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TRADUÇÃO PORTUGUESA 
 
 
 

 

O Povo de Deus, 
O Plano de Deus 
 
 

Deus chamou os judeus de "seu povo no an-
tigo testamento." 

Hoje, todos os que amam a Deus e encontram 
a salvação através do seu filho Jesus Cristo são 
também o povo de Deus. 

Mas por que devemos nós acreditar que a 
Bíblia é verdadeira? 

A ciência refuta a Bíblia? 
Como sabemos que Jesus é o Messias? 
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As escrituras, inspiradas por Deus, são verdadeiras e exactas.  
Moisés gravou estes escritos como a palavra infalível do Deus in-
falível. 
 
Após a criação, o primeiro pecado, e a queda do homem, Deus 
escolheu o seu povo e fez um pacto com eles.  Seu povo tem mui-
tas vezes esquecido; Mas Deus não se esqueceu do povo de Deus.  
Há muito à nossa frente para completar o plano de Deus. 
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Missão 
 

Saiba, portanto, que o senhor seu Deus é Deus, fiel Deus, que mantém o Pacto 
e misericórdia para aqueles que o amam e manter seus mandamentos, até as 
mil gerações; (Deuteronômio 7:9).
 

A preocupação geral do autor é a salvação das almas perdidas.  Deus forneceu o caminho para 
todos — todos os que aceitarão sua graça e Jesus Cristo, o Messias e o senhor.  Este livro foi escrito para 
proclamar que o universo é criado por Deus, não pelo tempo, chance, luta e morte. 

Porque Deus é o criador, ele nos possui.  Ele só tem o direito de dar mandamentos e julgar.  O 
plano mestre de Deus foi redirecionado pelos nossos modos pecaminosos.  O seu plano para nós na 
eternidade é que sigamos o seu filho, o Messias, que já veio como Redentor dos pecados para todos os 
tempos.  Jesus voltará para conquistar Satanás e todos os nossos inimigos.  Nós, que o aceitamos como 
nosso Redentor, permanecerá para sempre pelo conquistador.. 
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A coroa do velho são os filhos das crianças; E a honra das crianças, seus pais.  
(Provérbios 17:6). 
 
Honre teu pai e tua mãe, pois teus dias podem ser alongados sobre a terra que 
o Senhor teu Deus te dá.  (Êxodo 20:12). 
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Prólogo 
 
Será exaltado o senhor, que habita nas alturas: ele encheu a Sião do julgamento e da 
justiça.  E no vosso tempo a sabedoria e a ciência reinarão, e o poder da salvação: o 
medo do senhor será o seu tesouro.  (Isaías 33:5-6). 

 
Como um jovem, o autor foi confundido com a narrativa bíblica da criação e da visão secular do mundo 
que tudo evoluiu a partir da sopa química que flutuou em algum passado pântano primitivo.  Eu tinha 
uma fé forte nessa tenra idade, e eu pensei que a Bíblia era verdadeira.  Tinha que haver alguma expli-
cação!  Ele estudou este tema e percebeu que a evidência pode ser visto mais de uma maneira.  De fato, 
as conclusões desenhadas são vistas pela própria religião: a criação é uma religião que os fatos se en-
caixam, e a evolução é uma religião que os fatos falham.  Sim, a evolução é uma religião: um sistema de 
crenças ateístas. 
 
Se a conta de criação não for verdadeira, quais partes da Bíblia são verdadeiras?  A criação de Deus é 
verdadeira, assim como estas belas palavras. 

 
Venha a mim, todos os que são trabalhados e oprimidos, que eu vou fazer você descansar. 29 tome o meu jugo 
sobre você, e aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração; e encontrem descanso para as vossas 
almas. 30 para o meu jugo é fácil, e meu fardo é leve.  (Mateus 11:28-30). 
 
Naquela época Herodes o tetrarca ouviu a fama de Jesus, e disse aos seus servos: Este é João Batista: ele res-
suscitou dos mortos, e, portanto, virtudes trabalhar nele.  Para Herodes tinha apreendido João, e ele tinha apri-
sionado e colocá-lo na prisão, por causa de Herodias, a esposa de Filipe, seu irmão; Para João disse a ele, não é 
lícito tê-la.  E ele queria matá-lo, mas ele temia o povo; Porque o tinham como profeta.  Mas celebrando o dia do 
nascimento de Herodes, a filha de Herodias dançou no meio, e prazer Herodes..  (Mateus 14:1-6) 
 
 

Introdução 
 

Os céus contam a glória de Deus, e a expansão denuncia o trabalho de suas mãos.  Salmo 19:1 
 
Como cristãos, é nosso dever fornecer aos nossos filhos uma base bíblica e sólida.  Precisamos aprender 
sobre o tema principal atual: evolução.  Existem muitos sites criacionistas que fornecem informações 
que você pode estudar para preparar o seu filho para o mundo. 

 
Tente diligentemente se apresentar ao Deus aprovado, como um trabalhador que não tem nada 
para se envergonhar, que traça a palavra da verdade bem.  2 Timóteo 2:15 

 
 



 

8 

 

PARTE I O CRIADOR 
 
 
 

 
 

 

E, de fato, perguntar aos animais agora, que eles 
vão te ensinar; E para as aves do céu, que eles 
vão mostrar-lhe; Ou falar com a terra, que ela 
vai te ensinar; O peixe do mar vai declará-lo 
também.  O que de todos estes não entendem 
que a mão do senhor fez isso?  Na sua mão está 
a alma de todos os vivos, e o espírito de toda a 
carne humana.  Job 12:7-10. 
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Capítulo 1. O Sopro da Vida 

 
 

 
1 No começo Deus ergueu os céus e a terra. 2 e a terra foi desordenada e vazia, e a escuridão estava sobre 
o feixe do abismo, e o espírito de Deus estava se movendo sobre o feixe das águas. 3 e Deus disse: seja a 
luz: e foi a luz. 4 e Deus viu que a luz era boa: e Deus afastou a luz da escuridão. 5 e Deus chamou o dia 
da luz, e a escuridão chamou a noite: e era a tarde e a manhã um dia. 6 e Deus disse, haverá expansão no 
meio das águas, e separar as águas das águas. 7 e Deus fez a expansão, e levou embora as águas que es-
tavam abaixo da expansão, das águas que estavam sobre a expansão: e foi assim. 8 e Deus chamou a ex-
pansão do céu: e foi a tarde ea manhã do segundo dia. 
 
9 E Deus disse, reúna as águas que estão abaixo dos céus em um lugar, e descubra a seca: e foi assim. 10 
e Deus chamou a terra seca, e o encontro das águas chamadas mares: e Deus viu que era bom. 11 e Deus 
disse, produza a terra grama verde, grama que dá semente; Árvore da fruta que dá a fruta de acordo com 
seu tipo, que sua semente está nela, na terra: e era assim. 12 e ele produziu a grama verde, a grama que 
dá semente de acordo com sua natureza, e uma árvore que dá frutos, cuja semente está nele, de acordo 
com a sua espécie: e Deus viu que ele era bom. 13 e foi a tarde e a manhã do terceiro dia. 14 e Deus 
disse: sejam os luminares na expansão dos céus para reservar o dia e a noite: e ser por sinais, e por esta-
ções, e por dias e anos; 15 e sejam eles por luminares na expansão dos céus à luz sobre a terra: e foi. 16 e 
Deus fez os dois grandes luminares; A maior grelha para governar no dia, eo luminar menor para gover-
nar à noite: ele fez também as estrelas. 
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1 E Púsolas Deus na expansão dos céus, à luz sobre a terra, e para governar no dia e na noite, e para afas-
tar a luz e as trevas: e ele viu Deus que era bom.  E era a tarde e a manhã no quarto dia.  E Deus disse: 
produzir as águas répteis de alma viva, e os pássaros que voam sobre a terra, na extensão aberta dos céus.  
E Deus ergueu as grandes baleias, e todas as coisas vivas que estão arrastando, que as águas produzidas 
de acordo com a sua espécie, e cada ave alada de acordo com sua espécie: e Deus viu que era bom.  E 
Deus abençoou-os, dizendo: "frutas e multiplicar, e encher as águas nos mares, e os pássaros se multipli-
cam na terra."  E era a tarde e a manhã no quinto dia.  E Deus disse: produzir os seres vivos da terra de 
acordo com seu gênero, bestas e serpentes e animais da terra de acordo com sua espécie: e foi assim.  E 
Deus fez os animais da terra de acordo com seu gênero, e ganhou de acordo com a sua espécie, e cada 
animal que está arrastando na terra de acordo com sua espécie: e Deus viu que ele era bom. 
 
E Deus disse: vamos fazer o homem a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança; E señore no 
peixe do mar, e nas aves dos céus, e nas feras, e em toda a terra, e em cada animal que está arrastando na 
terra.  E Deus ergueu o homem à sua imagem, à imagem de Deus o ergueu; O macho e a fêmea criaram-
nos.  e Deus abençoou-os; E eles Deus: frutas e multiplicar, e encher a terra, e subjugar, e ter domínio 
sobre o peixe do mar, e nas aves dos céus, e em todas as feras que se movem sobre a terra.  E Deus disse, 
eis que te dei todas as ervas que dão semente, que está sobre o feixe de toda a terra; E cada árvore em 
que há fruto da árvore que dá semente, seros tem que comer.  E a todos os animais da terra, e a todas as 
aves dos céus, e a todos os que se movem sobre a terra, em que há vida, toda a grama verde deve ser para 
comer: e foi assim.  E Deus viu tudo o que ele tinha feito, e eis que ele era bom em grandes maneiras. E 
era a tarde e a manhã o sexto dia. 
 
E os céus e a terra estavam acabados, e todo o seu ornamento.  E Deus terminou no sétimo dia de sua 
obra que ele fez, e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito.  E Deus abençoou o sétimo 
dia, e Santificólo, pois nele ele descansou de todo o seu trabalho que Deus foi criado e feito.  (Gênesis 
capítulo 1 a 2:3) 
 
Você, ó Senhor, está sozinho; Tu fizeste os céus, e os céus do céu, e toda a sua milícia, a terra, e tudo o 
que está nele, os mares, e tudo o que está neles; E tu animas todas estas coisas, e os exércitos do céu ven-
eram-te. (Neemias 9 9:6). 
 
O Senhor dos anfitriões, Deus de Israel, que habita entre os querubins, só você é Deus sobre todos os 
reinos da terra; Você fez os céus e a terra.  (Isaías 37:16). 
 
 
FÉ CEGA? 
 

O Senhor dos anfitriões, Deus de Israel, que habita entre os querubins, só você é Deus 
sobre todos os reinos da terra; Você fez os céus e a terra.  (Isaías 45:12). 

 
A partir do momento em que Charles Darwin ponderou pela primeira vez as origens da vida en-

quanto viajava pelas Ilhas Galápagos ao largo da costa do Equador, a população mundial teve de lutar 
com o dilema da evolução versus criação.  Gradualmente, a evolução de "moléculas para o homem" sub-
stituiu o criacionismo como a crença popular no mundo secular, e, infelizmente, em grande medida no 
mundo judaico-cristão.  A evolução é agora ensinada como um fato científico em nossas escolas.  É a 
suposição por trás das narrativas de quase todos os documentários da natureza na televisão, e em revistas 
e filmes.  Desta forma, ensinamos os nossos filhos a partir dos seus primeiros dias, através da biologia 
universitária, e bem nos anos de sofá-batata.  Tornou-se o mainstream da convicção, persuadindo que 
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quem acredita que o contrário é um lunático singular. 
 
A ciência por trás da evolução é muito complicada.  Ele realmente leva anos para se tornar mod-

estamente aprendido no campo evolutivo.  Para começ o retrato cheio, um deve considerar a informação 
em muitos campos diferentes; Paleontologia (o estudo dos fósseis), biologia, geologia, física, física nu-
clear, anatomia, genética, e muitos outros campos relacionados.  Nenhum campo se atreve a fingir ter 
todas as respostas.  Não vamos perder de vista o fato de que a evolução é uma teoria.  Uma teoria só é 
boa até ser refutada uma vez. 
 

A criação, por outro lado, pode ser um conceito relativamente simples.  A crença é, ou foi antes 
do surgimento do pensamento evolucionário, que Deus fez tudo em seis dias, descansou no sétimo dia, e 
aqui estamos nós.  Não há muito o que fazer.  Portanto, no número limitado de escolas que permitem o 
ensino da criação, não é necessário levar muito tempo para apresentar este ponto de vista. 

 
Muitos de nós já tomaram posições de compromisso sobre o criacionismo ea evolução, por uma 

razão para não parecer "ridículo" para o resto do mundo, e para dar espaço para a Bíblia não conflitar 
com o pensamento científico comumente aceito.  Na verdade, o termo "fé cega" é provavelmente usado 
com Deus e criação mais do que para qualquer outra circunstância.  É realmente uma fé cega? 
 

Ó Senhor, o Senhor! Eis que fizeste o céu e a terra com teu grande poder, e com teu braço 
estendido, nem há nada que seja difícil para ti: (Jeremias 32:17). 

 
 
ELES NÃO PODEM ESTAR CERTOS. 
  
 Por que as pessoas se amotinam, e os povos pensam vaidade?  (Salmo 2:1). 

 
Recentemente tive uma conversa com um médico.  Eu não sei nada sobre sua vida pessoal ou an-

tecedentes religiosos, mas eu sei que ele é um bom médico.  Ele é um especialista, e na parede em seu 
escritório era um diagrama mostrando um órgão complicado em que ele é perito.  Eu apontei o gráfico e 
perguntou:  "evolução ou design? " sem saber o meu ângulo, o médico tentou esquivar da pergunta.  Ao 
pressionar para uma resposta fora do registro, ele disse:  "muitas pessoas se sentaram e discutiram esta 
questão.  A maioria parece pensar que a evolução é a resposta  ".  Ele acrescentou,  "Eu suponho que é o 
que você acredita em. " ele deve ter um bom negócio com o paciente. 

 
Podemos dar voltas e voltas com as nossas mentes falíveis e discutir os dois lados das questões.  

Pode-se pensar que ele tem a prova indiscutível; Que o outro lado tem de admitir.  Mas lembre-se, cada 
lado examina os fatos de seu sistema de crenças predeterminadas, ou preconceito.  Ken Ham, em seu 
livro de perguntas e respostas com o título intrigante Adam tinha um umbigo, relacionado com o se-
guinte: 

 
"EU tive muitas pessoas ao longo dos anos dizem que se pudéssemos encontrar a arca de 
Noé, então poderíamos convencer as pessoas de que a Bíblia é verdadeira." 
 
Mr. Ham continua,  "lembra-me de um professor que me disse uma vez depois que eu 
falei em uma secular (não-cristã) Universidade-" Eu não me importo se eles encontram 
um grande barco em cima do Mt.  Ararat e arrastá-lo pela rua principal, eu ainda não vou 
acreditar que é Noah Ark." 
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"Em outra reunião, um homem me disse: " quem diz que alguns sacerdotes não construir 
um grande navio em Mt.  Ararat porque queriam que as pessoas acreditassem na história 
da Bíblia. 

 
Como podem duas pessoas inteligentes examinar os mesmos fatos e levar a conclusões dia-

metralmente?  É um facto olhar para um fóssil e dizer, "isto é um fóssil. " não é factual olhar para um 
fóssil e determinar em que ano viveu e morreu, de que cor era a sua pele, etc.  O examinador preenche os 
intangíveis.  Um cristão poderia olhar para um fóssil e estimar que ele viveu 5000 anos atrás, com base 
na crença de que o período de criação foi de 6000 anos atrás.  Um cientista-evolucionista poderia exami-
nar o mesmo fóssil e concluir que o animal viveu milhões de anos atrás por causa de como ele caberia 
dentro de seu período evolutivo (e talvez devido aos métodos de namoro defeituoso usado).  Eles não 
podem estar certos. 

 
Por um lado, lembre-se que temos mentes imperfeitas.  Mesmo os mais qualificados dos cien-

tistas, independentemente da fé, tem uma mente falível.  Nem estava lá quando o começo ocorreu.  Isso 
dá aos fiéis a Deus uma vantagem, ou deveria, por causa de sua crença de que havia uma testemunha 
ocular, uma testemunha ocular infalível, que fez o que fez e tinha tudo claramente gravado para nós.  
Claro, um não-judeu ou não-cristão não vai acreditar nisso.  Qual é a nossa desculpa? 

 
Alguns de nós são enganados para dizer que a Bíblia está errada porque os cientistas mortais que 

não estavam lá no início, que não sabem o que aconteceu, que não sabem como aconteceu, que não 
acreditam em Deus, disseram que eles demonstraram sua teoria usando seu cérebro Corruptos humanos, 
seus métodos insonorizados, e seu equipamento falível. 
 

Nota: o livro previamente referenciado, Adam tem um umbigo, por Ken Ham, é um ex-
celente livro que responde 185 FAQs difícil.  O mesmo autor, com Andrew Snelling e 
Carl Wieland, escreveu outro excelente livro de respostas chamado The Answers Book1, 
Abordar as doze perguntas mais formuladas sobre Gênesis e criação/evolução. " 

 
A resposta correta para a evolução/criação é, claro, que Deus fez isso em seis dias.  Mas e as 

provas?  É compatível com um ou outro, e é importante? 
 
 

A CONTA DE CRIAÇÃO 
 
Ele assim formou o Senhor Deus para o homem do pó da terra, e encorajou em suas narinas um 

sopro de vida; E era o homem da alma viva.  (Gênesis 2:7). 
 
O "sopro da vida" é uma frase muito especial.  Quando qualquer humano ou animal morre, todas 

as partes estão lá.  Todas as moléculas estão lá.  A "programação " (DNA-Blueprint para a vida) está lá.  
Então, se o corpo estava vivo há um minuto atrás, por que não pode ser ressuscitado?  Às vezes, po-
demos restaurar uma função em falta, como um coração parado, e  "Kick-Start " que; Mas, para todos os 
outros casos, o corpo está perdendo "o sopro da vida".  Só Deus tem sido capaz de fornecer a essência 
fundamental,  "o sopro da vida." 

                                                 
1 Ham, Ken, Snelling, Andrew, Wieland, Carl, The Answers Book, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1990. 
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Acho que é uma pílula difícil de engolir se for um cientista.  É muito simples.  Bem, a criação 
pode ser um conceito muito simples se você é um cristão ou um judeu: 
 

 A Bíblia é a palavra de Deus baseada na autoconfiança da evidência. 
 Deus quer dizer o que ele diz, baseado na palavra de Deus e no ponto precedente? 
 Ele criou tudo em seis dias e descansou no sétimo. 

 
Día 1. Eles criaram os céus, a terra e a luz.  (e tempo!) 
Día 2. Dividiu as águas, firmamento acima, água (líquido) para baixo. 
Día 3. Ele dividiu a terra seca dos mares.  Ele criou a vida vegetal. 
Día 4. Eles criaram o sol, a lua e as estrelas.  (Observe que a luz foi criada anteriormente.) 
Día 5. Vida e criou as aves do mar. 
Día 6. Animais terrestres criados incluindo dinossauros.  Ele criou o homem para ser 

frutífero, para encher a terra, e para dominá-la. 
Día 7. Após o sexto dia, Deus viu que sua criação era muito boa.  Ele descansou no sétimo 

dia de seu trabalho e santificado ele. 
 

 Deus mais tarde destruiu sua criação com uma inundação global porque o pecado entrou no 
mundo.  Ele salvou a família de Noé, as criaturas terrestres e os pássaros, instruindo Noé a con-
struir uma arca.  A maioria dos registros fósseis ao redor do mundo é provavelmente evidência da 
inundação de Noé. 

 Após o dilúvio e a torre de Babel, os ancestrais de Noé foram espalhados "para o exterior na face 
da terra" (Gen 11:9).  A haste dos animais na arca teria espalhado o começo sobre a liberação da 
arca. 

 A rápida separação continental dividiu a terra na configuração que conhecemos hoje.  Os cien-
tistas se referem a isso como "placas tectônicas " ou "Drift continental ". 

 
Isso é tudo o que há para a criação.  Acho que não é suficientemente complexo para a maioria 

dos cientistas.  Você pode imaginar receber seu doutorado e descobrir?  Não há Big Bangs, pequenas 
franjas, milhões de anos de luta e morte.  Não há visitantes alienígenas. 

 
 Possivelmente mais assustador para muitos que queriam que fosse mais complicado, provavel-
mente havia dinossauros na arca.  Essa seria a única maneira de explicar a existência no dia do trabalho 
de duas criaturas que soam como dinossauros.  Lembre-se, este subcapítulo é mostrar aos judeus e 
cristãos que crêem na Bíblia como a criação simples e credível é.  Eles soam como dinossauros para 
você? 
 

