja Católica, Arca da Salvação.
Vitral da igreja de Saint' Étienne du Mont, Paris

Um recente filme que manipula o episódio bíblico da Arca de Noé e do Dilúvio num sentido
ambientalista e sensacionalista, veio colateralmente levantar problemas relativos a esse
acontecimento magno da História da Salvação.
Não nos deteremos nas fantasias do filme, mas procuraremos aproveitar algumas matérias
recentemente publicadas sobre a odisséia de Noé.
Noé e sua Arca de que nos fala o Génesis, ainda continuam uma fonte de enigmas, não para a Fé,
mas para a ciência.
De fato, até o presente não foi possível encontrar nada de positivo a respeito do local onde

poderiam estar os restos da célebre Arca. Fala-se com certo fundamento que estaria no Monte
Ararat, montanha sagrada da Armênia, hoje em território turco.
Expedição alguma reconhecida pela comunidade científica chegou a fazer descobertas relevantes.
As teorias e suposições baseadas nestes ou aqueles fundamentos até agora não foram confirmadas
por descobertas ou outros fatores.
Mas isso não quer dizer que algum dia virão a sê-lo. Aguardemos.
Entrementes, os Livros Sagrados fornecem informações interessantes sobre a Arca de Noé que
alguns cientistas procuraram analisar à luz da ciência.
Uma das perguntas às quais tentam responder é: podia a Arca descrita no Gênesis levar dentro o
mundo de animais que diz ter levado?

Noé recolhe os animais na Arca. Catedral de Ely, Inglaterra

As dimensões da Arca definidas por Deus estão no Gênesis 6:15, porém em “côvados”: 300 de
cumprimento, 50 de largura e 30 de altura.
11. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência.
12. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida: toda a criatura seguia na terra o
caminho da corrupção.
13. Então Deus disse a Noé: “Eis chegado o fim de toda a criatura diante de mim, pois eles
encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra.
14. Faze para ti uma arca de madeira resinosa: dividi-la-ás em compartimentos e a untarás de
betume por dentro e por fora.
15. E eis como a farás: seu comprimento será de trezentos côvados, sua largura de cinquenta
côvados, e sua altura de trinta.

Arca de Noé, Edward Hicks (1780 – 1849).
Philadelphia Museum of Art

16. Farás no cimo da arca uma abertura com a dimensão dum côvado. Porás a porta da arca a um
lado, e construirás três andares de compartimentos.

17. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que
tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá.
18. Mas farei aliança contigo: entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus
filhos.
19. De tudo o que vive, de cada espécie de animais, farás entrar na arca dois, macho e fêmea, para
que vivam contigo.
20. De cada espécie de aves, e de cada espécie de quadrúpedes, e de cada espécie de animais que se
arrastam sobre a terra, entrará um casal contigo, para que lhes possas conservar a vida.
21. Tomarás também contigo de todas as coisas para comer, e armazena-la-ás para que te sirvam
de alimento, a ti e aos animais.” (Gênesis, cap 6, 11ss)

Arca de Noé, afresco na igreja de San Maurizio, Milão

E também:
1. O Senhor disse a Noé: “Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te reconheci justo diante dos
meus olhos, entre os de tua geração.
2. De todos os animais puros tomarás sete casais, machos e fêmeas, e de todos animais impuros
tomarás um casal, macho e fêmea;

3. das aves do céu igualmente sete casais, machos e fêmeas, para que se conserve viva a raça sobre
a face de toda a terra.
4. dentro de sete dias farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites, e
exterminarei da superfície da terra todos os seres que eu fiz.” (Gênesis, cap 7, 1ss)
Há pequenas divergências sobre o valor do “côvado” – pois, de fato, houve mais de um tipo de
“côvado”.

Réplica moderna da Arca de Noé feita ha Holanda permite apreciar as dimensões

Transpostas as medidas bíblicas a unidades de medida modernas, nós teríamos um navio sem
mastros de 137-144 metros de cumprimento, 26 metros de largura e 16 metros de altura divididos
em três andares, com uma capacidade de carga de perto de 57.000 metros cúbicos.
Isto é o equivalente a um navio porta contêineres capaz de levar perto de 1.500 unidades.
Deus dispôs que entrassem na Arca um casal, macho e fêmea, de cada espécie animal – com
exceção dos animais “puros”, quer dizer, os usados nos sacrifícios religiosos, e das aves, dos quais
recolheu sete casais.
Quantos animais deveriam então entrar na Arca para que coubessem todas as espécies? O número
exato ainda é objeto de disputa. No reputado livro O dilúvio do Gênesis ('The Genesis Flood'),
Henry Madison Morris, fundador da Creation Research Society e do Institute for Creation
Research e seu colega John Clement Whitcomb sugerem que aproximadamente 35.000 animais
subiram na Arca.
Porém, recentemente, uma equipe de pesquisadores do Departamento de Física e Astronomia
da Universidade de Leicester, na Grã-Bretanha, concluiu que a Arca tinha capacidade para
carregar 70.000 animais sem afundar. Portanto, ainda sobrava espaço.

Interior da réplica da Arca de Noé, em Amsterdam

Thomas Morris, um dos autores desse trabalho, declarou ao jornal “The Telegraph”:
“Você não está obrigado a achar que a Bíblia seja necessariamente uma fonte acurada de
informação, mas eu confesso que nós ficamos muitos surpresos quando descobrimos que a Arca
funcionaria”.
Importa não só o número, mas o volume dos animais. Matthew J. Slick calculou que a Arca podia
levar 7.400 mamíferos (obviamente maiores), 120.400 pássaros, 12.600 répteis e 5.000 anfíbios
(esses ocupando bem menos espaço). Este cômputo eleva o número dos animais a 145.400, porém
faz os descontos dos animais menores.
Deve-se destacar que o cálculo de Slick também inclui espaço para levar alimento para os animais
e área para os insetos...!
Fonte: http://cienciaconfirmaigreja.blogspot.com.br/
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