Um dos saurópodes?  Veja o grande mistério do dinossauro por Ken Ham.   "15 (40-10) eis agora 
Behemoth, que eu fiz com ti; Herb come como boi. 16 (40-11) eis agora que sua força está em seus lom-
bos, e sua força no umbigo de seu ventre. 17 (40-12) sua cauda se move como um cedro, e os nervos de 
seus órgãos genitais são entrelaçados. 18 (40-13) seus ossos são fortes como latão, e seus membros 
como barras de ferro. 19 (40-14) ele é o chefe dos caminhos de Deus: ele que fez isso pode fazer a sua 
faca perto dele.  23 (40-18) Eis que ele deve tomar o rio sem imutabilidade: e confiar que o Jordão pas-
sará pela sua boca.  (Job 40:15-19, 23). 
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Talvez T. Rex?  Você pegou o Leviathán com o gancho, ou a corda que você jogou na língua 
dele?  Você vai cortar o couro com uma faca, ou a cabeça com chifre de pescador?  Ninguém é tão 
ousado para acordá-lo: quem então pode estar diante de mim?  Não vou silenciar seus membros, nem sua 
força e a graça de sua disposição. Quem vai abrir as portas do seu rosto? As ordens dos dentes dele as-
sustam.  A glória de seu vestido são escudos fortes, cercados estreitamente juntos.  Com seus espirros 
eles acendem fogo, e seus olhos são como as pálpebras da Aurora.  De sua boca sair machados de fogo, 
fogo-trovão vir.  De seus narizes vem fumaça, como uma panela fervendo ou caldeirão.  Sua respiração 
inflama as brasas, e sua boca sai chamada.  De sua grandeza eles temem o forte, e para a causa de seu 
desmaio fazer para purificar-se.  Não há na terra sua semelhança, feita para nada a temer.  (Job 41:1, 7, 
10, 12, 14-15, 18-21, 25, 33). 

 

 
A evidência da criação está incluída com as evidências contra a evolução no capítulo três. 
 
 
TEORIA DA EVOLUÇÃO 
 

Sabendo disso primeiro, que nos dias do dia virá zombadores, caminhando de acordo com 
suas próprias luxúrias, e dizendo, onde está a promessa de seu advento? Porque desde o 
dia em que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, bem como do início da cria-
ção.  Em verdade eles ignoram de vontade própria, que os céus estavam no tempo antigo, 
e a terra que por água e água é assentada, pela palavra de Deus; Portanto, o mundo de 
então pereceu inundado na água: mas os céus que são agora, e da terra, são preservados 
pela mesma palavra, mantidos para o fogo no dia do julgamento, e da desgraça dos 
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homens ímpios.  (2 Pedro 3:3-7) 
 
A religião da evolução tem como seu tempo de Trindade, oportunidade, e luta e morte.  Como 

sua Bíblia, sobre a origem das espécies por meio da seleção natural, como sua tele-evangelista, nova, e 
seu jornal, National Geographic.  Os Santos da evolução incluem Charles Darwin, Thomas Huxley, 
Ernst Haeckel e Carl Sagan.  A escritura fundamental, citada pelo falecido Carl Sagan, é  "o cosmos é 
tudo o que há e sempre sera." 

 
A premissa da evolução é que  "no início " havia um  "Big Bang " pelo qual todas as galáxias, 

sistemas solares, estrelas, planetas, luas e pipas foram criadas.  Depois de milhões ou bilhões de anos, 
um arranjo acidental de moléculas deu origem a um ambiente apropriado para sustentar a vida.  Outras 
moléculas por acaso deram origem a uma célula viva.  Então, depois de milhões ou trilhões de anos adi-
cionais, através do tempo, oportunidade, luta, e morte, luta e morte, e mais luta e morte-voila!  Durante 
este período de longas idades, catástrofes e mudanças climáticas causaram extinções.  O homem só subiu 
a um nível Supremo, tendo evoluído de um animal inferior, cânticos. 

 
Não há lugar ou necessidade de um Deus pessoal e criador na religião naturalista da evolução.  

Na verdade, a evolução é a mentira mais inteligente de Satanás.  Ao contrário das tentações de Satanás 
como,  "Deus realmente disse que, " na mentira da evolução nos é dito,  "nós não precisamos de Deus " 
ou "não há Deus."  Satanás deve rir cada vez que dizemos: "Eu acredito que Deus criou tudo, e a 
evolução é como ele fez isso."  Infelizmente, receio que a maioria acredite exatamente nisso.  A razão 
pela qual um judeu ou cristão acreditaria na evolução é porque é isso que o mundo secular está nos ensi-
nando, e não estamos sendo mostrados as falácias da evolução na igreja ou na sinagoga. 

 
Se não existe Deus, então tudo saiu do caos em vez da criação especial, nós vivemos, nós mor-

remos, o fim.   "o cosmos é tudo o que existe e sempre será, " (Sagan).  Por mais triste que pareça, o 
mundo adora.  Se Deus não existe, não há Deus a quem responder.  Podemos fazer o que quisermos e 
estabelecer a nossa própria moral.  Os capítulos posteriores refletem sobre o que o mundo faz em boa 
consciência sem uma necessidade conhecida de responder a Deus. 
 
 
EVOLUÇÃO DO PROFESSOR 
 

"No futuro, a ciência talvez possa reconstruir um ser vivo.  Mas mesmo que a biologia 
faça progresso diário, ninguém pode fazer previsões definitivas.  Se isso acontecer, vamos 
entender melhor como a vida-esta coisa incrível e maravilhosa que nos permite estar aqui 
para nos perguntar sobre as funções do mundo.  Mas quanto à questão de  "por que ", 
filosofia, religião e, acima de tudo, cada um de nós deve encontrar a resposta."2 

 
Esta citação é de um livro que é um comentário sobre a "religião" da evolução.  Ao contrário da 

Bíblia que afirma com certeza  "Deus fez " e  "foi bom", este livro admite a incerteza.  Palavras e frases 
são usadas como  "possíveis cenários " (plural),  "Mystery ", "opiniões divididas " e  "enigma ".  Eles 
fazem perguntas como  "o que é vida " e "a vida existe em outros lugares, em nossa galáxia e além".  
Meu favorito é,  "o debate sobre a origem da vida ainda está vivo " (p. 6). E, claro, ao contrário de um 
Criador amoroso, a evolução implica luta e morte, luta e morte.  A evolução soa como "feito"? 

                                                 
2 (Hagens, Bernard and Lenay, Charles, The Origin of Life, p. 72, Barron’s Educational Series, Inc., 1986 Hachette- Fonda-
tion Diderot/La Nouvelle Encyclopedie, Paris, France.) 
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A maioria dos cientistas acredita na evolução das "moléculas para o homem".  Seguiria, os livros 
didáticos que escrevem favorecem a evolução.  A lacuna criada pela "separação da igreja e do estado" 
está se expandindo.  E agora, a Academia Nacional de ciência publicou uma diretriz para os professores 
intitulado "ensinando sobre a evolução ea natureza da ciência ".  

 
Desde que os nossos jovens têm as suas bases nas primeiras séries, eu chequei um livro de uma 

biblioteca da escola primária.  Este livro, a origem da vida, é o livro mencionado nos parágrafos anteri-
ores.  O seguinte é um resumo do que este livro diz aos nossos filhos: 
 
 
TEXTO DA EVOLUÇÃO 

 
O livro abre com uma lenda de uma tribo africana que é a sua história de criação.  Ele afirma que 

há muitas lendas ao redor do mundo que muitas vezes associam eventos repentinos e implicam o sobre-
natural.  (é interessante que as lendas geralmente envolvem um criador e eventos repentinos.)  Os pontos 
deste texto seguem: 
 

15.000.000.000 anos atrás, um Big Bang interrompe um núcleo de matéria e dis-
persa gases por todo o universo.  10.000.000.000 anos depois do Big Bang, nosso sistema 
solar apareceu.  A formação do nosso sistema resultou de estrelas formadas no Big Bang 
explodindo (novamente), produzindo nuvens químicas no espaço, que foram reagrupadas 
em novas estrelas e planetas.  Isto foi há 5.000.000.000 anos. 

 
As primeiras formas de vida devem ter aparecido após os primeiros bilhões de 

anos na terra.  Moléculas orgânicas podem ter se formado por relâmpagos em uma atmos-
fera primitiva de metano, hidrogênio, amônia e vapor de água.  Isto pode talvez formar 
moléculas orgânicas, aminoácidos, e células que podem reproduzir e crescer para pro-
duzir vida. 
 
A formação de ADN é o próximo passo.  No entanto, o texto reconhece muitas opiniões dividi-

das e discordâncias sobre pensamentos como: 
 

 "a vida pode ser o produto final da... auto-organização.  Muitos cientistas discordam completa-
mente...  "(P. 43.) 

  "todo o formulário vivo deve poder reproduzir-se antes que possa ser melhorado e organizado " 
(p.  43, ênfase mina). 

  "duplicação: no momento da reprodução, o modelo dos pais (DNA), deve ser transmitido à sua 
prole. " (P. 44-45.) 

  "transcrição: uma vez que o código genético expressa o modelo do organismo, deve ser lido, 
compreendido e aplicado. " (P. 45.) 

  "um princípio... e evolução: Imagine que você pode explicar a formação de uma pequena porção 
de DNA e algumas proteínas de transcrição.  Teríamos a chave do mistério?  Sim, porque tudo 
poderia melhorar...  "(p. 48, ênfase da mina.) 

 
A próxima seção do texto lida com questões como a ponderação da vida além do nosso sistema 

solar.  (não é dito se isso inclui los Angeles, mas tenho certeza que não.)  Menções  "panspermia: " 
 
"(O famoso astrofísico Inglês [Sir] Fred Hoyle) disse: os processos químicos das coisas 



 

17 

vivas são extremamente complexos... Os recursos de toda a galáxia foram needed...in 
para produzir a célula mais simples... Todas as nuvens interestelares... tinham que estar 
envolvidas no início da vida... os comediantes são os agentes semeadores do universo... A 
evolução dos seres vivos na terra é assumida como resultado da adição do código gené-
tico de novas formas de vida do espaço sideral." 

 
O livro continua com  "a explosão da vida ".  Continua a afirmar que ao longo de milhões de 

anos, a evolução continuou.  Da vida mais simples veio a vida mais complexa, e, finalmente, o homem.  
A vida supostamente começou a partir de animais simples que se desenvolveram nas primeiras formas 
simples da planta.  As formas das plantas evoluíram para cima como fizeram os animais. 

 
O sentimento final deste livro é certamente o mais preciso: 

 
"Cada animal é adaptado ao seu ambiente, e cada parte do seu corpo é usada nessa adap-
tação.  A imensa diversidade de formas vivas está relacionada com a imensa diversidade 
de suas formas de vida.  Mas como ocorrem as aparições dessas adaptações, novas espé-
cies e novas formas de vida?  Este é o problema da evolução, o tema de um tipo comple-
tamente diferente de pesquisa-o assunto de outro livro.  "PP.  69-70, ênfase minha) 

 
 
UMA FÉ QUE OS FATOS SE ENCAIXAM 
 

No próximo capítulo, vamos afirmar que toda a humanidade ascendeu do primeiro homem, 
Adão, que Deus fez em sua criação perfeita.  Revisaremos os comentários da visão criacionista sobre a 
origem da vida, e o eminente cientista da criação e do Dr. judeu.  Jonathan Sarfati no novo manual da 
evolução-ensino.  Dr. Sarfati, um cientista que trabalha para as respostas em Gênesis, em Brisbane, Aus-
trália, escreveu um comentário maravilhoso, refutando a evolução.   Seu livro examina muitas incon-
sistências, erros se desejado, de  "ensinar sobre a evolução ea natureza da ciência. " Este é um excelente 
trabalho e inclui comentários sobre falácias da teoria da evolução.  Este livro é um dos muitos recomen-
dados abaixo que mostram que a criação é uma fé que os fatos se encaixam. 

 
Deus nos fez e nos ama.  Fomos o grande final de sua criação especial.  Apesar de pecarmos e 

estragar a sua criação perfeita, ele quer que passemos a eternidade com ele.  Ele prometeu um Messias 
para dar a redenção pelos nossos pecados.  Quando virá o Messias? 
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Capítulo 2.  De Eve, de África 

 
A Bíblia diz que viemos aqui assim: Deus fez Adão.  Deus fez Eve.  Eles e o resto da 

criação foram perfeitos (muito bom).  Eles tinham filhos e netos.  Por causa do pecado, eventu-
almente a humanidade tornou-se tão mal que Deus sentiu que tinha feito para nós.  Então pur-
garam a terra com uma grande inundação, exceto por uma família.  Portanto, todos nós devemos 
ser descendentes de Noé, que era um descendente de Adão. 
 

Que saiu da sala, isso foi de Cainan, Arphaxad, que era de sem, que era de Noé, que era 
do Mech, que era de Mathusala, que era de Enoch, que era de Jared, que era de Maleleel, 
que era de Cainan, que era de Enos, que era de Seth , que era de Adão, que era de Deus.  
(Lucas 3:36-38) 

 
Bíblia Hebraica (antigo testamento) a corroboração da descida de Noé de Noé é encontrada em 
Gênesis 5, Gênesis 10 e 1 Crônicas 1. 
 
 
FORA DE EVA 
 

Parece-me uma inevitabilidade bem-humorado que, como a ciência avança, os resultados 
apontam para a Bíblia (por ter uma mente aberta sobre isso).  As últimas notícias do mundo da 
antropologia são os resultados da pesquisa de ADN apontando para uma única ancestral femin-
ina, "Eve ".  Claro, a ciência não admitiria que Eve poderia ser a véspera bíblica. 

 
A história da Eve é sobre DNA mitocondrial.  As mitocôndrias são organelas encontradas 

em quase todas as células.  Elas são transmitidas de mãe para filho e apenas herdadas da mãe.  
Ao tirar amostras de mitocôndrias de grupos de pessoas ao redor do mundo, os cientistas são ca-
pazes de traçar linhagens para um ancestral comum ou ancestral. 

 



 

19 

O Discovery Channel emitiu um especial em 2002 chamado Eve real.  O programa abre 
mostrando retratos de mães e crianças africanas.  O narrador anuncia: "esta mulher é a mãe da 
humanidade, a véspera genética da qual todos descendemos.  Ele viveu 150.000 anos atrás na 
África Oriental e cada um na terra está relacionado a ele. 

 
O programa continua por duas horas interessantes explicando como os descendentes desta 

véspera viajaram para o resto do mundo.  Primeiro no que é agora Yemen e no Oriente Médio, 
então Ásia, Malásia e Austrália.  Além disso, alguns para a China e, eventualmente, para as 
Américas.  Mais tarde, os descendentes que vivem no Oriente Médio migraram para o norte e 
oeste para os Balcãs e Europa. 

 
Como os caminhos de migração foram mapeados, notei uma semelhança com a forma 

como um criacionista poderia mapear a propagação da civilização de Ararat, o "cais" da arca de 
Noé.  A única diferença seria a direção de uma flecha da África para o Oriente Médio.  (Veja o 
mapa.)  Isso pode não ser difícil de entender porque todos os grupos de pessoas de todo o mundo 
vêm de uma única "neta" de Eve.  Mas na África parecem vir de várias netas.  Na verdade, é por 
isso que os escritores de Eve real considerados africanos mais velhos por causa de mais varia-
ções. 
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No passado, a evolução e o racismo vêm às vezes da mão.  Um ponto interessante feito neste 
show foi,  a pele somos todos muito iguais,  e  se você olhar para o DNA de todos nós... mostramos 
menos variação do que poderíamos encontrar em um pequeno grupo de (macacos) .  A visão que os 
primeiros seres humanos eram pele escura era refrescando também em vez da tez escura que pensa sendo 
uma "maldição." 

 
A Bíblia certamente concorda que todos nós viemos da verdadeira, verdadeira Eve. 

 
 
FORA DE ARARAT 

 
Temos uma base bíblica forte para acreditar que todos nós voltamos para Noé e Adão.  Sabemos 

que a nossa linhagem não pode iludir Noé, porque a palavra de Deus nos diz que o mundo inteiro foi jul-
gado pela água.  Só a vida a bordo da arca e a dos peixes e das criaturas marinhas foram salvas. 

 
Este julgamento mundial foi provocado pelo pecado: "e arrepintióse o senhor a ter feito o homem 

na terra, e pesou-o em seu coração.  E o senhor disse, Raeré os homens que eu criei da face da terra, de 
homem para animal, e até mesmo o réptil e as aves do céu: porque eu me arrependo de tê-los feito.  Mas 
Noé encontrou graça aos olhos do senhor.  (Gênesis 6:6-8). 

 
É extremamente importante entender o que a Escritura nos diz em Gênesis 6.  Por causa do pe-

cado existe a morte (compare Gênesis 3:19).  Toda a carne foi destruída pela inundação  "onde está o 
sopro da vida " (Gênesis 6:17).  A importância está além da linhagem de Noé e Adão, a importância é 
ajudar-nos a compreender a propagação da humanidade e dos animais para todos os continentes, as 
diferenças das línguas, o registro fóssil, a idade do gelo, a idade da terra , a fé, ministrar aos outros, e as 
nossas escolhas de vida.  Estes pontos serão abordados nos seguintes capítulos.  Observe a referência 
para  "o sopro da vida" novamente no versículo 17. 

 
Os cristãos têm a visão de que a escritura do novo testamento leva os antepassados de Jesus de volta a 
Noé, de volta às montanhas de Ararat, onde a família de Noé partiu de uma arca firmemente sustentada.  
Através dos livros de Gênesis, 1 Crônicas, os profetas, e do novo testamento, podemos seguir a linhagem 
de nossas gerações de volta para os dias de Cristo histórico, de volta para Noé, e, finalmente, para Adão.  
Portanto, fora de Ararat, para os sobreviventes do dilúvio, a quem todos nós traçar a nossa linhagem se 
pudéssemos, e ainda mais, o primeiro Adão. 
 
 
FORA DA ÁFRICA 

O título deste capítulo vem de uma frase freqüentemente repetida, que aparece mais recentemente 
como manchete de um jornal, o estudo reforça a teoria "fora-de-África" da evolução humana3.  Na busca 
pelo mundo da ciência das respostas fora de Deus, às vezes tropeçam em cima da resposta correta; Só 
pensam que significa outra coisa.  Como um meio de comparação, eu poderia olhar na geladeira e ver 
uma sobremesa maravilhosa.  Minha conclusão é que eu vou comer algo dele.  Imagine a minha surpresa 
e espanto quando Jeanne me diz que é para uma festa de aniversário de estudante, e eu não posso ter 
nenhum.  A única diferença com os cientistas é que eles podem fazer outra teoria, mas eu não posso ter 
outro bolo de chocolate com aquele esmalte branco fofo que é melhor servido em uma tigela grande de 

                                                 
3 Donn, Jeff, “Study reinforces ‘out-of-Africa’ theory of human evolution,” Associated Press, The [Sunbury, Pa.] 
Daily Item, 12/7/00, pA8. 
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sorvete de baunilha. 
 
O artigo  "Fora da África " diz: um estudo de DNA de classe mundial deu "a melhor evidência 

ainda que o homem moderno evoluiu pela primeira vez na África" e dispersou para povoar o mundo; 
Talvez o primeiro Homo sapiens  "substituiu outros primeiros humanos com praticamente nenhum cru-
zamento", e;  "houve provavelmente um grupo bastante pequeno que emigrou para fora da África e da 
população provavelmente se espalhou em várias direções e cresceu muito rapidamente." 

 
O artigo afirma que os pesquisadores favorecem a teoria de  "fora da África " em uma "rival" teo-

ria que envolve  "os primeiros seres humanos, incluindo os neandertais e Homo erectus ", enquanto 
outros dizem  "as últimas descobertas podem permitir Uma teoria que combine ambos os modelos: seres 
humanos da ligação mais atrasada de África com outros seres humanos adiantados em lugares distantes. 

 
Para um par macho-fêmea acasalar e criar um óvulo fertilizado, o número de pares de genes de 

cada progenitor deve corresponder e alinhar na mesma posição na cadeia de ADN.  Assim, para tomar 
um exemplo escandaloso, um ser humano e um cavalo não pode acasalar.  Para um Neandertal e 
qualquer outro Homo erectus, Cro Magnon, ou qualquer outra coisa para Interracial, precisaria do 
mesmo número de pares de genes.  As probabilidades de evolução são bastante ridículas sem imaginar 
que duas linhagens "primitivas" evoluíram e tiveram a boa sorte do mesmo número de pares de genes 
com a configuração correspondente.  Na verdade, essas probabilidades são absurdas. 
 
 
ALTERNATIVAS CIENTÍFICAS PARA A ÁFRICA EXTERIOR 

 
Da enciclopédia interativa de Compton em panspermia: "muitas teorias foram desenvolvidas para 

explicar como a vida surgiu pela primeira vez na terra.  Algumas pessoas teorizam que os microrganis-
mos vieram à terra de outro planeta.  A maioria dos cientistas exclui essa idéia, chamada panspermia, 
porque a radiação no espaço mataria células ou esporos antes de chegarem à terra.  Em vez disso, eles 
acreditam que a vida terrestre evoluiu de matéria não-viva para a Terra primitiva. " 

 
Então há a teoria de que os alienígenas nos plantaram aqui como uma experiência.  Esta é uma 

ótima maneira de evitar a evidência que apóia a criação, não a evolução, mas não requer um Deus 
criador.  Eu não ouvi de onde os estrangeiros vêm, mas a suposição é que estes et poderiam semear as 
sementes de panspermia ou preparar a sopa primordial.  Em teoria, estes et poderiam ter aparecido como 
resultado de um et maior do que em outros lugares semeando e preparando, que anteriormente evoluíram 
em outro lugar. 

 
As probabilidades de encontrar vida extraterrestre podem ser mais finas do que as probabilidades 

impossíveis de evolução das moléculas para os homens.  de Compton, sobre a vida extraterrestre:4 "a 
busca por vida longe do planeta Terra tem sido chamada de ciência sem problemas.  Apesar das 
inúmeras horas que dedicados cientistas e hobbyists passaram a examinar os céus, não há evidência de 
que a vida existe em qualquer lugar do universo, exceto na terra. "FElizmente para a ciência, as prob-
abilidades podem ser" superadas "em suas mentes. 

 

                                                 
4 Extraida de Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The Learning Company, 
Inc. All Rights Reserved. 
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Ele também está localizado em Compton:5 "a equação do banco verde, concebida pelo astrofísico 
bombeiro Drake, representa uma tentativa de estimar o número de civilizações tecnicamente avançadas 
na galáxia Via Láctea.  Matematicamente expressa a relação do número de estrelas, o número de estrelas 
com sistemas planetários, o número de planetas em cada sistema que tem condições apropriadas para a 
origem da vida, o número de planetas em que a vida poderia desenvolver Na verdade, o número desses 
planetas em que a vida inteligente poderia evoluir, o número de populações inteligentes que poderiam 
desenvolver as comunicações interestelares capazes civilizações, e, finalmente, a vida média do Civili-
zações técnicas.  Dependendo de como as estimativas são feitas para os vários termos na equação, o 
número de civilizações avançadas na Via Láctea torna-se estimado de 1 a 1 milhão.  "(ênfase minha.  Eu 
poderia estimar nessa faixa, e eu sei que  "1 " é um bom número, porque ele se foi.) 
 
 
LINKS PERDIDOS 
 

Arqueólogos (escavadeiras) e paleontólogos (especialistas fósseis) têm procurado longo e duro 
para as ligações em falta conectando espécies  "Early " com "Modern" espécies.  Eles não encontraram 
restos mortais que conectam os humanos a um antecessor primitivo do homem-macaco, duro como eles 
tentam.  Muitas vezes os ossos foram encontrados e montados, histórias evocadas, só mais tarde para ser 
desacreditado.  Os esqueletos são montados em posições curvas, porque se supõe que em uma transição 
de macaco para homem, é assim que o  "animal " teria caminhado.  As histórias aparecem de pequenos 
conjuntos esqueléticos, fazem títulos, mais tarde são refutadas, e silenciosamente desvanecem-se.  
Minha história favorita é de um ancestral humano chamado "homem de Nebraska". 
 
 
O HOMEM DE NEBRASKA 
 

O homem de Nebraska foi "encontrado " pelos arqueólogos que foram para reconstruir o estilo de 
vida dessas pessoas, o que eles comeram, sua estrutura social, e assim por diante com base nas evidên-
cias encontradas neste site.  A descoberta foi considerada por cientistas naquela época para ser muito 
importante.  O homem de Nebraska foi usado no julgamento infame do lado evolucionário.  Anos mais 
tarde, cavando mais mostrou que o homem de Nebraska era um porco, não um humano.  Infelizmente, 
esta descoberta foi após a decisão de chegar ao julgamento foi feita e os danos foram feitos.  Como de 
costume, não houve grande anúncio sobre o erro, nem uma grande retração, nenhuma reabertura do jul-
gamento de escopos.  Os erros dos cientistas são muitas vezes refutados pelos seus colegas, mas isso 
tende a afastar-se do olho e do ouvido público. 
 
 
CIÊNCIA DA CRIAÇÃO E FORA DA ÁFRICA 
 
 

É tão simples quando você voltar para o livro de Gênesis e aceitá-la como a palavra de Deus, 
tudo.  Eu não sei melhor maneira de responder à ciência com fora da África, ou uma pequena população 
em um lugar, do que na leitura da conta da criação em Gênesis.  da pergunta e do livro de resposta de 
Ken Ham,  "na análise do ADN (mitocondrial) em seres humanos World-Wide, os cientistas mostraram 
que todos os seres humanos na terra (descende) isto de uma mulher.  Outras pesquisas sobre a taxa de 

                                                 
5 Extraido de Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The Learning Company, 
Inc.  Todos los derechos reservados.  Traducido por el autor. 
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mutação também resultou em outra conclusão surpreendente-esta mulher teve que viver cerca de 6.000 
anos atrás.  Isso se encaixa muito bem com a linha do tempo da história, uma vez que é gravado na pa-
lavra de Deuso6” 

 
Se você quer levar isso a sério no aprendizado de DNA, eu sugiro que você leia no início foi a informa-
ção, pelo Dr.  Werner Gitt. 
 
 
ALÉM DE ARARAT 

 
Estas são as gerações dos filhos de Noé: não, Châm e Japhet, a quem as crianças nasceram 

após o dilúvio. 
 
Os filhos de Japhet: Gomer, e Magog, e Madai, e Javan, e Tubal, e Meseque, e tiras.  E os 

filhos de Gomer: Asquenaz, e Rifate, e togorma.  E os filhos de Javan: Elisa, e Tarsis, Kittim, e 
Dodanim.  Por estes foram distribuídos as ilhas dos povos em suas terras, cada um de acordo 
com sua língua, de acordo com suas famílias em suas nações. 

 
Os filhos de Châm: Cushing, e Mizraim, e Phut, e Canaã.  E os filhos de Cushing: Seba, 
Harmony, e SABTA, e Raama, e Sabtecha. E os filhos de Raama: Sheba e Dedã.  e Cush-
ing gerou Nimrod, ele começou a ser poderoso na terra.  Este era um caçador vigoroso di-
ante do senhor; Portanto, é dito: bem como Nimrod, um caçador vigoroso diante do sen-
hor.  E foi a cabeça de seu reino Babel, e Ereque, e Accad, e Calné, na terra de Shinar.  
De Aquesta Land veio Assur, e ele construiu para Nínive, e para Rehoboth, e para calá, 2 
e Ressen entre Nínive e calá; Que é a cidade grande.  E Mizraim gerou Ludim, e 
Anamim, e Leabim, e Naftuim, e Patrusim, e Casluim de onde vieram os filisteus, e 
Caftorim.  E Canaã gerou Sidon, seu primogênito e Heth, e os jebuseu, e os Amorrheo, e 
os Gergeseo, e os heveu, e os Arqueu, e o seno, e os Aradio, e as tonturas, e os Amatheo: 
e então as famílias dos cananeus foram derramadas.  E foi o termo dos cananeus de Si-
don, vindo para Gaza, até que entraram em Sodoma e Gomorra, ADMA e Zeboiim para a 
LASA.  Estas são as crianças de Châm para suas famílias, suas línguas, suas terras, suas 
nações. 
 
Ele também nasceu para não, pai de todos os filhos de Heber, e irmão mais velho de 
Japhet.  E os filhos de não: Elam, e Assur, e Arphaxad, e Lud, e Aram.  E os filhos de 
Aram: UZ, e Hul, e juntos, e muito mais.  e Arphaxad gerou o salão, e o quarto gerou 
Heber.  E para Heber nasceram dois filhos: o nome de um era Peleg, pois em seus dias a 
terra foi distribuída; E o nome do irmão dele, Joctã.  e Joctã gerou almodal, e para Selefe, 
e Hazarmavé, e para Inn Jera, e para Hadorão, e para Uzal, e para Dicla, e para Obal, e 
para Abimael, e para Seba, e para Ophir, e para a harmonia, e para Jobad: todos estes 
eram os filhos de Joctã.  E era seu quarto da tabela que vem de Sephar, monte à parte do 
Oriente.  Estes eram os filhos de não para suas famílias, suas línguas, suas terras, suas na-
ções. 
 
Estas são as famílias de Noé para sua prole, em suas nações; E essas pessoas foram di-
vididas na terra após o dilúvio. (Gênesis 10) 

                                                 
6 Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?” Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999, p. 175 
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A escritura anterior nos diz onde os descendentes de Noé viajaram nas gerações seguintes ao 

dilúvio.  Como fora da África e do real Eva supor, uma pequena base de crescimento populacional ini-
cial em muitos, que se espalha e se espalha.  Não há nenhuma reprodução de interespécies, uma vez que 
não há outros grupos para acasalar.  O acervo genético é reduzido, e os grupos familiares tomam certas 
características (um viés para a pele escura ou clara, cabelos ou olhos, por exemplo).  Mais tarde, por 
causa da torre de Babel, há uma propagação maior resultante da confusão da linguagem.  Mais tarde há 
ainda mais segregação enquanto os continentes se afastam.  Por favor, consulte o capítulo 9 para uma 
discussão mais aprofundada sobre o tema "Races." 

 
 

A ESPOSA DE CAIN 
 
Agora pode ser o momento perfeito para abordar uma das questões mais comuns encontradas ao 

discutir a visão bíblica das origens.  A Bíblia nos diz que Adão foi o primeiro homem.  Também nos diz 
de onde a esposa de Adão veio; Deus pegou uma das costelas de Adão e criou uma mulher.  Sabemos de 
onde Caim veio; Ele era o filho de Adão e Eva; Mas e a mulher do Cain? 

 
Perdemos o nosso leque de atenção depois de ler os capítulos 1 e 2 do Gênesis?  A narrativa 

bíblica de nossas origens parece abrandar após o capítulo 2 para muitos leitores.  Se continuarmos a ler, 
dizem-nos que o Adam viveu durante 930 anos.  É muito tempo.  Ele poderia ter gerado muitas crianças.  
De fato, de acordo com Gênesis 5:4, Adão e Eva tiveram muitos filhos: e os dias de Adão depois de pai 
Seth foram 800 anos de idade: e ele gerou filhos e filhas.  A esposa de Cain era provavelmente sua irmã.  
O pool genético era quase puro naquela época, então os perigos que afetam as crianças de se casar com 
parentes próximos não existiam.  As leis contra o incesto não chegaram até bem depois do dilúvio de 
Noé, e foram registrados por Moisés: nenhum de vocês se aproximará de ninguém perto de seus par-
entes, para descobrir a sua nudez: Eu sou o senhor.  Lev.  18:6. na verdade, os descendentes de Noé te-
riam enfrentado a mesma situação, exceto que não era realmente uma "situação" na época da nossa 
história. 

 
Muitas pessoas usam a questão da "esposa de Caim " como um ponto de anti-criação-Pro-

Evolution.  Será que aqueles que estão presos nesta questão acreditam que centenas das mesmas pes-
soas-tipo espontaneamente gerada para formar um grupo de criadores independentes para iniciar a cadeia 
evolutiva dos nossos primeiros antepassados?  Não.  Evolução, que é uma pílula difícil de engolir de 
qualquer maneira quanto mais você pensa sobre isso, logicamente teria tido o mesmo  "problema ".  
Com Deus era um plano, não um problema. 
 
 
LOGÍSTICA DE LA INUNDACIÓN DE NOÉ 
 

A possibilidade de inundação de Noé levanta muitas perguntas confusas para muitas pessoas: de 
onde vem toda a água? Era a arca grande o suficiente para todos os animais para se adaptar, e; Como 
pode haver comida suficiente na arca?  Depois de responder a estas perguntas, vamos discutir a possi-
bilidade de que todos os tipos de dinossauros estão na arca. 

 
De onde veio toda a água?  E Deus disse: deixe haver um firmamento no meio das águas, e deixe 

as águas das águas ser divididas.  E Deus fez o firmamento, e ele dividiu as águas que estavam o firma-
mento das águas que estavam acima do firmamento: e foi assim.  Gene.  1:6-7. além das águas na terra, 
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havia águas sobre a terra naquela época 7.  A terra era muito diferente enquanto ainda era uma criação 
perfeita.  Estes upstream criaram um efeito estabilizador no clima da terra, tornando-o uniforme, um  
"Eden" em toda a terra.  Havia também  "fontes de profundidade ".  No sexto ano da vida de Noé, no se-
gundo mês, no décimo sétimo dia do mês, no mesmo dia foram todas as fontes do grande abismo que-
brado, e as janelas do céu se abriram.  Gene.  7:11. nós não podemos saber quanta água estava na super-
fície, acima, e abaixo da terra antes da inundação.  Nem sabemos o quão alto as montanhas estavam an-
tes do dilúvio.  Desde que a superfície atual da terra é na maior parte água, coberta por oceanos profun-
dos, não é demasiado difícil acreditar que as coisas poderiam ser reorganizadas e a Terra completamente 
imersa. 

 
Para onde foi a água?  Como eu poderia cobrir a montanha mais alta?  Mais uma vez, quem sabe 

o quão alto eram as montanhas mais altas antes do dilúvio.  Deus inspirou Davi a escrever estes versícu-
los: você vestiu a terra com inundações de água cobrindo as montanhas.  Você falou, e no som de seu 
clamor a água coletada em suas vastas camas oceânicas, e as montanhas se ergueram e os vales se 
afundaram aos níveis que você decretou.  E então você estabelece um limite para os mares, para que eles 
nunca cubram a terra novamente.  Salmo 104:6-9. 

 
A arca era grande o suficiente para todos os animais se encaixarem?  Eu diria!  Deus ordenou 

Noé: fazer-lhe uma arca de madeira gopher; Os quartos vão fazer na arca, e jogá-lo dentro e fora com o 
Tom.  E esta é a moda que você vai fazer: o comprimento da arca será de 300 cúbitos (450 pés), a ampli-
tude do mesmo, 50 cotovelos (75 pés), ea altura do mesmo, trinta cúbitos (45 pés).  Uma janela vai fazer 
a arca, e em um cotovelo você deve terminá-lo; E a porta da arca deve estar do seu lado; Com o menor, 
segundo e terceiro andares (3 andares de altura) você vai.  Gen: 6:14-16.  As três histórias totalizaram 
mais de 100.000 metros quadrados!  Mais de dois campos de futebol.  (os cientistas da criação esti-
maram que havia provavelmente menos de 30.000 animais a bordo, e a arca maciça poderia facilmente 
acomodar muitos.) 

 
Como pode haver comida suficiente na arca?  Não sabemos exatamente quantos animais havia.  

Deus só precisaria enviar casais de todos os tipos de animais.  Por exemplo, existem muitas raças de cães 
que provavelmente veio de uma espécie de cão, talvez o lobo.  Apenas um par da classe original teria 
sido necessário na arca.  O mesmo poderia aplicar-se aos cavalos, aos gatos, ao gado, aos cervos, aos 
tipos do pássaro, e assim por diante.  Deus poderia ter causado o metabolismo animal para abrandar, o 
que reduziria muito a quantidade de alimentos necessários, eo "trabalho celeiro ".  Talvez algum hiber-
nado.  Deus teria uma maneira lógica, não? 

 
Dinossauros?  Como eles poderiam se encaixar?  Já estavam extintos?  Não há nada na Bíblia 

que nos faça crer na extinção antes do dilúvio.  Na verdade, com tempo favorável ao redor do mundo 
antes do dilúvio, as extinções são bastante duvidosas.  É justo acreditar que havia dinossauros na arca.  
Trabalho capítulos 40 e 41 (escrito após o dilúvio) descrever o que são provavelmente grandes dinos-
sauros,  "Giant", e  "Leviatã". todos esses grandes dinossauros se encaixam na arca?  A maioria dos di-
nossauros não são bestas de 100 toneladas, mas são mais do tamanho de uma ovelha, em média.  Até os 
maiores dinossauros são pequenos quando nascem.  Noé poderia ter levado dinossauros jovens?  Isso é o 
que eu teria feito.  Você pode ter um monte de adolescentes dinossauros (ou bebês) e elefantes jovens 
em uma arca do tamanho de Noé! 
 
 

                                                 
7 Snider, Harold, That Amazing Book- Genesis!, Hicksville, NY, Exposition Press, 1977, p.58. 
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CIDADES SUBMERSAS 
 

Uma vez eu vi um especial de televisão sobre cidades submersas os mares.  Estas cidades 
apresentaram os investigadores com um enigma.  Quem os construiu?  Quando?  Como?  O que 
aconteceu com as pessoas?  Sabemos pouco sobre terra e geografia antes do dilúvio.  Poderiam estas 
cidades ser antediluviano (isto é.  Pré-inundação), enterrado na água pelo dilúvio de Noé?  Acho que é 
uma possibilidade diferente.  Eu também acredito que a humanidade era muito mais avançada naquele 
tempo do que a maioria dos arqueólogos nos faria acreditar.  Lembre-se, Adão foi criado em uma criação 
perfeita.  Nossas mentes (matéria cinzenta) e corpos foram afetados por milhares de anos de degradação.  
Veja a leitura recomendada, o enigma do homem antigo, Donald E. Chittick, Ph. D. 

 
Sabemos que havia cidades e artesanatos finos antes do dilúvio: e Caim conhecia sua esposa; E 

ele concebeu, e Enoch estava nu: e ele construiu uma cidade, e chamou o nome da cidade, após o nome 
de seu filho, Enoch... e Ada Bare Jabal: ele era o pai de tais como habitação em barracas, e como ter 
gado.  E o nome do irmão era Jubal: ele era o pai de todos os que manejavam a harpa e o órgão.  E 
ZILLAH, também nu Tubalcaim, um instrutor de todos os artesão em latão e ferro: e irmã de Tubalcaim 
era Naaman.  Gene.  4:17, 20-22. 

 
É muito possível que nós encontremos cidades e civilizações Pre-inundações, o mar e na terra 

também.  Um teste adicional pode ser testado um dia. 
 
Como se o pecado e a morte não fossem suficientes para trazer à terra, nós fazíamos coisas tão 

ruins que Deus tinha que destruir tudo.  Mas Noé encontrou graça nos olhos do senhor, e nós também 
podemos.  A Bíblia promete um Redentor.  Quando ele virá, ou ele virá? 
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Capítulo 3.  A Bíblia e a Ciência Podem Comprometer-se? 

 
PROFECIA DE ENOQUE, RECONTADA POR JUDE: 
 
Dos quais Enoch também profetizou, sétimo de Adão, dizendo: Eis que o senhor vem com os 
seus milhares de Santos, para fazer julgamento contra todos, e para convencer todos os ím-
pios entre eles a todas as suas obras de maldade que eles fizeram ímpios , e todas as coisas 
duras que os ímpios pecadores têm falado contra ele.  Estes são Murmuradores, Querellosos, 
caminhando de acordo com seus desejos; E sua boca fala coisas soberbas, admirando as pes-
soas por causa do lucro. 
 
Mas você, amado, pode se lembrar das palavras que foram ditas antes pelos Apóstolos de 
nosso Senhor Jesus Cristo;  Como eles disseram, que na última vez haveria zombadores, que 
caminhariam de acordo com seus desejos malignos.  Estes são os que fazem divisões, sen-
suais, não ter o espírito.  (Judas 1:14-20) 
 
 
COMPROMISSO 

 
A Bíblia e a ciência podem comprometer-se?  Somente se o seguinte faz sentido:  "bem, talvez 

um pouco de conciliação é possível.  Deus, sendo o Deus amoroso que ele é, não se importaria de se en-
volver com alguns dos nossos melhores cientistas, as mentes mais brilhantes que o século XXI pode 
oferecer.  Somos muito espertos.  Viemos de muito longe.  Deus certamente se envolveria com os Ein-
steins e os sagans do século XX.  "o povo de Deus pode se envolver com cientistas, mesmo quando os 
cientistas não podem produzir vida como Deus?  Mesmo que eles não saibam como o universo foi for-
mado, como Deus?  Ou quando?  Mesmo que os cientistas (e os médicos) não podem milagrosamente 
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curar, sobrenaturalmente, como Deus?  Apesar de muitos não acreditarem em Deus?  Embora muitos 
estejam entre os zombadores e Murmuradores que o novo testamento adverte? 

 
Todos os cientistas não acreditam na evolução como a população assume.  O renomado zoólogo 

Jack Hanna, durante uma aparição de 1997 em Larry King Live, estava mostrando animais vivos.  Sr.  
King comentou que os animais "evoluíram", e o Sr.  Hanna interveio, "Deus os fez para o nosso gozo." 
meu pai estava muito satisfeito com o Sr.  Observação de Hanna, e as cartas trocadas com o Sr.  Hanna 
para expressar seu deleite.  Papai estava muito orgulhoso da foto autografada que o Sr.  Hanna o man-
dou. 
 
 
OPOSIÇÃO OPOSTA 

 
Os pensadores evolucionistas Hardcore, aqueles que querem substituir o sobrenatural com a 

ciência natural, Soft-venda com linhas como,  "nós não estamos tentando tirar a sua religião de distância, 
só abrir os nossos filhos para aprender o cientista..., " etc  Em primeiro lugar, não devemos comprome-
ter-nos com a doutrina que vem de fora da Bíblia.  Se está fora da Bíblia, então não é realmente doutrina, 
não é?  A prova de escrita vem de dentro.  A Bíblia não é contrariada, e o significado nunca muda.  É a 
intenção deste livro ser verdade; Mas esta não é a palavra infalível de Deus. 

 
Um cientista que acredita na evolução, porque ele não quer acreditar em Deus certamente não vai 

comprometer suas crenças com o mais óbvio dos julgamentos.  O outro lado disso, no entanto, é agora 
um ardil astuto usado para nos fazer comprometer a nossa fé.  Por exemplo, a seguinte citação:  "o Pre-
sidente da Academia Nacional de Ciências Bruce Alberts disse: " há muitos membros proeminentes de-
sta academia que são pessoas muito religiosas, pessoas que acreditam na evolução, muitos deles biólo-
gos8.”  Esta afirmação não é verdadeira.  Não existem "muitos (nas) Membros que são pessoas muito 
religiosas ".  Essa afirmação é uma cortina de fumaça enganosa. 

 
Além disso, como as escrituras divinas podem se envolver com a ciência quando os livros 

científicos estão cheios de erros? 
 

Pela palavra do senhor os céus foram feitos, e todo o exército deles pelo espírito de sua 
boca.  A junta como em um amontoado as águas do mar: ele coloca em depósitos os 
abismos.  Temei ao senhor toda a terra: medo dele todos os habitantes do mundo.  Pois 
ele disse, e foi feito; Ele enviou, e ele existiu.  (Salmo 33:6-9). 

 
As seções seguintes deste capítulo descrevem as fraquezas dos recursos evolucionários extraídos das 
fontes populares do texto e do vídeo. 
 
 
A ORIGEM DA VIDA (LIVRO DE TEXTO) 
 

No último capítulo, temos folheado um livro de evolução, a origem da vida.9  À medida que nos 
aproximamos da questão,  "a Bíblia e a ciência podem comprometer-se", vamos contemplar a evolução 

                                                 
8 Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999. 
9 Bernard Hagene and Charles Lenay, The Origin of Life, Fondation Diderot/La Nouvelle Encyclopedie, Paris, 
France, 1986. 
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do ponto de vista do senso comum e a mesma consideração do texto.  Evolução significa para a frente e 
para cima por tempo e chance, de fato. 

 
Um evolucionista presumiria que os primeiros organismos vivos não tinham ouvidos.  Por longas 

idades, no início da cadeia evolutiva, algum animal teria desenvolvido a audição.  Esta função seria 
transmitida aos futuros répteis, anfíbios, aves e mamíferos.  O pressuposto teria de ser que, de repente, 
algum animal primitivo desenvolveu algo para receber ondas sonoras, algo para convertê-los para a 
transmissão através do sistema nervoso, um sistema de nervos dedicados à audição, e um método para 
interpretar o Sinais.  Tudo de uma vez.  Isso desafia a lógica, mas sugere design.  um para Deus. 

 
Olhe para qualquer órgão dos animais mais simples.  No geral, há um monte de peças que todos 

tinham que acontecer de uma vez para todo o trabalho.  Como é que isso aconteceu?  O que o livro de 
evolução tem a dizer que não concorda com o bom senso?  A evolução enfrenta-se? 

 
A Bíblia afirma que Deus criou seres vivos para reproduzir (recarga) depois de sua espécie.  A 

evolução alega que uma espécie é reproduzida para uma espécie mais favorável.  Na página 6 o texto 
pergunta:  "o que é a vida? " nas páginas 9-10, explica-se que uma das características importantes da 
vida é a AutoReprodução.  Os autores dizem que os filhotes de pombos são pombos, baleias são baleias, 
etc.  Sim, isso é o que Deus diz, também.  Strike One para a ciência engajar com a Bíblia, e dar a Deus 
outra marca de seleção. 

 
De onde veio o assunto?   "nosso universo começou 15.000.000.000 anos atrás em... o Big Bang, 

que libertou uma quantidade incrível de energia " P16.  De onde veio o assunto que precedeu o Big 
Bang?  O que criou as leis da ordem (estrutura atômica)?  Eles acreditam que o assunto sempre foi, mas 
Deus não poderia sempre ter sido.  A ciência não tem explicação de onde veio a matéria e o que originou 
as leis da física.  A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra.  Esta afirmação, então, é que Deus fez a 
matéria.  Como Deus pode fazer matéria?  A lei que faz uma bomba atômica tão poderosa é E = MC², a 
energia é igual à velocidade da luz quadrada pela massa.  Reorganizada, a massa (matéria) é igual à en-
ergia dividida pela velocidade da luz quadrada.  Isso significa que muita energia pode fazer o assunto 
nada,  "ex nihilo " em latim.  Deus é onipotente, todo-poderoso.  Ele tem energia ilimitada, portanto, 
nenhum limite da matéria que ele pode criar. 

 
O texto continua a afirmar que os seres vivos fazem as moléculas de que são compostos, P22.  

Como as moléculas foram formadas antes dos seres vivos serem formados?  O texto cita experimentos 
onde a energia relâmpago criou moléculas, que se tornaram moléculas mais complexas, o DNA.  Isso 
aparentemente aconteceu sem motivo.   "estes componentes da vida na sopa primitiva ainda estavam em 
desordem total: havia apenas sopa ", p30.  Supostamente, essas moléculas se tornaram mais complexas e 
self-organized.  O sistema reprodutivo desenvolver-se-ia gradualmente durante a evolução.  Muitos cien-
tistas pensam que a reprodução não é tão trivial como acaba de ser dito.   "eles pensam que a AutoRe-
produção é a característica mais importante e deve existir antes de qualquer organização definida, P43.  
Como você faz isso?  Para enfrentar outro para Deus.  Repovoamento depois da aula é uma parte impor-
tante da conta de criação de Deus. 

 
Quando eu era jovem, como um engenheiro no futuro, eu estava sempre intrigante algumas pe-

quenas invenção e desenho  "Instruckshins " (em inglês soletra "instructions").  Uma vez fiz um rádio de 
2 vias.  Eu colei um prego em uma extremidade de uma pequena caixa para uma antena, gravou as tam-
pas de metal da garrafa para a caixa de um microfone e um receptor, instalou uma bateria, e correu o fio 
componente para o componente.  Mostrei ao meu tio.  Ele disse que não ia funcionar.  Eu tinha razão.  
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Eu não entendia por que não; Eu instalei todas as peças necessárias. 
 
O ADN é o conjunto molecular de instruções para os nossos corpos, o  "Instruckshins " para as 

nossas peças necessárias.  Eu acho que a origem do DNA é o maior problema da evolução para explicar.  
É, para eles, um desígnio para a vida que precedeu a vida sem um designer.   "o problema da vida é re-
solvido, portanto, se um tem um princípio de duplicação e um princípio de transcrição, " P49.   "If " é 
uma grande palavra nesta frase.  A transcrição é o ADN que faz uma mudança em sua ordem para que os 
descendentes mudem. 

 
Os números dos pares do ADN têm que combinar para que a fertilização ocorra.  Se um animal 

se torna outro, um novo animal, ele precisa de outro mudado para acasalar com ou não pode haver re-
produção.  É por isso que as pessoas não podem acasalar com macacos; Os pares de genes não coin-
cidem.  Com a evolução, você tem tipos que se desenvolveram em outros tipos com diferentes números 
de pares de genes.  De alguma forma, mamãe e papai caras novos teriam que acontecer juntos para que 
eles pudessem acasalar e fazer mais dos novos caras.  Quão incrédulo é isso? 

 
A conclusão deste livro, P72, é intitulado  "a questão ainda está viva ".  Isso é porque a evolução fornece 
uma resposta oca, se uma resposta em tudo.  de P72,  "mas por que a vida apareceu?  A vida tem um ob-
jetivo?  Estas perguntas que a ciência não pode responder.  Só Deus tem as respostas para estas pergun-
tas, e eles são revelados a nós em sua palavra sagrada. 
 
 
EVOLUÇÃO DO ENSINO (TEXTO INSTRUTIVO) 
 

O livro do Dr. Jonathan Sarfati, refutando a evolução,10 investiga as reivindicações para a 
evolução feita pela Academia Nacional das Ciências (EUA).  O nas compilou um livro contendo infor-
mações com o propósito de ajudar os professores a doutrinar os alunos a se aprofundarem nas crenças da 
evolução.  Este livro é intitulado ensino sobre a evolução ea natureza da ciência 11. 

 
Uma vez que estamos questionando,  "pode o compromisso da Bíblia e da ciência", vamos olhar 

para algumas citações de evolucionistas proeminentes tomadas do livro do Dr. Sarfati que Counter-
indica compromisso: 

 
"Evolução (s) uma teoria universalmente aceite não porque pode ser provado por evidências logi-

camente coerentes para ser verdade, mas porque a única alternativa, a criação especial, é claramente ina-
creditável", P16, professor Dr. Watson. 

 
"Tomamos o lado da ciência, apesar do absurdo da patente de algumas de suas construções, 

apesar de sua incapacidade de cumprir muitas das suas promessas extravagantes... porque não podemos 
pagar um pé divino na porta, " Pp17-18, Richard Lewontin. 

 
Infelizmente,  "como muitas pessoas no Alabama, eu era um cristão nascido de novo.  Quando eu 

tinha quinze anos de idade, entrei na Igreja Batista do Sul com grande fervor e interesse na religião fun-
damentalista; Saí na idade de dezessete anos quando cheguei na Universidade do Alabama e ouvi sobre a 
teoria evolutiva,  "pp19-20, E.O. Wilson.  Outro exemplo do porquê eu acho que a evolução é a maior 

                                                 
10 Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999. 
11 Teaching about Evolution and the Nature of Science, National Academy of Science. 
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mentira de Satanás. 
 
Estas poucas citações foram tomadas do capítulo um de refutar a evolução.  Eu recomendo alta-

mente esta revisão atualizada da evolução para os pais e alunos.  É importante conhecer os fatos com 
antecedência, em preparação para o dia em que um professor ou professor olha nos olhos e diz:  "não há 
Deus ".  O que você vai dizer? 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DA PENSILVÂNIA 
 

Houve vários artigos de jornal recentes sobre a evolução do ensino versus criação.  Um artigo foi 
"Evolution vs.  Criação: alguns abordá-lo, alguns não "por um repórter de nosso jornal local central da 
Pensilvânia.  O repórter entrevistou professores locais.  Muitos professores da Pensilvânia estão preocu-
pados que a elaboração dos novos padrões científicos propostos para as escolas públicas permitiria a re-
ligião na classe.  O padrão (i.e.  Diretriz para os professores a seguir) diz que os professores devem "ex-
plicar o mecanismo da teoria da evolução", analisando "a evidência de registros fósseis... que o apoio ou 
não apoiar a teoria da evolução " (ênfase minha.)  Alguns se preocupam que a última parte desta citação 
vai permitir o criacionismo científico na classe.  Deus nunca criaria um problema como este para si 
mesmo.  Os professores entrevistados no artigo tiveram opiniões diferentes sobre como o assunto era 
para ser tratada, mas a conclusão do repórter foi  "os professores das escolas públicas disseram que suas 
decisões sobre a elaboração do currículo de ciência foram Em grande medida com base nos padrões do 
estado." 

 
Parecia por um tempo que criacionistas, bíblicos ou outros, tinham um pé dentro da porta, através 

da fenda menor.  Do mesmo jornal veio um artigo promissor.    Os verdadeiros fanáticos religiosos, que 
são os evolucionistas, gritavam.  Os novos padrões da Pensilvânia permitiriam aos alunos analisar 
"evidências... de que suporte (s) ou não apóiam a teoria da evolução."  Algumas citações do artigo: 
 

 É muito um esforço Backdoor para deixar o criacionismo ser ensinado nas escolas, e é muito 
inteligente.  Rob Boston, americanos Unidos para a separação da igreja e do estado. 

 Funcionários da educação baixa crítica... (e) argumentam que o ensino apenas a evolução é uma 
ortodoxia em si.  (repórter.) 

 A evolução é uma flor tão delicada que deve ser protegida?  Se for, então deve haver algo de er-
rado com ele.  Andrew, sociedade de Ciências da criação. 

 Estamos muito preocupados com a linguagem (de padrões), que parece permitir o criacionismo.  
Larry Frankel da associação. 

 É claro que as regras exigem o ensino da evolução.  Eles também incentivam as escolas a usar o 
método científico para explorar outras teorias também.  Dan langn, departamento de educação da 
Pensilvânia. 

 Você não pode inteiramente ou completamente apresentar esse aspecto da ciência a uma criança 
sem discutir o criacionismo como uma aproximação a responder a perguntas de "de onde nós 
viemos?" ' e ' como chegamos aqui? "Quando o governo do estado investiga essa questão particu-
lar e pesa sobre o lado da evolução para o abandono da criação, está exibindo um viés extremo.  
Representante.  Samuel E.  Rohrer, (PA) o Comitê de educação da casa. 

 
Eu estava orgulhoso do meu estado natal para lidar com a controvérsia desta forma; Mas tudo 

isso mudou alguns meses depois.  Roger D.K. Thomas, professor da Franklin & Marshall University, 
disse desta última mudança:  "nós não queremos Pensilvânia para olhar como nós estamos vivendo na 
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idade media."12 

 
 
CONSELHO DE EDUCAÇÃO DE KANSAS 

 
Os últimos anos encontraram o sistema educacional de Kansas em uma controvérsia sobre o 

ensino da evolução e da criação.  Durante um ano, os padrões de ensino no Kansas limitaram o que a 
evolução poderia ser ensinada; No entanto, um novo Conselho de educação do Kansas indicou que daria 
aprovação para tirar a fé da sala de aula.  Esta é uma conclusão triste se de facto é a conclusão. 

 
Em questão é a religião da evolução versus a religião de Deus e da Bíblia, pura e simples.  O se-

guinte é uma maneira funky out:  "mas Jack Krebs, de cidadãos do Kansas para a ciência, disse que as 
revisões ajudaria a melhorar a imagem manchada do estado com os cientistas, restaurando os padrões 
convencionais na história do universo".13 

 
Sr. Krebs, quero o maior número possível de pessoas para descobrir a verdade.  Você pode ga-

rantir que você sabe a verdade?  Você está fazendo a coisa certa, mantendo toda a boa ciência e lógica de 
seus alunos?  Do que tem medo, Sr. Krebs? 
 

Eu realmente acredito que muitos que seguem a religião da evolução vai passar a sua eternidade 
com inúmeros cientistas, que tinham teorias, a quem o senhor vai dizer:  "Eu não te conheço."  Não sei 
como será o dia do julgamento.  Deus vai perguntar aos perdidos se os cientistas podem salvá-los da se-
gunda morte?  O orgulho é a queda da alma. 
 
 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO HAVAÍ 
 

Parece na moda no novo milênio querer parecer bom para os cientistas.  Nossa, costumávamos 
agir como se fossem nerds. Agora eu não me sinto tão mal sendo um engenheiro.  O Conselho Estadual 
de educação no Havaí tem rejeitado por unanimidade uma proposta para exigir que as escolas públicas 
havaianas ensinar o criacionismo bíblico em classes de ciência."14  Gareth Wynn-Williams da Universi-
dade do Havaí afirmou:  "Espero e confio que a maioria do Conselho terá a sabedoria para garantir que o 
estado do Havaí não se torna a chacota do mundo científico." 
 
 
UMA "FLOR DELICADA" 

 
Evolucionistas-alguns para saber-têm ensinado pequenas mentiras brancas como evidência da 

evolução.  Um exemplo é o desenvolvimento embrionário.  Em 1874, Ernst Haeckel, um defensor de 
Charles Darwin, elaborou diagramas mostrando embriões de várias espécies diferentes.  Tudo parecia 
muito parecido.  A afirmação era de que eles pareciam semelhantes porque o desenvolvimento em-

                                                 
12 Jackson, Pedro, “Board revises science standards, strikes creationism language,” The Associated Press, The 
Daily Item, Sunbury, Pa., USA 7/13/01, p. A3. 
13 Milburn, Juan, “New board restores study of evolution,” The Associated Press, The Daily Item, Sunbury, Pa., 
USA 1/15/01, p. B3. 
14 Compilado a partir de relatórios de serviços de notícias, “Education board: No creationism in science classes,” 
The Daily Item, Sunbury, Pa., USA 8/4/01, p. A4. 
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brionário dos diferentes animais reflete sua história evolutiva.  Os desenhos do embrião representavam 
um peixe, uma salamandra, uma tartaruga, uma galinha, um coelho e um humano.  Esboços fraudulentos 
foram deliberadamente enganosa.  As verdadeiras formas desses embriões não mostram a semelhança 
que Haeckel estava fingindo15. 

 
Um dos equívocos mais comuns sobre a evolução tem sido o ensino de mariposas temperadas na 

Inglaterra.  Houve uma certa fraude relacionada a isso, e a questão é conhecida a não ser de evolução em 
tudo, mas está sendo ensinado, talvez, involuntariamente e em algumas salas de aula no presente.  A 
traça temperada veio em variedades mais claras e mais escuras, dependendo dos genes da melanina her-
dados de seus progenitores.  Um líquen cinza-claro encaixava certas árvores na Inglaterra.  As mariposas 
mais escuras eram mais fáceis de ver na luz do líquen, então as aves as comiam com mais freqüência do 
que as claras.  Então a revolução industrial matou o Líquen nas árvores.  As traças coloridas mais claras 
então furaram para fora mais do que a obscuridade, e a tendência investiu.  Esta era estritamente a varia-
ção dentro de uma espécie, não a evolução.16 

 
Muitos tipos de animais têm genes que permitem uma ampla gama de cores.  Por exemplo, há 

cavalos marrons e cavalos pretos, mas isso não é evolução.  Meu pai cresceu em uma fazenda.  Ele me 
disse que cavalos brancos comiam mais que cavalos marrons.  A única razão que eles poderiam pensar 
nisso era que eles tinham mais cavalos brancos do que os cavalos marrons.  Ok, isso é uma piada, mas 
ele me disse.  Jeanne e eu tínhamos cavalos, um alazão e uma castanha.  Posso dizer que ambos com-
eram muito.  Espero que Deus atrasou um pouco a digestão dos animais para Noé, porque o trabalho do 
celeiro foi proporcional à quantidade que os cavalos comiam. 

 
Às vezes os evolucionistas fazem erros honestos.  A maioria de nós já ouviu falar de brontos-

sauro, o maior dinossauro conhecido durante o tempo, enquanto eu era um estudante.  Em 1997, fiquei 
espantado ao descobrir que nunca houve um brontossauro!  Em um programa de ciência da criação, Dr.  
Gary Parker mencionou de passagem que os paleontólogos tinham cometido um erro e colocaram o 
crânio errado no esqueleto errado.  Onde estava a grande retração para isso?  Isto é o que uma enci-
clopédia diz: saurópodes, que incluem gigantes como Apatossauro (anteriormente conhecido como bron-
tossauro) e Diplodocus, descendeu de prossaurópodes17.  Esqueci-me disto até muito recentemente.  Meu 
neto de três anos, Drew, gosta muito de dinossauros.  Ele sabe a maioria de seus nomes, mas geralmente 
coloca uma sílaba extra  "nós " no final.  Ele disse a sua tia "Jo Jo" que um dinossauro era um nome par-
ticular.  Joanne disse: "não, é um brontossauro."  Ele foi ensinado evolução na escola apenas alguns anos 
atrás, então por que ele foi ensinado sobre brontossauro? 
 
 
VIDEO NEANDERTAL 
 

Eu vi um programa de televisão intitulado o último Neandertal, sobre o nosso ancestral suposta-
mente bruto.  A produção deste programa foi maravilhosa, mas o conteúdo é falho na interpretação.  Al-
guém que acredita que estamos evoluindo é forçado a apoiar suas descobertas em um período evolutivo 
de longas idades.  Isso também ofusca a interpretação das habilidades dos seres antigos.  Isto é, se um 
Neandertal viveu 250.000 anos atrás, tinha que ser muito primitivo para ser conectado com as crenças da 

                                                 
15 Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, USA Master Books, 1999. pp. 85-86. 
16 Parker, Gary, Creation Facts of Life, Colorado Springs, Colorado, Master Books, 1994, pp72-73) 
17 Extraido de Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The Learning Company, 
Inc.  Todos los derechos reservados.  Traducido por el autor. 
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evolução para a frente e para cima.  A Bíblia indica o contrário.  Nossos antepassados mais velhos de 
6000 anos atrás construíram cidades, instrumentos musicais e artigos de bronze, uma liga: 
 

E Caim conhecia sua esposa, que concebeu e furou Henoch: e construiu uma cidade, e chamou o 
nome da cidade do nome de seu filho, Henoch. ... (Gênesis 4:17) 
 
E o nome de seu irmão era Jubal, que era o pai de todos aqueles que lidam com harpa e órgão.  E 
Zilla também deu à luz Tubal-Cain, um cabeleireiro de todas as obras de metal e ferro: e Tubal-a 
irmã de Cain era Naaman. ... (Gênesis 4:21-22) 
 
Alguns dos pontos do último Neandertal e o ponto criacionista ou contraponto são: 

 
 Os Neandertais talvez tivessem uma linguagem complexa (o último Neandertal).  Há apenas pes-

soas de Deus, não Neandertais, Cro-Magnon, Homo Africano, etc.  Todos eles falaram desde o 
dia da criação de Adão (autor). 

 Os Neandertais viveram na Europa e no Oriente Médio centenas de milhares de anos atrás.  
Concordamos com o local para o homem mais cedo.  As longas idades concordam somente com 
a teoria evolutiva, e são claramente contrariadas pela Bíblia. 

 Eu vivi em pequenos grupos.  Eles cuidavam um do outro.  Caçadores/coletores.  Ferramentas 
cruas.  Eles enterraram seus mortos.  É claro.  Primeiro, começamos com duas pessoas.  Éramos 
famílias desde o dia em que Adão e Eva tiveram seu primeiro filho.  Deus nos deu todas as ervas 
para a carne.  Não comemos carne até depois do dilúvio.  Winchester não começaria a produzir 
rifles em massa até milhares de anos depois. 

 Ele desapareceu de repente.  Várias possibilidades.  Antediluviano foram enterrados na inunda-
ção.  Outros se dispersaram rapidamente após a confusão em Babel.  Outros pegaram e se muda-
ram de vez em quando. 

 Os Neandertais tinham ossos grandes, grandes cérebros, eram musculosos.  Compare os es-
quimós com os nativos americanos com os europeus aos asiáticos.  Somos todos uma "corrida " 
(ver capítulo 10), mas podemos ser construídos de forma diferente.  Sentar em um banco em um 
shopping em algum momento e ver os clientes andar por aí.  Olhe para as formas do crânio dele.  
Você vê todas as formas diferentes; Talvez alguns até um pouco como um Neandertal típico. 

 Um novo "antecessor", Cro Magnon, foi encontrado na França.  Seu crânio era diferente do Ne-
andertal, era mais alto, mais leve desossado, comia uma dieta melhor, fazia jóias.  Eu sou bem 
normal-tudo.  Há milhares de uma raça chamada "atleta profissional " que são mais altos do que 
eu, pesam mais, têm uma dieta melhor, e têm mais jóias.  Nós vivemos nos Estados Unidos.  O 
vídeo diz que o Neanderthal e o Magnon Cro poderiam ter habitado no Oriente Médio. 

 Um segundo grupo saiu da África e um ou um.  Ele moveu todos os outros, incluindo o Neander-
tal, ou 2.  Misturado e fundido com os outros.  Talvez a família de Noé repovoando a terra. 

 
 
CAMINHANDO COM DINOSSAUROS (TV MOVIE) 

 
Este vídeo também foi muito bem feito em termos de produção.  Meus netos adoraram.  Os di-

nossauros eram tão realistas e coloridos.  A produção foi colocada em termos de uma narrativa que 
exigia uma história e algumas suposições.  O que eles inventaram foi incrível.  Meus comentários são os 
seguintes: 
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 Um asteróide de 25 milhões anos atrás terminou a era dos dinossauros, incluindo monstros 
marinhos colossais e répteis voadores (caminhando com dinossauros).  Os naturalistas não 
puderam determinar por que os dinossauros partiram.  Eles olham para uma resposta catastrófica, 
e esta é a sua teoria principal atual.  Há muitos animais extintos.  Depois da inundação de Noé, os 
animais que pousaram no solo seco estavam em uma nova terra.  Muitas criaturas estavam em 
desgraça pelas novas condições climáticas (autor). 

 Centenas de Coelophysis foram encontrados afogados por uma inundação repentina ou foram 
presos em uma armadilha de lama no rancho fantasma no Novo México.  Que tal uma inundação 
bíblica? 

 Desde dinossauros são os ancestrais dos peixes, anfíbios e répteis, e os descendentes de dinos-
sauros, pássaros, todos eles usam a cor e ver a cor, é uma conclusão lógica que os dinossauros 
poderiam ver na cor e fazer uso da cor.  Ele fala de uma teoria dentro de uma teoria dentro de 
uma teoria!  Um doutorado dogmática declarou-o, o que é bastante presunçoso quando a 
evolução é apenas uma teoria.  Outro cientista admitiu:  "tudo que eles têm são ossos e pedras, e 
então eles têm que especular." 

 Diplodicus faz migrações sazonais.  Uma colônia de milha-longa de Iguanadons é mostrado que 
emigra ao norte.  Outro cientista disse que encontrou muitas pistas Iguanadon em um só lugar.  
Ele acha que eles estavam migrando porque todas as faixas foram em uma direção.  Para um 
estudo adequado ou especulação, teríamos que encontrar centenas ou milhares de tais conjuntos 
de pistas para fazer uma suposição razoável como essa.  Se você tivesse visto um jogo de beise-
bol, você poderia dizer: "Sim, eu vi beisebol.  Um homem joga a esfera e um indivíduo com uma 
vara de madeira Olha um indivíduo atrás dele apanha-o.  Assim, como um tom que não conta 
para toda a história do beisebol, um conjunto de faixas não necessariamente apontar para a mi-
gração. 

 Após 160 milhões anos, o reinado dos dinossauros está prestes a acabar.  No Golfo do México, 
um asteróide de 2 km de diâmetro mergulha na terra.  Agora vem uma onda de fumaça e poeira 
que escurecerá os céus nos próximos anos.  Em sua esteira, um Hale de rochas derretidas e cin-
zas, seguido por uma mudança catastrófica no tempo.  (fundido a preto).  Por que algo tão ruim 
só matou os dinossauros?  Por que não só os grandes?  Por que as criaturas marinhas também?  
Por que não tudo?  Talvez houvesse uma inundação mundial.  Não, os cientistas nunca poderiam 
comprar uma inundação global.  Deve ser um grande asteróide!  Espera, a Bíblia diz alguma 
coisa sobre um asteróide?  Se assim for, você precisa de algo mais. 

 
 
COMPROMISSO: ISSO SIGNIFICA QUE A BÍBLIA ESTÁ ERRADA? 

 
Os cientistas acreditam que estão à frente da Bíblia?  "nÃo, a Bíblia não está errada.  É um mate-

rial arcaico escrito há muito tempo por pessoas que mal entendiam o fogo.  "  Vamos lá, sim? 
 

 A Bíblia diz que houve uma inundação global.  O registro fóssil mostra evidência de uma inun-
dação global. 

 A Bíblia diz que o mundo é redondo.  É o que se senta no círculo da terra, e seus habitantes são 
como gafanhotos; Que stretcheth os céus como uma cortina, e spreadeth-los como uma barraca 
para residir em: (Isaías 40:22).  Cientistas um dia descobriram que o mundo é redondo.  Lembre-
se, antes disso, os cientistas pensavam que o mundo era plano! 

 A terra está pendurada no espaço.  Ele stretcheth o norte sobre o lugar vazio, e hangeth a terra 
em nada.  (Job 26:7).  Os cientistas acreditaram primeiramente que o Atlas carregou o mundo em 
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seus ombros.  A terra não está pendurada em nada. 
 Somos todos descendentes de uma mulher, Eve.  Os cientistas reconhecem isto agora como a teo-

ria predominante se não o fato. 
 A Bíblia diz que a terra foi dividida nos dias de Peleg.  A terra estava dividida.  Isto pode referir-

se à deriva continental, ao deslocamento das placas tectônicas. 
 
 
HÍBRIDOS 
 

Alguns animais podem "cruzar raças", resultando em descendentes estéreis.  É que ambos os pais 
são os mesmos  "Type " (comp.  Gene.  1) mas não a mesma raça ou tipo.  Por exemplo, um cavalo e um 
burro são eqüinos, mas, bem, um é um cavalo e um é um burro.  Provavelmente desceu do mesmo  
"tipo" bíblico.  Após muitos anos de isolamento, foram estabelecidas duas raças separadas.  Seus genes 
estão alinhados bem o suficiente para se reproduzir, mas seus descendentes não podem acasalar.  Um 
cavalo e uma raça da Cruz do asno para produzir uma mula.  Esta é uma União rentável, como uma mula 
tem traços desejáveis herdadas das raças de ambos os pais. 

 
Híbridos são uma boa evidência de que pode ter havido muito menos  "tipos " a bordo de Noé 

arca do que se pensaria.  Da mesma forma, menos na criação.  Nós poderíamos nos perguntar por que 
havia tantos animais diferentes séculos atrás que eles não estão mais aqui, como dinossauros.  Po-
deríamos nos perguntar por que Deus criaria esse caminho.  Não sabia daqueles que seriam extintos?  
Claro que ele fez. 

 
Devemos lembrar que nosso planeta passou por muitas etapas das quais Deus tinha conheci-

mento prévio.  Havia a terra antes do primeiro pecado (como deve ter sido exuberante).  Depois que o 
homem foi expulso do Éden, a terra continuou a estar em um efeito estufa global até que "as janelas do 
céu aberto", contribuindo para o dilúvio de Noé.  Após a inundação houve mudanças drásticas, incluindo 
uma idade do gelo, seguido pelo mundo como o conhecemos hoje. 

 
Outros exemplos de animais híbridos são as cruzes entre leões e tigres, Bobcats e gatos, coiotes e cães, e 
cavalos e zebras.  A mula é, de longe, a híbrida mais útil.  Outros híbridos úteis incluem alguns bovinos, 
porcos e certas galinhas. 
 
 
PERGUNTAS E TEORIAS SOBRE A CRIAÇÃO 
 

 Seis Dias.  Por que demoraste tanto?  Deus é onisciente e todo-poderoso.  Ele poderia ter feito 
tudo em um dia.  Ou poderia?  O que é um dia?  O tempo era inexistente antes da criação.  Deus 
teve que criar o tempo.  Talvez fosse mais difícil criar "tempo " do que criar o que ele criou. 

 Um dia é como mil anos-antes do ano de 2000, os adivinhos foram bastante vocal, como uma 
bruxa no Halloween.  Lembro-me de ouvir muitas vezes; "o senhor disse que eu vou estar no ter-
ceiro dia.  A Bíblia diz em II Pedro 3:8 que com o senhor um dia é como mil anos.  Agora que 
estamos voltando ao terceiro milênio, ou no terceiro dia, Jesus retornará.  Está pronto?  Con-
gratulo-me com o facto de estes interessados terem conseguido fazer com que algumas pessoas 
pensassem na salvação, mas perderam o ponto nos mil anos.  Este versículo simplesmente sig-
nifica que Deus está fora do tempo. 

 Um dia é como mil anos, vamos tentar novamente- "uma vez que a ciência tem mostrado 
evolução, portanto, Deus não poderia ter criado em 6 dias ordinários, então ele fez isso em 6.000 
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anos.  Oh, isso se encaixa melhor.  "  Não, Deus não disse isso.  Eu me pergunto se nunca houve 
um tempo na história que mais pessoas chamado mentiroso Deus do que hoje.  Pense no mais 
aterrorizante conflito que você já experimentou com autoridade.  A 6 '-4  ' COP, Moody, em um 
dia ruim diz que ele lhe bateu 15 mph sobre o limite de velocidade.  O que exatamente você acha 
de chamá-lo de "um mentiroso sujo, estúpido, imundo?" Pense novamente com Deus.  Você está 
chamando Deus de mentiroso? 

 Evolução teísta-este é um compromisso onde o povo de Deus diz: "Deus criou tudo, e a evolução 
é como ele fez isso." isto ainda chama a Deus uma farsa no negócio de seis dias.  Isso também 
significa que houve morte antes do pecado (a evolução exige luta e morte, luta e morte).  Tam-
bém faz Deus errado na coisa do pecado, que arruinaria a coisa da salvação. 

 Gap Theory-outra forma de contornar os seis dias e da terra jovem é a teoria da lacuna.  Esta teo-
ria coloca milhões de anos entre os dois primeiros versículos da Bíblia, com Lúcifer no leme.  
Rebel Lúcifer, Deus limpa tudo com  "a inundação de Lúcifer", Deus recria (significa a morte an-
tes do pecado de Adão novamente), diz que tudo é muito bom (incluindo Lúcifer naquela época)-
ele não funciona.  Você vê uma tendência aqui?  A única maneira que funciona é a maneira que 
Deus disse.  Você deve ser muito inteligente. 

 Starlight-se a terra é jovem e as estrelas estão a bilhões de anos-luz de distância, por que po-
demos ver a luz dessas estrelas?  Eu não deveria estar aqui ainda.  Você já viu "Back to the Fu-
ture "?  Nas palavras do professor,  "você não está pensando quarta dimensional ".  Deus fez as 
estrelas.  Deus fez a luz.  Você acha que ele iria ocorrer a ele para fazer os raios de luz em vez 
disso? 

 Que tal uma inundação?-o meu paleontólogo favorito é o Dr.  O Gary Parker.  Uma expressão 
que usa muito depois de rastrear evidências fósseis e perguntar:  "o que isso faria, " é  "que tal 
uma inundação?" Claro, todo o registro fóssil só grita "a inundação de Noé".  O registro fóssil 
poderia ser a melhor evidência para a historicidade da Bíblia, e contra a evolução. 

 Que tal uma era glacial?-a ocorrência natural após o dilúvio era uma era glacial, e havia definiti-
vamente um.  Há teorias que envolvem diferentes cenários, mas a coisa mais simples para mim 
parece ser a mais provável.  Antes da inundação de Noé, havia um dossel de água sobre o firma-
mento que criou um efeito estufa em torno da terra.  Durante os torrents, este dossel foi esgotado.  
De repente, a terra estava coberta de água.  Os poloneses se tornaram sub-zero.  Era glacial. 

 
 
SOBRE DEUS 

 
Se eu pudesse provar que Deus existe!  A frustração é que todas as evidências estão lá.  Aqueles 

que não acreditam não o fazem porque não querem.  Você já viu o gráfico mostrando montanhas, 
planícies, córregos, rios e oceanos?  As nuvens são expostas sobre as montanhas, chovendo sobre eles, 
com o líquido da vida fluindo para estes corpos de água.  A água no oceano evapora, forma nuvens, e se 
move para as montanhas para renovar o ciclo.  É a indescritível máquina de movimento perpétuo.  Vejo 
que como a maneira de Deus de distribuir o único elemento tão importante quanto o ar em todo o mundo 
é necessário.  Acho que um evolucionista acha que tivemos sorte, porque ele não quer encontrar Deus.  
Um fato mais sobre a água-possivelmente o único lugar no cosmos que a água existe na forma líquida 
está na terra. 

 
Magnata do negócio aposentado Sir John Templeton está investindo seu dinheiro para  "provar a 

Deus 18."  Sua generosidade é louvável, mas está desperdiçando seu dinheiro.  Mais uma vez, o "teste " 

                                                 
18 AP, Williamsport PA Sun Gazette, 4/7/2002, p. A-4. 
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já está na frente de nossos narizes, mas não podemos vê-lo.  Exemplo: pica-pau-como ele faz (e tantos 
outros animais) evoluir um olho para ver onde voar, um ouvido para ouvir sua presa, uma longa língua 
pegajosa para pegar sua pedreira, uma bainha enrolada em torno de sua cabeça para que ele possa colo-
car sua língua longe , uma conta dura, um crânio chocante, o reflexo de piscar com cada bica para que 
seus olhos não saltem?  Como as armas podem tornar-se asas, pele, cabelo ou escalas tornam-se penas?  
Quem escreveu o código para o ADN?  Talvez devêssemos procurar evidências numa direção diferente. 

 
Eu vi um programa de TV um par de vezes chamado interpretado por um anjo.  Um episódio foi 

sobre os pais que não acreditavam em Deus, e uma filha adolescente que estava procurando por Deus.  O 
pai era professor de Ciências.  A filha tentou provar a Deus fisicamente.  Ela finalmente viu seu erro e 
anunciou que, ao olhar para as estrelas, ela teve um impulso avassalador para ser grato.  Ela sentiu que 
este impulso só poderia ser porque há alguém para dar graças a Deus.  Os pais chegaram a acreditar em 
Deus no curto período de tempo do programa.  A família foi amontoada no final, a mãe morreu de 
câncer, e um anjo perguntou outra:  "quanto tempo você tem juntos? " quando eu afoguei minhas 
próprias lágrimas, o segundo anjo respondeu:  "Sempre". 
 

Senhor, você é digno de receber glória e honra e virtude: para você ter criado todas as 
coisas, e por sua vontade eles são e foram criados.  (Apocalipse 4:11.) 

 
 
UMA CHAMADA PARA OS PAIS 
 

E apresentaram-lhes as crianças para tocá-los; E os discípulos Reñían aqueles que os 
apresentaram.  E vendo Jesus, ele estava com raiva, e disse-lhes: Deixe as crianças vir, e 
não estorbéis-lo; Para tal é o Reino de Deus.  Em verdade eu vos digo, que aquele que 
não recebeu o Reino de Deus como uma criança não deve entrar nele. 16 e tomá-los em 
seus braços, colocando suas mãos sobre eles, os abençoados.  (Marcos 10:13-16) 

 
Eu fui disparado sobre a luta contra os pensadores evolucionistas no tribunal, provando que os 

cientistas estão errados sobre a ciência factual do nosso próprio, e qualquer outra coisa que vai nos aju-
dar a obter as crianças a ouvir sobre os fatos bíblicos da Criação.  Fui levado por um estudante do ensino 
fundamental para me mostrar o caminho.  Um jovem entrou na classe da biblioteca da minha esposa 
muito animado sobre um livro que ele queria compartilhar com seus colegas.  Ela pediu a Jeanne para ler 
para ela.  O livro tinha maravilhosas histórias de dinossauros no jardim do Éden e na arca com Noé. 

 
Este livro, o grande mistério do dinossauro e da Bíblia, por Paul S.  Taylor, e outros como ele são 

uma grande parte da resposta à minha causa.  Se ensinarmos aos nossos filhos que a criação bíblica é 
uma "fé que os fatos se encaixam", será muito mais fácil para eles se apegarem às doutrinas do Gênesis à 
medida que amadurecem.  O método de Satanás é se livrar dos alicerces da fé, vamos nos livrar das 
bases de suas mentiras. 

 
Infelizmente, Jeanne não poderia ler o livro à classe por causa da política da escola a respeito dos 

materiais religiosos.  A criança permitiu que Jeanne trouxesse o livro para casa para ler para nossa neta 
da pré-escola-idade, Mariah.  Ele apreciou o livro imensamente.  (consulte a leitura recomendada para as 
crianças para obter informações sobre este.) 

 
 

CONCLUSÃO 
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Os evolucionistas-cientistas comprometeriam suas crenças com a Bíblia?  Lembre-se que o pro-

fessor da Universidade que disse ao criacionista Ken Ham não acreditaria que a arca de Noé era ver-
dadeira se a arrastassem pela rua principal.  Os cristãos sabem que dezenas de milhares de pessoas viram 
Jesus em carne e osso.  Todos acreditaram quem ele era, mesmo quando o viram fazer milagres?  Não.  
Aqueles que queriam acreditar viram, e acreditaram.  Aqueles que não queriam acreditar viram, e não 
acreditaram. E eles foram escandaloso nele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, mas em sua 
terra e em sua casa. 58 e ele não fez lá muitas maravilhas, por causa de sua incredulidade.  (Mateus 
13:57-58). 

 
Outra verdade que procuramos é o culminar da profecia bíblica.  Quem será o Redentor e o 

conquistador que nos é prometido?  Ele já chegou? 
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PARTE II EL MESÍAS 
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Capítulo 4.  O Messias foi Prometido? 

 
Lembrem-se disto, e tenham vergonha, entreguem-se, transgres-
sores.  Lembre-se das coisas passadas desde o século; Porque eu 
sou Deus, e não há Deus, e não há nada como eu; Que eu anunciá-
lo para vir desde o início, e do velho o que ainda não foi feito; Que 
eu digo: meu conselho deve permanecer, e eu vou fazer tudo o que 
escolhe; Que eu chamo do leste para o pássaro, e de terra distante 
para o homem do meu conselho. Eu falei, e eu vou fazê-lo vir: Eu 
pensei que, e eu vou também.  Oidme, coração duro, você está 
longe da justiça.  Vou trazer a minha justiça mais perto, ele não vai 
embora: e minha saúde não vai parar. E eu vou colocar a saúde em 
Sião, e minha glória em Israel.  (Isaías 46:8-13) 

 
Os três primeiros capítulos deste livro dão um testemunho convincente da crença na criação 

bíblica (6-dia literal) como Deus disse (Ele inspirou Moisés a escrever).  A importância não é se alguém 
acredita na criação especial, na criação em seis dias, ou "Deus fê-lo através da evolução ", uma vez que 
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essas questões não são uma questão ou condição de salvação ou redenção de um.  A importância é que 
você veja que a palavra de Deus é verdadeira. 

 
Se um olhar para a evidência em torno de nós e conclui:  "Sim, Deus fez como ele disse, a Bíblia 

é a verdade literal", então estamos na pista de importância.  Se o relato da criação for verdadeiro, o 
dilúvio mundial, a torre de Babel, etc., poderíamos acreditar em toda a palavra de Deus?  Poderiam as 
profecias do Messias ser verdadeiras?  Ele ainda está vindo, ele está aqui agora, ou ele já estava aqui? 

 
Para este capítulo e para o próximo capítulo, as escrituras falarão por si mesmas, com exceção de 

contos.  Deixe seus ouvidos ouvirem a palavra de Deus. 
 
 

UM MUNDO PERFEITO 
 
Um Deus perfeito e justo tem um plano?  A criação era um plano óbvio.  Se Deus pode trazer to-

dos para ser pela sua palavra em seis dias, ele poderia ter feito isso em um dia, ou meio dia.  Deus levou 
uma semana porque teve que criar tempo.  O tempo não existia antes da semana da criação.  Deus esta-
beleceu "sinais, estações, dias e anos" (Gênesis 1:14).  Quando o trabalho da semana da criação foi con-
cluído no sexto dia, Deus declarou sua criação  "muito bom" (Gênesis 1:31).  No sétimo dia, ele descan-
sou. 
 
 
ALGO DEU ERRADO 

 
No final do sexto dia, quando a criação era muito boa, era um mundo perfeito.  Ainda não havia 

morte (excluindo a possibilidade da evolução da luta e da morte), não houve pecado, não Satanás.  Uma 
questão fundamental surge-se Deus é perfeito, ele tem um plano, e a criação é perfeita, o que aconteceu?  
A Escritura nos diz que Deus tem conhecimento prévio.  Por que não retocar as coisas para que Satanás 
e um terço dos anjos não caiam?  Por que Deus simplesmente não omitiu a árvore no meio do jardim do 
Éden?  O problema não veio do planejamento de Deus, mas do livre arbítrio que ele deu à sua mais alta 
criação: 
 

Ele é todo-poderoso, que não alcançamos, grande no poder; E em julgamento e em uma 
multidão de Justiça ele não vai chorar.  (Job 37:23). 

 
Talvez a árvore fosse um teste que eu sabia que ia falhar.  Mas na sua promessa de nos salvar (ou 

fornecer uma maneira de nos salvar) da destruição, ele tinha que ter um plano para criar, sustentar, sal-
var, e viver com glória para sempre. 
 

Muitos pensamentos estão no coração do homem; Mas o Conselho do senhor permane-
cerá.  (Provérbios 19:21). 
 
Pois eu sei os pensamentos que tenho sobre você, diz o senhor, pensamentos de paz, e 
não do mal, para dar-lhe o fim que você espera.  Então eu invocar, você vai e depois me, 
e eu ouço você: e eu busco e encontro, pois eu busco de todo o seu coração.  (Jeremias 
29:11-13) 

 
No início, havia um comando simples para obedecer: (a partir do fruto da árvore que está no 
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meio do pomar, Deus disse, você não vai comer Gênesis 3:3). Pecamos contra Deus pelo fracasso de 
uma tentação.  Podemos entender os caminhos do senhor? 
 

No entanto, Deus nos ama, e quando Abrão foi 90 anos e nove, o Senhor apareceu a Abrão, e 
disse-lhe: Eu sou o Deus todo-poderoso; Caminhe na minha frente, e seja perfeito.  E eu vou fazer o meu 
pacto entre você e eu, e eu vou multiplicar você excessivamente.  (Gênesis 17:1-2). 
 
 
POR QUE NÃO NOS CONTA TUDO? 
 

Mesmo a cegonha no céu sabe seu tempo, e a pomba-rola e o guindaste e a andorinha 
mantêm o tempo de sua vinda; Mas o meu povo não conhece o julgamento do senhor.  
(Jeremias 8:7). 

 
Não precisamos saber tudo porque Deus sabe tudo.  Só precisamos ser fiéis e obedientes.  Nosso 

guia é sua palavra escrita.  Se um versículo da escritura declara o senhor todo-poderoso, devemos encon-
trar outras escrituras para verificar o primeiro?  Não, mas com certeza é reconfortante-tantas escrituras 
estão incluídas neste texto  "apenas para ser seguro ". 

 
Deus tinha que fazer (criar) nós, nos dizer o que fazer, e ter um plano de backup quando nos afo-

gamos em nossa colher de prata.  Nossos fracassos são chamados de pecados.  Como sabemos, o 
derramamento de sangue é decretado para a única e única maneira de ser purificado de nossos pecados 
(Gênesis 4:4).  Deus também tinha um plano para um substituto que, como um cordeiro, levaria os peca-
dos de seu povo: 
 

Todos nós nos desviamos como ovelhas, cada um partiu pelo seu caminho, mas o senhor 
deu nele o pecado de todos nós. 7 angustiado ele, e aflito, ele não abriu a boca: como cor-
deiro foi levado para o matadouro; E como uma ovelha antes de seus tosquiadores, silen-
ciado, e não abrir a boca.  (Isaías 53:6-7). 

 
Esta passagem refere-se ao Messias que viria e levaria nossos pecados.  O Messias é prometido 

muitas vezes na Bíblia.  No próximo capítulo, essas Escrituras serão listadas junto com as escrituras que 
indicam o cumprimento das profecias. 

 
 
Outras promessas messiânicas 

 
O Messias é prometido através da Bíblia Hebraica (antigo testamento).  Os cristãos afirmam que 

Jesus Cristo é o Messias por causa de suas crenças que ele cumpriu as profecias do antigo testamento 
(Veja o próximo capítulo).  Os cristãos também afirmam que muitos, se não a maioria, dos judeus esta-
vam procurando o Messias "errado", que era uma vez-e-para todos para conquistar seus inimigos. 

 
Como seria maravilhoso ter um Messias vindo e aniquilar todos os terroristas em todo o mundo?  

Que tal no último século ter derrotado os inimigos dos judeus e os inimigos do livre? 
 
A confusão entre as crenças cristãs messiânicas e muitos judeus é que os cristãos acreditam que o 

ato 1 do Messias veio 2000 anos atrás para nos salvar do pecado.  Os cristãos acreditam que o ato 2 do 
Messias ocorrerá quando Cristo retornar para cumprir a profecia bíblica e conquistar nossos inimigos.  
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Além disso, a crença cristã é que muitos judeus do primeiro século rejeitaram a Cristo porque ele não fez 
o que eles queriam que ele fizesse, e muitos ficaram chateados que, proclamando ser o Messias, ele de-
clarou que ele também veio para salvar os gentios.  Muitos judeus daquele dia se ressentiam disso. 

 
Muitos judeus acreditavam, e foram os primeiros cristãos.  Muitas vezes perdemos de vista os 

gentios não serem os primeiros cristãos. 
 
Aqui estão algumas profecias do Messias.  Mais serão seguidos em outras seções deste capítulo e 

no próximo capítulo. 
 

Mas vou esperar pelo senhor, e esperar pelo Deus da minha saúde: meu Deus me ouvirá. 
8 tu, meu inimigo, não me huelgues: pois embora eu caí, eu tenho que subir; Embora 
mais na escuridão, o senhor será a minha luz. 9 a ira do senhor eu vou resistir, por pecar 
contra ele, até que eu julgue a minha causa, e fazer o meu julgamento, ele vai me levar 
adiante; Verei sua justiça.  (Micah 7:7-9). 
 
Porque uma criança nasce para nós, nosso filho é dado a nós; E o Principado sobre seu 
ombro: e llamaráse seu admirável nome, conselheiro, Deus forte, pai eterno, Príncipe da 
paz. 7 o dilatado de seu império, e paz não será termo, sobre o trono de Davi, e sobre o 
seu reino, e confirmando em julgamento, e na justiça a partir de agora para sempre. O 
zelo do Senhor pelos exércitos fará isso.  (Isaías 9:6-7). 

 
Quando Deus nos promete algo, tem que ser cumprido.  Só ele sabe quando.  Se queremos reden-

ção, devemos respeitar seus mandamentos e esperar pelo nosso tempo.  Ele ama-nos tanto que fez um 
plano amoroso com promessas amorosas. 

 
 

PROMESSAS 
 
Deus fez muitas promessas ao seu povo escolhido.  Ele sempre cumpriu suas promessas.  Aqui 

estão algumas de suas maravilhosas garantias: 
 

Venha, e veja as obras de Deus, terríveis em atos sobre os filhos dos homens.  (Salmo 
66:5). 
 
Seu reino é o Reino de todas as idades, e sua senhoria em cada geração e geração.  (Salmo 
45:13). 
 
Eu direi ao senhor: minha esperança, e meu castelo; Meu Deus, eu confio nele.  E ele irá 
ivrá-lo da armadilha do caçador: da peste destruída.  (Salmo 91:2-3). 
 
E eles vão lutar contra você, mas eles não devem conquistá-lo; Porque estou contigo, diz 
o senhor, para te entregar.  (Jeremias 1:19). 
 
Mas o senhor vai esperar para ter piedade de você, e, portanto, será exaltado ter de você 
misericórdia: para o senhor é Deus do juízo: Benditos são todos os que o esperam.  (Isaías 
30:18). 
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Bendito seja o senhor, que deu descanso ao seu povo Israel, de acordo com tudo o que ele 
tinha dito; Nenhuma palavra de todas as suas promessas expressas por Moisés seu servo, 
foi ausente.  (1 Reis 8:56). 

 
Deus sempre foi fiel ao seu povo, mas muitas vezes é apenas uma rua de sentido único, como 

iremos examinar em um capítulo posterior.  Como o Senhor Deus escreveu os dez mandamentos nas 
tábuas de pedra com o dedo, os israelitas construíram uma estátua dourada para adorar.  Não somente 
eram frequentemente instáveis, suas ações desafiavam frequentemente a lógica. 
 
 
 
ESCOLHIDO POR DEUS: A PROMESSA NÃO É SEM DEVER 

 
Deus escolheu os israelitas como seu povo, porque só o amavam.  Eles também foram esperados 

para comunicar a salvação à maioria (gentios).  Estas são algumas das promessas de Deus para o seu 
povo: 
 

Pois os querubins tinham espalhado suas asas sobre o lugar da arca, e assim os querubins 
cobriam a arca e suas hastes acima.  E eles fizeram as hastes sair; Que os chefes das varas 
foram deixados para ver a partir do santuário na frente do Oráculo, mas eles não foram 
vistos de fora: e assim eles ficaram até hoje.  Na arca não havia nada mais do que as duas 
tábuas de pedra que Moisés tinha colocado em Horebe, onde o senhor fez a aliança com 
os filhos de Israel, quando eles deixaram a terra do Egito.  E como os sacerdotes saíram 
do santuário, a nuvem afundou a casa do senhor.  E os sacerdotes não poderiam ser minis-
trar por causa da nuvem; Pois a glória do senhor tinha inchado a casa do senhor.  Em se-
guida, disse Salomão, o senhor disse que ele iria habitar na escuridão.  Eu construí casa 
por morada para você, lugar onde você vive para sempre.  E o rei devolveu seu rosto, 
abençoou toda a Congregação de Israel; E toda a Congregação de Israel estava de pé.  E 
ele disse, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou de sua boca para Davi meu pai, 
e com sua mão ele o cumpriu, dizendo: (Deuteronômio 7:7-15). 
 
E eles entraram em concertos que buscariam o senhor o Deus de seus pais, de todos os 
seus corações, e de todas as suas almas; (2 Crônicas 15:12). 
 
E eu vou levá-lo do povo, e recolhê-lo de todas as terras, e eu vou levá-lo para o seu país. 
25 e eu Dispersarei sobre vós água limpa, e vós sereis purificados de toda a vossa 
imundície; E de todos os teus ídolos eu te purificarei. 26 e eu lhe darei um novo coração, 
e colocarei um novo espírito dentro de você; E eu removerei da sua carne o coração de 
pedra, e lhe darei o coração da carne. 27 e eu colocarei meu espírito dentro de você, e 
farei você andar em meus mandamentos, e é akeep meus direitos, e fazê-los pelo trabalho.  
(Ezequiel 36:24-27). 

 
Viva o senhor, e seja abençoado minha rocha; Ser exaltado o Deus, a rocha do meu sal-
vamento: o Deus que me vingou, e detém os povos abaixo de mim: e que me tira dos 
meus inimigos: você me trouxe de entre aqueles que se levantaram contra mim: Li-
brásteme do homem da iniqüidade.  Por isso vou confessar-te entre o povo, ó Senhor, e 
cantar o teu nome.  Ele que exalta a saúde de seu rei, e faz a piedade a seu ungido, a Davi, 
e a sua semente, para sempre. (2 Samuel 22:47-51). 
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Que ele amou os judeus é óbvio dessas escrituras, mas seu povo se comjeitou como crianças que re-
querem atenção constante.  Ele libertou-os da escravidão no Egito, a caminho de uma terra prometida 
que desobedeceram e foram punidos.  Então eles começaram novamente no caminho certo, por um 
tempo, ea próxima coisa que você sabe que eles estão em apuros novamente.  "TOmmy, não faça isso!  
Assim é melhor, ele é um bom menino.  Ei!  Por que você começou de novo?  Digite sua cadeira de 
tempo para fora! 
 
 
MANDAMENTOS E OBEDIÊNCIA 
 

Pois tu não te ajoelharás ao Deus dos outros; Que Jeová, cujo nome é ciumento, Deus é 
ciumento.  (Êxodo 34:14) 
 
Reler o versículo anterior.  Coloque os sapatos de Moisés.  Você voltou da montanha onde estava 

na glória de Deus.  Deus deu-te dez leis.  O primeiro dos dez é  "você não terá outros deuses na minha 
frente. " o segundo é  "você não fará nenhuma imagem séria ".  A primeira coisa que você vê é o seu 
povo adorando um bezerro de ouro, violando os dois mandamentos.  Não admira que ele tenha quebrado 
as pílulas!  Leia estes mandamentos: 

 
Se Dejareis o senhor e Sirviereis a outros deuses, ele vai se transformar, e abusar de você, 
e consumi-lo, depois que ele lhe fez bem.  (Joshua 24:20). 
 
E Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e com todo o teu 
poder.  (Deuteronômio 6:5). 
 
E eu disse: Ruégote, ó Senhor, Deus do céu, forte, grande e terrível, que mantém con-
vênio e misericórdia para aqueles que o amam e manter seus mandamentos; (Neemias 
1:5). 

 
No entanto, o senhor ama seu povo.  Com que propósito?  Todos os seus povos das histórias do 

velho testamento estão mortos há muito tempo.  Que presente, que redenção Deus tinha por eles?  Não 
era necessariamente uma grande vida na terra naqueles dias.  Eles sofreram, mas eles acreditaram.  En-
quanto eles estavam em cativeiro egípcio, muitos morreram e nunca viram libertação, salvação ou reden-
ção.  O que Deus quis dizer? 

 
 

LIBERANDO INIMIGOS 
 
Deus não só promete salvar seu povo de seus inimigos, mas ele oferece esperança a uma nação 

cansada.  Não é difícil entender por que a mente humana está à procura de um Messias conquistador. 
 

E Moisés disse ao povo: não temais; Fique, e veja a saúde do senhor, o que ele fará com 
você hoje; Porque os egípcios que você viu hoje, nunca mais vai vê-los para sempre.  O 
Senhor lutará por você, e você deve permanecer.  (Êxodo 14:13-14). 
 
E ele disse: OID, Judá todos, e vós moradores de Jerusalém, e tu rei Josaphat. O senhor 
diz-vos, não temais, e amedrentéis na frente desta grande multidão; Porque não é a sua 
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guerra, mas a de Deus.  (2 Crônicas 20:15). 
 
Esforço e encorajamento; Não temam, nem tenham medo deles: que o Senhor teu Deus é 
aquele que vai com você: ele não vai te deixar nem te abandonar.  (Deuteronômio 31:6). 
 
Vou convocar o senhor, digno de ser louvado. E eu serei salvo dos meus inimigos.  (2 
Samuel 22:4). 
 
Em Deus faremos proezas; E ele hollará nossos inimigos.  (Salmo 60:12). 
 
Que o senhor seu Deus vá com você, para lutar por você contra seus inimigos, para salvá-
lo.  (Deuteronômio 20:4). 

 
Deus não é meramente promissora vitória, mas vai nos acompanhar à batalha, o que quer ou onde 

a batalha é.  Os únicos nomes dados são os dos inimigos passados.  O senhor cumprirá sua promessa não 
importa quem seja o inimigo. 

 
 

LIBERTAÇÃO DOS PECADOS 
 
A questão mais importante (pelo menos para os cristãos, e eu falo desse ponto de vista) é a liber-

tação dos pecados.  A criação foi de cerca de 6000 anos atrás.  Nossas vidas não são nada mais do que 
uma especificação da linha do tempo.  Mas quanto tempo é a eternidade, e buscamos a salvação para 
sermos eternos.  Qual é o ponto de vencer a batalha com seus inimigos desta vida, mas perder a guerra e 
passar a eternidade para além de Deus? 

 
Deus promete a um Redentor, um Salvador-o Messias. 
 
Que Deus como você, que perdoa o mal, e esquece o pecado do resto de sua herança? Ele 
não manter a sua raiva para sempre, porque ele é um amador de misericórdia. (Micah 
7:18). 
 
Eu dispensei suas rebeliões como nublado, e como seu nevoeiro pecados: tornar-me, 
porque eu redimiu-te.  (Isaías 44:22). 
 
Publicar, e fazê-los vir, e entrar todos em consulta: quem fez ouvir isso desde o início, e 
tem dito isso desde então, mas eu o senhor?  E não há Deus além de mim; Deus justo e 
Salvador: mais ninguém fora de mim.  Eis-me, e sejais salvos, todos os termos da terra: 
porque eu sou Deus, e não há mais.  Isaías 45:21-22). 
 
O senhor no meio de ti, poderoso, ele deve salvar; Gozaráse em você com alegria, silên-
cio de amor, vai se alegrar com você cantando.  (3:17). 
 
Minha alma, em Deus só descansa; Por causa dele é a minha esperança.  Ele é apenas o 
meu forte e minha saúde: é o meu refúgio, eu não vou escorregar.  Em Deus é a minha 
salvação e a minha glória: em Deus é a rocha da minha força, e o meu refúgio.  (Salmo 
62:5-7). 
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O senhor resgata a alma de seus servos; E eles não serão devastados como muitos como 
eles confiam.  (Salmo 34:22). 
 
Alegrai a alma do vosso servo: por vós, ó Senhor, erguei a minha alma.  Para você, sen-
hor, é bom e indulgente, e grande em misericórdia a todos que o convocam.  (Salmo 86:4-
5). 

 
A vida eterna é a conclusão das promessas de Deus e o propósito do Messias.  O Messias foi 

realmente prometido e parte do plano de Deus. 
 
Quem é o Messias?  Se você o visse, você o conheceria? 
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Capítulo 5.  Jesus Cristo é o Messias? 

 
 
 

Qual é a diferença entre um judeu e um gentio?  Os primeiros cristãos, seguidores de Cristo, 
eram judeus.  É difícil declarar quem constitui os cristãos de hoje, devido a conversões ao longo dos sé-
culos de diversas culturas, mas alguns dos cristãos de hoje podem ser descendentes dos judeus que se-
guiram a Cristo 2000 anos atrás. 

 
A questão importante, qual é a diferença nas religiões do judaísmo e do cristianismo?  Um amigo 

judeu me perguntou se eu achava que os cristãos são (judeus na religião) que acreditam que Jesus Cristo 
é o Messias.  Minha resposta, "absolutamente." 

 
Um cristão fundamental leva a Bíblia muito literalmente em assuntos que são claramente literais.  

Portanto, um cristão deve ou deve ver o conteúdo da Bíblia Hebraica (antigo testamento), assim como 
um judeu faria.  Uma diferença fundamental poderia ser a visão da profecia e do Messias.  O cristão 
acredita que a profecia messiânica é apenas isso, enquanto alguns judeus não acreditam que o Messias é 
mais do que o simbolismo da esperança. 

 
Toda vez que um cristão fala sobre o Messias, sua conversa rapidamente se torna o novo testa-

mento.  É aceitável usar este texto quando se discute Jesus Cristo com um judeu que não aceita a palavra 
do novo testamento?  Um deve começar em algum lugar.  Para responder a uma pergunta com uma per-
gunta, pode um ensinar a matemática sem um livro da matemática ou da química sem um livro da 
química?  O texto deve ser aceite como uma fonte a ser procurada para ver se é mantida contra o teste do 
tempo.  Se o novo testamento é contra o velho testamento-pode ser verdade! 

 
Como previsto, eu estou tomando um mais "off " capítulo, e eu vou permitir que as escrituras 

para falar por mim.  Se a criação bíblica é fiel à palavra de Deus, o que mais essas escrituras podem sig-
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nificar?  Os cristãos vêem as seguintes profecias do antigo testamento e as escrituras do novo testamento 
como promessas e cumprimento.  Na sequência bíblica, toda a versão do rei Santiago: 
 
Filho de Deus: profecia: Eu vou publicar o decreto: o senhor disse-me: tu és meu filho; Eu te vi hoje.  
Salmo 2:7. 
 
Realização: este será grande, e será chamado o filho do Altíssimo: E ele dará ao Senhor Deus o trono de 
Davi, seu pai: E respondendo o anjo disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre vós, e a virtude do Altíssimo 
vos fará sombra; Para o qual também a coisa sagrada que vai nascer, será chamado de filho de Deus. Lu-
cas 1:32, 35. 
 
Descendente de Abraão: e eu vou estabelecer o meu pacto entre mim e você, e sua semente depois de 
você em suas gerações, por pacto perpétuo, para ser você por Deus, e tua semente depois de ti.  Gênesis 
17:7. 
 
Em tua semente todo o povo da terra será abençoado, na medida em que obedecer a minha voz.  Gênesis 
22:18. 
 
As promessas de Abraão foram feitas, e sua semente. Ele não diz: e para as sementes, como de muitos; 
Mas como um: e sua semente, que é Cristo.  Gálatas 3:16. 
 
Descendente de Isaac: Então disse Deus a Abraão: não olhe grave para a causa do menino e seu servo; 
Em tudo o que eu te digo Sara, ouvir a sua voz, porque em Isaac será chamado de prole. 13 e também o 
filho do servo devo colocar em pessoas, pois é a tua semente.  Gênesis 21:12-13. 
 
Pela fé Abraão ofereceu Isaac quando ele foi testado, e ofereceu-se ao único que tinha recebido as 
promessas, tendo sido dito: em Isaac você será chamado de semente: pensar que até mesmo dos mortos é 
poderoso Deus para levantar; de onde ele também foi recebido pela figura.  Hebreus 11:17-19. 
 
Descendente de Davi: em verdade o senhor jurou a Davi, ele não se afastará deles: do fruto do teu ventre 
eu vou colocar no teu trono.  Salmo 132:11. 
 
Eis que os dias vêm, diz o senhor, e eu despertarei Davi justamente, e reinarei rei, que será alegre, e fará 
julgamento e justiça na terra.  Jeremias 23:5. 
 
E removeu aquele, ele os ergueu pelo rei para Davi, que também deu testemunho, dizendo: Eu encontrei 
Davi, filho de Jesus, um homem no meu coração, que fará tudo o que eu quiser.  Da semente de um pre-
sente, Deus, de acordo com a promessa, levantou Jesus pelo Salvador para Israel; Atos 13:22-23. 
 
Sobre seu filho, (que foi feito da semente de Davi de acordo com a carne; Romanos 1:3. 
 
Estabelecimento do Reino na terra: o cetro de Judá não será retirado, e o legislador de entre seus pés, até 
que Shiloh venha; E ele vai reunir as pessoas.  Gênesis 49:10. 
 
70 semanas são determinadas sobre o seu povo e sua cidade santa, para terminar o prevaricação, e para 
acabar com o pecado, e expiar a iniqüidade; E trazer a justiça dos séculos, e selar a visão e a profecia, e 
ungir o Santo dos Santos.  Saber, portanto, e compreender, que a partir do caminho para fora da palavra 
para restaurar e construir Jerusalém para o príncipe Messias, haverá sete semanas, e 62 semanas; Tor-



 

51 

naráse para construir o quadrado e a parede em tempos de angústia.  Daniel 9:24-25. 
 
Estabelecimento do Reino na terra: para todas estas coisas devem passar, mas o fim não é ainda.  Pois a 
nação se erguerá contra a nação, e o reino contra o Reino: e haverá fomes, pestes e terremotos em luga-
res de mergulhadores.  Tudo isso é o começo das mágoas.  Então eles vão te entregar para ser afligido, e 
eles vão te matar, e você será odiado de todas as Nações por causa do meu nome.  E então muitos serão 
ofendidos, e eles vão trair uns aos outros, e eles vão se odiar.  E muitos falsos profetas se erguerão, e en-
ganarão muitos.  E porque a iniqüidade deve abundar, o amor de muitos será frio.  Mas aquele que vai 
resistir até o fim, o mesmo será salvo.  Quando você vê, portanto, a abominação da desolação, falada por 
Daniel, o Profeta, fique no lugar sagrado.  Parafraseando de Mateus 24:6-15. 
 
O nascimento virginal do Messias: portanto, o próprio Senhor lhe dará um sinal: Eis que a virgem con-
ceberá, e terá filho, e chamará seu nome de Emmanuel.  Isaías 7:14. 
 
E o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que, como Maria, sua mãe foi prometida a José, antes que eles 
estivessem juntos, foi encontrado para ter concebido do Espírito Santo.  E José, seu marido, como ele era 
justo, e não queria caluniar ela, queria deixá-la secretamente.  E pensando nele neste, eis que o anjo do 
Senhor aparece a ele em seus sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não temeis receber Maria tua esposa, 
pois o que é obtido nela, do Espírito Santo é.  Matthew 1:18-20. 
 
Local de nascimento: mas você, Beth-Belém Ephrata, pequeno para estar nos milhares de Judá, a partir 
de ti eu vou sair daquele que será senhor em Israel; E suas saídas são desde o início, desde os dias do 
século.  Micah 5:2. 
 
E José veio da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, para a cidade de Davi, que é chamada de 
Belém, porque era da casa e família de Davi; Para ser registrado com Mary sua esposa, prometido a ele, 
que estava grávida.  E aconteceu que quando eles estavam lá, eles cumpriram os dias em que ela teve 
que dar à luz.  Luke 2:4-6. 
 
Todos saberão que ele é Deus: os reis de Tharsis e das Ilhas trarão adiante: os reis de Sabá e seba ofere-
cem presentes.  E ajoelhar-se a ele todos os reis; Você será servido por todas as pessoas.  Salmo 72:10-
11. 
 
E como Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias do Rei Herodes, eis que alguns mágicos vieram do 
Oriente para Jerusalém, dizendo: onde está o rei dos judeus, que nasceu? Por sua estrela que vimos no 
Oriente, e Viemos adorá-lo.  Matthew 2:1-2. 
 
Abate de crianças-tentativa de matar o Messias: assim diz o senhor: a voz foi ouvida em Ramá, 
chorando, e chorando amargamente: Rachêl luto por seus filhos, ele não queria ser consolado com seus 
filhos, pois pereceram.  Jeremias 31:15. 
 
Herodes, então, como ele foi ridicularizado pelos magos, foi muito irritado, e enviou, e matou todas as 
crianças que tinham em Belém e em todos os seus termos, de dois anos de idade para baixo, de acordo 
com o tempo que tinha compreendido os mágicos.  Em seguida, foi cumprido o que tinha sido dito pelo 
profeta Jeremias, que disse: a voz foi ouvida em Ramá, grande lamentação, chorando e gemendo: Rachêl 
chora seus filhos, e não queria ser consolado, porque eles pereceram. Matthew 2:16-18. 
 
Preparador (João Batista): uma voz chorando no deserto: varrer o caminho para o senhor: endireitar-se 
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em solidão para o nosso Deus.  Isaías 40:3. 
 
Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim: e então chegará ao seu templo 
o senhor que vós procurais, e o anjo da Aliança, a quem vós desejais. Eis que ele disse o Senhor dos an-
fitriões.  Malaquiles 3:1. 
 
E naqueles dias João Batista veio pregar no deserto da Judéia, 2 e dizendo: arrependa-se, que o Reino 
dos céus se aproximou. 3 pois isso é o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse: a voz de alguém que 
chora no deserto: Deixe o caminho do senhor ser feito, endireite seus caminhos. Matthew 3:1-3. 
 
Deus nele: e o espírito do senhor repousa sobre ele; Espírito de sabedoria e inteligência, espírito de Con-
selho e Fortaleza, espírito de conhecimento e medo do senhor; Isaías 11:2. 
 
O espírito do senhor está sobre mim, pois o senhor me ungiu; Hame enviado para pregar boas novas aos 
mortos, para vincular o coração partido, para publicar a liberdade para os cativos, e para a abertura dos 
prisioneiros da prisão;  Isaías 61:1. 
 
E Jesus, depois que ele foi batizado, subiu após a água; E eis que os céus foram abertos a ele, e ele viu o 
espírito de Deus descendo como uma pomba, e veio sobre ele.  Matthew 3:16. 
 
Quanto a Jesus de Nazaré; Como Deus o ungiu do Espírito Santo e do poder; Que foi sobre a fazer bens, 
e curou todos os oprimidos do diabo; Porque Deus estava com ele.  Atos 10:38. 
 
O Messias será judeu: profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, o Senhor teu Deus te elevar: para 
ele ouvir: de acordo com tudo o que você pediu do Senhor teu Deus em Horebe no dia da Assembléia, 
dizendo: não volte para ouvir a voz do Senhor meu Deus , nem vejo este grande fogo, pois não morrerei.  
E o senhor me disse, eles disseram bem.  Profeta eu vou criá-lo de entre seus irmãos, como você; E eu 
colocarei minhas palavras em sua boca, e ele falará com eles tudo o que eu mandarei para ele.   Deuter-
monio 18:15-18. 
 
E ele enviará a Jesus Cristo, que foi antes de você anunciou: a quem em verdade é necessário que o céu 
possa ter até os tempos da restauração de todas as coisas, que Deus falou pela boca de seus santos profe-
tas que têm sido desde o século. 22 porque Moisés disse aos padres: o Senhor teu Deus te criará profeta 
de seus irmãos, como eu; Ele ouve em todas as coisas que eu vou falar com você.  Atos 3:20-22. 
 
Sacerdote para sempre: o senhor jurou, e ele não vai se arrepender: tu és um sacerdote para sempre de 
acordo com a ordem de Melchîsedech.  Salmo 110:4. 
 
Assim também Cristo não se glorificava ao tornar-se um Pontífice, mas aquele que lhe disse: tu és meu 
filho, eu te tenho hoje; Como também diz em outro lugar: você é um sacerdote eternamente, de acordo 
com a ordem de Melchîsedec.  Hebreus 5:5-6. 
 
Uma testemunha dos gentios, também: embora não seja esta escuridão como a aflição que veio a ele no 
tempo que levemente tocou a primeira vez para a terra de Zebulom, e para a terra de Nephtalí; E então, 
quando agravaram o caminho do mar, daquela parte do Jordão, na Galiléia do povo.  As pessoas que 
caminharam na escuridão viram uma grande luz: aqueles que habitavam na terra da sombra da morte, a 
luz brilhou sobre eles.  Isaías 9:1-2. 
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Mas ao ouvir Jesus que João era um prisioneiro, ele virou-se para a Galiléia; E deixando Nazaré, ele veio 
e habitou em Cafarnaum, a cidade marítima, nos confinamentos de Zebulom e Nephtalim: que cumpriu 
o que foi dito pelo profeta Isaías, que ele disse: a terra de Zebulom, e da terra de Nephtalim, o caminho 
do mar , da outra parte do Jordão, a Galiléia dos gentios; As pessoas se estabeleceram na escuridão, viu 
grande luz; E para aqueles sentados na região e sombra da morte, luz Les esclareceu.  Matthew 4:12-16. 
 
Triunfal entrada do Messias em Jerusalém: regozijar-se muito, filha de Sião; Dê voz de júbilo, filha de 
Jerusalém: Eis que teu rei virá a ti, justo e Salvador, humilde, e cavalgando em cima de um asno, assim 
sobre um Pollino filho de burro.  Zacarias 9:9. 

 
E quando se aproximou de Jerusalém, e eles vieram para Bethfagé, para o Monte das azeitonas, então 
Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, ir para a aldeia antes de você, e depois encontrar um burro, e 
um Pollino com ele: desamarrá-lo, e traédme-los.  E se alguém lhe disser algo, diga, o senhor precisa 
deles. E então ele vai deixar você.  E tudo isso foi feito, que deve ser cumprido o que foi dito pelo pro-
feta, que disse: Diga à filha de Sião: Eis que teu rei vem a ti, manso, e sentado em cima de um burro, e 
sobre um Pollino, filho de um animal jugo.  Matthew 21:1-5. 
 
Salvador espiritual para todos: e eu vou sacudir todas as pessoas, e o desejado de todas as pessoas devem 
vir; E Henchiré esta casa de glória, disse o Senhor dos anfitriões.  O meu é de prata, e o meu é ouro, diz 
o Senhor dos anfitriões.  A glória de Aquesta última casa será maior do que a do primeiro, diz o Senhor 
dos anfitriões; E eu darei paz neste lugar, diz o Senhor dos anfitriões.  Ageu 2:7-9. 
 
E veio pelo espírito ao templo. E quando o menino Jesus foi colocado seus pais no templo, fazer por ele 
de acordo com o costume da lei.  Então ele o pegou em seus braços, e abençoou a Deus, e disse, agora 
você diz adeus, senhor, ao seu servo, de acordo com sua palavra, em paz; Pois eles viram os meus olhos 
a tua salvação, que tu tens manipulado na presença de todas as pessoas; Luz a ser revelada aos gentios, e 
a glória de seu povo Israel.  Luke 2:27-32. 
 
JUEZ: Eis o meu servo, eu o seguro; Meu escolhido em quem minha alma toma contentamento: Eu colo-
quei sobre ele o meu espírito, ele vai julgar o povo. 2 nem ele deve chorar, nem levantar, nem fazer sua 
voz ouvida nas praças.  Isaías 42:1-2. 
 
E deixaram os fariseus, eles consultaram contra ele para destruí-lo.  Mas sabendo o que Jesus fez, ele se 
afastou: e muitas pessoas o seguiram, e ele curou tudo.  E ele efetivamente encomendou-lhes para não 
descobri-lo: que ele deveria cumprido o que foi dito pelo profeta Isaías, que ele disse: Eis, meu servo, 
quem eu escolhi; Meu amado, em quem minha alma está satisfeita: vou colocar meu espírito sobre ele e 
os gentios anunciarão o julgamento.  Ele não vai lutar, nem Voceará: e ninguém deve ouvir a sua voz nas 
ruas.  A palheta em cascata não se quebrará, e o Pousada que o fumo não saciará, até que o julgamento 
seja vitorioso.  Matthew 12:14-20. 
 
Jesus enfurecido pela ganância no templo: Eu fui afastado dos meus irmãos, e eu sinto falta dos filhos de 
minha mãe. 9 para o zelo de tua casa consumiu-me; E aqueles que vituperaban você, caíram em cima de 
mim.  Salmo 69:8-9. 
 
Então seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo de sua casa me comeu.  John 2:17. 
 
Messias para ensinar em parábolas: Ouça, meu povo, minha lei: Curve seu ouvido para as palavras da 
minha boca. 2 Eu vou abrir a boca em parábola; Vou falar coisas antigas reservadas: Salmos 78:1-2. 
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Tudo isso Jesus falou por parábolas para o povo, e sem parábolas ele não falou com eles: para cumprir o 
que foi dito pelo profeta, que disse: Eu vou abrir minha boca em parábolas; Vou transbordar coisas es-
condidas da Fundação do mundo.  Matthew 13:34-35. 
 
Salvador todo poderoso: Diga aos do coração tímido: conforte-vos, não temais: Eis que o vosso Deus 
vem com vingança, com o pagamento: o próprio Deus virá e salvar-vos-á.  Então os olhos dos cegos 
serão abertos, e os ouvidos dos surdos serão abertos.  Em seguida, o coxo vai saltar como um veado, e 
cantar a língua do mudo; Para as águas será cavado no deserto, e torrents na solidão.  Isaías 35:4-6. 
 
E ouvindo João na prisão os atos de Cristo, ele enviou dois de seus discípulos, dizendo: ' você é o único 
que estava para vir, ou devemos esperar por outro? '  E Jesus respondeu, ele disse-lhes, vá, e deixe John 
saber as coisas que você ouve e vê: o cego vê, e a caminhada coxo; Os leprosos são limpos, e os surdos 
ouvem; Os mortos são ressuscitados, e os pobres são anunciados o Evangelho.  E bendito é aquele que 
não é escandaloso em mim.  Matthew 11:2-6. 
 
Desprezado por seus (os judeus): ele pisou em cima de mim sozinho o vinho de imprensa, e dos povos 
ninguém foi comigo: Pisélos com a minha ira, e Hollélos com a minha fúria; E o seu sangue espalhou as 
minhas vestes, e sujou todas as minhas roupas. 4 para o dia da vingança está em meu coração, e o ano do 
meu redimido está vindo.  Isaías 63:3-4. 
 
Essa foi a verdadeira luz, que ilumina todos os homens que vêm a este mundo.  No mundo era, eo 
mundo foi feito por ele; E o mundo não o conhecia.  O deles veio, e deles não recebê-lo.  John 1:9-11. 
 
Digno: ao Senhor dos anfitriões, a ele santificar: seja ele o seu medo, e ele seja o seu medo.  Então ele 
será por santuário; Mais para as duas casas de Israel por pedra para tropeçar, e tropeçando para cair, e 
por laço e pela rede para o habitante de Jerusalém.  Isaías 8:13-14. 
 
Mas Israel que seguiu a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. 32 por quê? Pois eles a seguiram não 
pela fé, mas como pelas obras da lei: para que eles tropeçaram na pedra de tropeço, 33 como está escrito: 
Eis que eu estava em Zion uma pedra de tropeço, e uma pedra de queda; E aquele que crê nela não terá 
vergonha.  Romanos 9:31-33. 
 
Desprezado: * assim diz o senhor, o Redentor de Israel, seu Santo, o desprezado de alma, a abominação 
do povo, o servo dos tiranos. Você verá reis, e príncipes Levantaránse, e adoração para Jeová; Porque 
fiel é o Santo de Israel, que te escolheu.  Isaías 49:7. 
 
*Desprezado por nenhuma boa razão, o Carl Sagan desprezando um cientista da criação. 
 
Aquele que me odeia, também o meu pai odeia. 24 se ele não tivesse feito entre eles obras que nenhum 
outro tenha feito, eles não teriam pecado; Mas agora, e eles os viram, e eles odeiam a mim e ao meu pai. 
25 mas que a palavra que está escrita na sua lei será cumprida: que sem causa eles me odiaram.  John 
15:23-25. 
 
Cabeça da igreja: a pedra que os construtores recusaram é tornado a pedra principal do canto.  Salmo 
118:22. 
 
Jesus disse Jesus: você nunca leu nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, isto foi feito 
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pela cabeça do canto: pelo senhor é isto feito, e é uma coisa maravilhosa em nossos olhos?  Matthew 
21:42. 
 
Desprezado, mais uma vez: por que as pessoas motim, e os povos pensam vaidade?  Os reis da terra 
serão, e os príncipes devem consultar juntos contra o senhor, e contra o seu ungido, dizendo: Vamos 
quebrar suas bandas, e lançar suas cordas.  Salmo 2:1-3. 
 
E eles, depois de ouvi-lo, levantou a voz por unanimidade a Deus, e disse: Senhor, você é o Deus que fez 
o céu ea terra, o mar, e tudo o que está neles; Que pela boca de Davi, teu servo, você disse: por que o 
povo se enfureceu, e os povos pensaram coisas vãs?  Os reis da terra participaram, e os príncipes 
uniram-se em um contra o senhor, e contra seu Cristo.  Pois eles realmente se reuniram nesta cidade con-
tra o seu santo filho Jesus, a quem você ungiu, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Is-
rael, para fazer o que sua mão e seu Conselho tinham antes determinado a ser feito.  Atos 4:24-28. 
 
Traído por seu próprio: porque eu não afrentó um inimigo, que eu teria suportado; Nem levantou-se con-
tra mim que me abominava, pois ele teria me ocultado dele: 13 Mas tu, meu homem, parecendo intima-
mente meu, meu guia, e minha família: 14 que juntos comunicaram docemente os segredos, para a casa 
de Deus estávamos em companhia.  Salmo 55:12-14. 
 
Eu não falo de todos vocês: Eu sei o que eu escolhi: mas para a escritura a ser cumprida: ele que come 
pão comigo, levantou o calcanhar contra mim.  Como Jesus tinha dito isso, ele foi movido no espírito, e 
protestou, e disse, em verdade, em verdade, eu digo a você, que um de vocês deve me entregar.  John 
13:18, 21. 
 
Traído por um preço: e díjeles: se está tudo bem com você, dê-me o meu salário; E se não, deixe-o. E 
pesaram pelo meu salário trinta moedas de prata.  e Díjome o senhor: lançá-lo para o tesoureiro, um 
preço bonito que eu apreciei. E eu peguei os trinta pedaços de prata, e echélas o tesoureiro na casa do 
senhor.  Zacarias 11:12-13. 
 
Então um dos doze, que foi chamado Judas Iscariotes, foi até os príncipes dos sacerdotes, e disse-lhes: ' 
o que você quer me dar, e eu vou entregá-lo a você? '  E eles apontaram trinta moedas de prata.  E desde 
então eu tenho procurado uma oportunidade para entregar.  Matthew 26:14-16. 
 
Na Cruz, Deus virou as costas para o pecado que Cristo tomou: meu Deus, meu Deus, por que você me 
deixou?  Por que você está longe da minha saúde, e das palavras do meu grito?  Estou drenado como 
águas, e todos os meus ossos são descoyuntaron: meu coração era como cera, Desliéndose no meio do 
meu intestino.  Secas como um vaso de flores meu vigor, e minha língua presa ao meu paladar; E você 
me colocou no pó da morte.  Salmo 22:1, 14, 15. 
 
E perto da hora de nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachtani? Isto é: meu 
Deus, meu Deus, por que você me abandonou?  Matthew 27:46. 
 
Não é atraente: quem acreditou no nosso anúncio? E em quem se manifestou o braço do senhor?  E ele 
erguer-se-á diante dele, e como uma raiz de terra seca: não há nenhum aparente nele, nem beleza: vê-lo, 
mas sem atração para nós desejá-lo.  Desprezado e descartado entre os homens, um homem de tristezas, 
experimentado em sofrimento: e como nós escondemos dele o rosto, ele foi desprezado, e nós não es-
timá-lo.  Ele certamente carregou nossas doenças, e sofreu nossas mágoas; E nós o mandamos açoitar, 
ferido por Deus e abatido.  Isaías 53:1-4 
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Para levar os nossos pecados: mas ele foi ferido por nossas rebeliões, terreno para os nossos pecados: o 
castigo da nossa paz sobre ele; E pela sua dor, fomos curados. 6 todos nós nos desviamos como ovelhas, 
cada um partiu pelo seu caminho, mas o senhor carregou nele o pecado de todos nós.  Isaías 53:5-6 
 
De Will tomou a punição: angustiado ele, e aflitos, não abriu a boca: como cordeiro foi levado para o 
matadouro; E como uma ovelha antes de seus tosquiadores, silenciado, e não abrir a boca.  De prisão e 
julgamento foi levado; E sua geração que vai dizer? Pois ele foi cortado da terra dos vivos; Pela rebelião 
do meu povo, ele foi ferido.  E Dipúsose com o ímpio sua sepultura, mas com os ricos estava em sua 
morte; Porque ele nunca fez mal, e não havia nenhum engano em sua boca.  Isaías 53:7-9 
 
A crucificação era a vontade de Deus: com tudo o que o senhor queria para quebrá-lo, subjugando-o ao 
sofrimento. Quando ele colocar sua vida em expiação para o pecado, ele vai ver a linhagem, viver por 
longos dias, ea vontade do senhor estará em sua mão próspera. 11 o trabalho de sua alma deve ver e ser 
saciado; Com o seu conhecimento, ele irá justificar o meu servo apenas muitos, e ele deve suportar as 
iniqüidades deles. 12 Portanto, darei-lhe parte com os grandes, e com o forte deve distribuir miudezas; 
Pois ele derramou sua vida até a morte, e foi contado com os ímpios, tendo tomado o pecado de muitos e 
orou pelos transgressores.  Isaías 53:10-12 
 
No versículo 2: e veio no sábado, ele começou a ensinar na sinagoga; E muitos o ouvem, eles ficaram 
espantados, dizendo: onde essa coisa tem isso? E que sabedoria é esta dada a ele, e tais maravilhas que 
por suas mãos são feitas?  Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Jacó, e José, e Judas, e 
Simão? Você também não está aqui conosco, suas irmãs? E eles foram escandaloso nele.  Mas Jesus 
disse-lhes: não há nenhum profeta desgraçado, mas em sua terra, e entre seus parentes, e em sua casa.  E 
ele não poderia fazer lá qualquer maravilha; Ele só curou alguns doentes, colocando as mãos sobre eles.  
E ele estava maravilhado com a incredulidade deles. E rodeava as aldeias circundantes, ensinando.  Mark 
6:2-6. 
 
No versículo 3: e Jesus saiu, carregando a coroa de espinhos e as roupas de grana. E Jesus disse Pilatos: 
Eis o homem.  John 19:5. 
 
Nos versículos 4-6: como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua 
vida em resgate de muitos.  Matthew 20:28. 
 
No versículo 7: e sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos anciãos, nada respondia.  Pilatos 
então diz-lhe: não ouves quantas coisas testemunham contra ti?  E ele não respondeu uma palavra; Então 
o Presidente ficou muito maravilhado, Mateus 27:12-14. 
 
No versículo 9, que não pecou; Nem foi encontrado engano em sua boca: 23 quando ele foi 
amaldiçoado, ele não retornou xingando: quando ele sofreu, ele não ameaçou, mas referiu a causa a que 
ele julga bastante: 1 Pedro 2:22-23. 
 
No versículo 9: e como era a tarde do dia, veio um homem rico de Arimatéia, chamado José, que tam-
bém tinha sido um discípulo de Jesus.  Isto veio a Pilatos, e pediu o corpo de Jesus: Então Pilatos orde-
nou que o corpo fosse dado a ele.  e tomando José o corpo, ele embrulhou-o em uma folha limpa, e 
colocá-lo em seu novo sepulcro, que ele tinha feito no rochedo: e uma grande pedra foi mexido para a 
porta do sepulcro, ele foi embora.  Matthew 27:57-60. 
 
No versículo 12: mas Jesus, tendo novamente exclamou com uma grande voz, deu o espírito.  Matthew 
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27:50. 
 
No versículo 12: e Jesus disse: pai, perdoai-os, pois não sabem o que fazem. e partindo seus vestidos, 
eles lançam lotes.  Luke 23:34. 
 
Julgado, resistiu indignidades: reunir agora em bandas, ó filha de bandas: temos sido sitiada: com uma 
haste o juiz de Israel será ferido na mandíbula.  Micah 5:1. 
 
E eles colocaram sobre sua cabeça uma coroa tecida com espinhos, e uma palheta em sua mão direita; 
Ele cutucando em torno de seu joelho antes dele, zombando dele, dizendo: granizo, rei dos judeus!  E 
cuspindo nele, eles pegaram a bengala, e o machucaram na cabeça.  Matthew 27:29-30. 
 
Vítima disposta a pagar por nossos pecados em uma Cruz: o Senhor Jeová abriu meu ouvido, e eu não 
era rebelde, nem torné-me de volta.  Eu dei o meu corpo aos feridos, e minhas bochechas para aqueles 
que iriam tabela meu cabelo: Eu não escondi meu rosto dos insultos e os ossos.  Para o Senhor Deus vai 
me ajudar; Portanto, não me envergonhe: é por isso que eu coloquei meu rosto como uma pedra, e eu sei 
que eu não vou ter vergonha.  Isaías 50:5-7. 
 
Vocês ouviram a blasfêmia: o que pensam vós?  E todos o condenaram a ser culpado da morte.  E alguns 
começaram a cuspir sobre ele, e para cobrir seu rosto, e para buffet ele, e dizer-lhe, profetizar: e os ser-
vos fizeram golpeá-lo com as palmas das mãos.  Mark 14:64-65. 
 
Piercing com pregos no crucifixo: porque os cães cercaram-me, Hame cercado gang do mal: Horadaron 
minhas mãos e meus pés.  Salmo 22:16. 
 
No entanto, Thomas, um dos doze, que diz que o Didymus, não estava com eles quando Jesus veio.  Vão 
os outros discípulos: ao senhor que vimos. E ele disse a eles, se eu não segurar o sinal das unhas em suas 
mãos, e especialidade meu dedo no lugar das unhas, e especialidade minha mão do seu lado, eu não vou 
acreditar.  John 20:24-25. 
 
Desprezado na Cruz: todos os que me vêem, escarnecen-me; Eles esticam os lábios, eles abanam a ca-
beça, dizendo: Remítese o senhor, Líbrelo; Salvá-lo, uma vez que nele se agradou.  Salmo 22:7-8. 
 
E aqueles que passaram, disseram-lhe insultos, abanando a cabeça, e dizendo, você, que derrubar o tem-
plo, e em três dias reconstruí-lo, salve-se: se você é o filho de Deus, desça da Cruz.  Desta forma tam-
bém os príncipes dos sacerdotes, Escarneciendo com os escribas e os fariseus e os anciãos, disse: outros 
salvos, para si mesmo não pode salvar: se ele é o rei de Israel, agora descer da Cruz, e nós vamos acredi-
tar nele.  Confie em Deus: Líbrele agora se você o quer: porque ele disse, eu sou o filho de Deus.  O 
mesmo também zaherían-lhe os ladrões que foram crucificados com ele.  Matthew 27:39-44. 
 
Tratado indignado na Cruz: a afronta partiu meu coração, e eu estou de coração partido: e eu esperei que 
compadeciese de mim, e não havia: e Consolador, e nenhum encontrado.  Pusiéronme também fel por 
comida, e na minha sede eu tenho que beber vinagre.  Salmo 69:20-21. 
 
Ele foi dado uma bebida de vinagre misturado com fel: e gosto, não queria beber 35 e depois de terem 
crucificado, eles entregaram seus vestidos, jogando sorte: para cumprir o que foi dito pelo profeta: eles 
dividiram meus vestidos, e em minhas roupas que jogou sorte.   Matthew 27:34-35. 
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Você não vai quebrar um osso: em uma casa que você vai comer, e você não deve levar essa carne longe 
de casa, nem quebraréis seu osso.  Êxodo 12:46. 
 
E os soldados vieram, e eles quebraram suas pernas para o primeiro, e também o outro que tinha sido 
crucificado com ele. 33 mas quando eles vieram a Jesus, ao vê-lo morto, eles não quebraram suas per-
nas: para estas coisas foram feitas para o cumprido das Escrituras: Bone quebrantaréis não dele.  John 
19:32-33, 36. 
 
Na Cruz o seu lado será perfurado: e eu vou derramar sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Je-
rusalém, o espírito de graça e oração; E eles vão olhar para mim, a quem eles passaram, e eles devem 
chorar sobre ele, como chorando sobre o unigênito, sofrendo sobre ele como aquele que sofre mais de 
primogênito.  Zacarias 12:10. 
 
Mas um dos soldados abriu o seu lado com uma lança, e depois veio sangue e água.  E também outra es-
critura diz, eles vão olhar para aquele que passou.  John 19:34, 37. 
 
O Messias se erguerá para governar com Deus: Alegróse meu coração, e minha glória foi apreciada: tam-
bém a minha carne vai descansar em segurança.  Pois você não vai deixar minha alma no sepulcro; Nem 
vai permitir que seu santo veja a corrupção.  Salmo 16:9-10. 
 
Irmãos, vocês podem dizer livremente ao Patriarca Davi, que morreu, e foi sepultado, e seu sepulcro está 
conosco até hoje.  Mas sendo um profeta, e sabendo que com juramento Deus tinha jurado que o fruto de 
seu lombo, quanto à carne, elevaria o Cristo que se sentaria em seu trono;  Vendo-o antes, ele falou da 
ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no inferno, nem sua carne viu a corrupção.  Atos 
2:29-31. 
 
Messias para governar a mão direita de Deus: Senhor disse ao meu senhor, sente-se à minha mão direita, 
enquanto eu coloco seus inimigos pelo banquinho de seus pés.  Salmo 110:1. 
 
Deus, tendo falado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo para os padres pelos profetas, 
nestes últimos dias ele nos falou pelo filho, a quem ele constituiu o herdeiro de tudo, pelo qual ele tam-
bém fez o universo: que é o esplendor de sua glória , e a própria imagem de sua substância, e susten-
tando todas as coisas com a palavra de sua potência, tendo feito a purga de nossos pecados por si 
mesmo, sentou-se à direita da Majestade no Heights, Hebreus 1:1-3. 
 
O Messias foi ressuscitado para conquistar a morte: ele vai construir o templo do senhor, e ele vai supor-
tar a glória, e ele vai sentar e dominar em seu trono, e ser um sacerdote em sua solito; E o Conselho de 
paz estará entre os dois.  Zacarias 6:13. 
 
Quem é que vai condenar? Cristo é aquele que morreu; Além disso, aquele que também ressuscitou, que 
está na mão direita de Deus, que também intercede por nós.  Romanos 8:34. 
 
O Messias a pedra angular da fé: porque você disse: nós fizemos um concerto com a morte, e nós con-
cordamos com a sepultura; Quando eu passar a tempestade do flagelo, ele não virá para nós, pois nós 
colocamos as nossas boas-vindas na mentira, e na falsidade vamos esconder: 16 Portanto, o senhor diz 
assim: Eis que eu fundei em Sião uma pedra, uma pedra de Fortaleza, de um canto , de preço, de funda-
ção estável: aquele que crê, não se apressa.  Isaías 28:15-16. 
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Você também, como pedras vivas, ser construído uma casa espitirual, e um sacerdócio sagrado, para 
oferecer sacrifícios espirituais, agradando a Deus para Jesus Cristo. 6 Portanto, ele também contém a 
escritura: Eis que coloquei em Sião a pedra principal do ângulo, escolhida, preciosa; E aquele que crê 
nela não será confundido. 7 ela é, portanto, a honra que crêem: mas para os desobedientes, a pedra que 
os construtores censuraram, isso foi feito a cabeça do ângulo; 8 e pedra de tropeço, e uma rocha de 
escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente; Para os quais eles também foram 
ordenados.  1 Pedro 2:5-8. 
 
Deus declara o Messias como o filho de Deus: eu, no entanto, coloquei meu rei sobre Sião, monte de 
minha santidade. 7 vou publicar o decreto: o senhor disse-me: tu és meu filho; Eu te vi hoje.  Salmo 2:6-
7. 
 
E eis que você deve conceber em seu seio, e dar à luz um filho, e chamar o seu nome Jesus.  Isto será 
grande, e será chamado o filho do Altíssimo: e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai: e reinará 
na casa de Jacó para sempre; E do seu reino não haverá fim.  Luke 1:31-33. 
 
Messias para testemunhar aos gentios: eles não vão fazer mal ou mal em toda a minha montanha 
sagrada; Pois a terra deve ser preenchida com o conhecimento do senhor, como as águas cobrem o mar. 
10 e acontecerá naquele momento que a raiz de Jessé, que será definida pelo estandarte ao povo, será 
procurada dos povos; E sua holganza será a glória.  Isaías 11:9-10. 
 
Como o pai me conhece, e eu conheço o pai; E eu coloquei minha vida pelas ovelhas.  Eu também tenho 
outras ovelhas que não são desta dobra; Eu também quero trazê-los, e eles vão ouvir a minha voz; E 
haverá um rebanho, e um pastor.  John 10:15-16. 
 
Juiz justo: teu trono, ó Deus, eterno e para sempre: vara da justiça a vara do teu reino.  Você amou a 
justiça e odiou o mal: por que Deus o ungiu, o Deus de vocês, com o azeite de alegria sobre seus com-
panheiros.  Salmo 45:6-7. 
 
Eu não posso de mim mesmo fazer qualquer coisa: como eu ouço, eu julgo: e meu julgamento é justo; 
Pois não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, do pai.  John 5:30. 
 
E eu vi o céu aberto; E eis que um cavalo branco, e aquele que se sentou sobre ele, foi chamado fiel e 
verdadeiro, que com juízes de Justiça e brigas.  Apocalipse 19:11. 
 
Viver e reinar para sempre: Eu olhei para a visão da noite, e eis nas nuvens do céu como um filho do 
homem que veio, e alcançou o velho homem de grande idade, e eles colocaram para vir antes dele.  e 
Fuéle dada Senhoria, e glória, e Reino; E todos os povos, Nações e línguas o serviram; Sua Se 
 
Portanto, Deus também o exaltava ao máximo, e dióle um nome que está acima de cada nome; Que em 
nome de Jesus deve dobrar todos os joelhos daqueles que estão no céu, e deles que na terra, e deles que 
estão a terra; E cada língua confessa que Jesus Cristo é o senhor, para a glória de Deus pai.  Filipenses 
2:9-11. 
 
Isto será grande, e será chamado o filho do Altíssimo: e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai: 
e reinará na casa de Jacó para sempre; E do seu reino não haverá fim.  Luke 1:32-33. 
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Linhagem do Messias 
 
Esta é a linhagem que enumera a descida de Cristo, talvez "pedigree real" de Noé, Abraão, Isaac, 

David, Levi e outros.  Isso também cumpre as profecias messiânicas. 
 

E o próprio Jesus começou a ter cerca de trinta anos de idade, o filho de José, como ele 
acreditava; Aquele era o filho de Eli, que era de Mathat, que era Levi, que era Melchî, 
que era de Jenna, que era José, que era Mattathías, que era de Amos, que era Nahum, que 
era Esli, que era Naggai, que era Maat , que era de Matthathías, que era de semei, que era 
de José, que era de Judá, que era de Joanna, que era de Rhesa, que era de Zorobabel, que 
era de Salathiel, que era de Neri, que era de Melchî, que era de Abdi, que era de Cosam , 
que era de Elmodam, que era de er, Era de Josué, que era de Eliezer, que era de Joreim, 
que era de Mathat, que era de Levi, que era de Simeon, que era de Judá, que era de José, 
que era de Jonán, que era de Eliachîm, que era de melea, que era de Mainán , que era de 
Mattatha, que era de Nathan, que era de Davi, que era de Jesse, que era de Obed, que era 
de Boaz, que era de salmão, que era de Naassón, que era de Amminadab, que era de 
Aram, que era de Esrom, que era de Phares , que era de Judá, que era de Jacó, que era de 
Isaac, que era de Abraão, que era de Thara, que era de Nachôr, que era de Saruch, que era 
de ragau, que era de Phalec, que era de Heber, que era de sala, que era de Cainan , Ar-
phaxad, que era de não, que era de Noé, (Lucas 3:23-36A) 

 
Estas profecias do antigo testamento e o cumprimento do novo testamento são arrepiantes ou 

tranquilizadoras, dependendo do seu ponto de vista de Jesus ou das idéias sobre um Messias ou o Mes-
sias.  Não estou familiarizado com as reivindicações messiânicas dos outros, mas apostei minha eterni-
dade nisso.  Se encaixa. 

 
Você realmente pensou muito sobre o que está além deste mundo?  Voltaremos a reunir esse 

tema após a próxima seção, que olha para a nossa vida diária. 
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PARTE III A DEUS O CRIADOR EM NOSSA VIDA DIÁRIA 
 
 

 
 

E eles eram mais nobres do que aqueles que 
estavam em Salónica, pois receberam a pa-
lavra com toda a solicitude, examinando as Es-
crituras todos os dias, se essas coisas fossem 
como.  Atos 17:11 
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Capítulo 6.  A Visão de Deus: Importa no que Acreditamos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Devemos acreditar que Deus criou outras pessoas para con-
dená-los? " irmã católica Joan Chittister 19 
 
Saiba, portanto, que o senhor seu Deus é Deus, fiel Deus, que mantém o Pacto e misericórdia para aque-
les que o amam e manter seus mandamentos, até as mil gerações; (Deutermonio 7:9) 
 

Quando eu era jovem, eu me lembro de pensar: "Deus não enviaria os pagãos africanos para o in-
ferno quando eles morrerem.  Eles não sabem sobre a promessa de Deus e o plano de salvação.  "minha 
visão infeliz de outras culturas não foi ensinado a mim na escola dominical, nem foi uma visão racial, 
mas literalmente por causa do que eu vi na TV nos 50 anos, incluindo em filmes de Tarzan. 

 
Irmã Joan Chittister, citada acima, é uma mulher brilhante.  Temos em comum que somos estu-

dantes da Universidade Estadual de Penn, ela é uma pupila distinta.  Estamos ambos preocupados com o 
destino espiritual e espiritual dos outros.  Vou parar por aí porque as honras da irmã Joan vêm e vão.  Eu 
paro no irmão.  (eu tenho uma irmã Jane e irmão Fred.  Eu sou seu irmão.) 

 
Em um ponto eu concordei com a irmã Juana sobre o assunto dos pagãos que não sabiam nada do 

verdadeiro Deus.  Eu certamente acredito em um paraíso eterno e em um inferno literal e eterno.  Eu não 
desejo que ninguém esteja em qualquer lugar, mas no céu para o futuro.  Mas agora meus pensamentos 
sobre o destino eterno de um mudaram; Acredito que é justo que os pagãos sejam condenados, assim 
como é justo que qualquer incrédulo seja condenado.  Na verdade, é justo que o crente é condenado, mas 
pela graça de Deus.  Deixe-me dizer-lhe porque eu digo que um pagão pobre, que nunca ouviu falar de 
Deus e da salvação, e que sofreu através da doença e da pobreza, merece tal castigo eterno.  Eu digo que 
a resposta está no primeiro livro da Bíblia.  Além disso, estou dizendo que não há uma boa razão para 
cegos a Deus. 
 

Para sempre concordou com o seu pacto; Da palavra que ele enviou para mil gerações, 
(Salmo 105:8) 
 

                                                 
19 Glembocki, Vicki, “Vow of No Silence, Penn Stater, Penn State Alumni Association, University Park, Pa., 
January/February 2001, p. 35. 
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Deus criou tudo, incluindo o primeiro homem e a mulher.  O primeiro homem e a mulher deram 
origem a toda a civilização.  Ao mesmo tempo, toda a civilização estava muito consciente do Deus 
criador.  Por causa do pecado e da falta de obediência a Deus, o povo do mundo tornou-se muito cor-
rupto.  Noé encontrou a graça aos olhos de Deus.  Deus destruiu todas as criaturas vivas exceto aquelas 
levadas a bordo da arca.  A família inteira de Noé conhecia Deus.  Todos os pagãos de hoje são descen-
dentes da família de Noé.  Portanto, todos os pagãos são descendentes de Noé, que conheceram a Deus, e 
escolheram rejeitar a Deus e adorar qualquer outra coisa que quisessem adorar. 

 
Usando a palavra de Deus como a vara de medição (como é Deus que estabeleceu as regras em 

primeiro lugar) qualquer pessoa perdida não tem desculpa. 
 
Lamed.  Para sempre, ó Senhor, permenece a tua palavra no céu.  Por geração e geração é a 
sua verdade: você afirmou a terra, e perseverar.  O começo de sua palavra é verdadeiro; E 
eterno é tudo julgamento de sua justiça.  (Salmo 119:89, 90.160) 

 
 
QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS RELIGIÕES? 
 

Judaismo 18,153,000 
Romano católico 1,042,501,000 
Protestante 382,374,000 
Ortodoxa 173,560,000 
Anglicana 75,847,000 
TOTAL JUDAICO-CRISTÃO 1,692,435,000 30% 
 
TOTAL ISLAM Y BAHAÍES 1,020,114,000 18% 
 
Hindu 751,360,000 
Budista 334,002,000 
Chinês Tradicional 140,956,000 
Sikhismo  19,853,000 
Chamanismol 10,854,000 
Confucianismo 6,230,000 
Jainismo 3,927,000 
Xintoísmo 3,336,000 
TOTAL EASTERN 1,270,508,000 23% 
 
Outros “Cristianismo” 195,470,000 
Religiões Tribais 99,736,000 
Outras e Novas Religiões 142,948,000 
TOTAL OUTROS 438,154,000 8% 
 
Não-religioso 912,874,000 
Ateu  241,852,000 
NÃO/NENHUM DEUS TOTAL 1,154,726,000 21% 
 
TOTAL DE GRANDES 5,575,947,000 100% 
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Pergunta retórica: como é que 21% de nós ao redor do mundo perdem a fé de que existe um 
Deus, quando 100% das primeiras pessoas na terra, Adão e Eva, sabiam que havia um Deus vivo?  E 
então 100% novamente sabia em primeira mão que havia (é) um Deus vivo quando a família de Noé de-
sembarcou da arca?  Trinta por cento (30%) de nós  "manteve a fé", o que significa que eles são judeus 
ou cristãos dominantes.  Assim adicionados juntamente com os não-religiosos e ateus que deixa 49%.  
Mesmo no dia de Moisés alguns só manteve a fé suficiente até que outra pessoa construiu um bezerro de 
ouro.  Então, o que é que os outros 49% do mundo veio com (de 70% que a irmã Juana acha que Deus 
não deve condenar)? 

 
Todas as descrições a seguir das religiões mundiais são extraídas e condensada a partir da enci-

clopédia interativa de Compton:20 (traduzido pelo autor).  Estes darão uma noção do que aconteceu den-
tro de nossas mentes humanas, além de conceitos como bezerros de ouro: 
 
Mórmons.  O ensinamento Mórmon diz que Deus tinha evoluído originalmente da humanidade.  Por-
tanto, a humanidade presente poderia se tornar deuses.  Contrariamente ao cristianismo, a crença Mór-
mon afirma que as três pessoas da divindade são três seres distintos.  Jesus Cristo apareceu na terra para 
salvar a humanidade, mas a salvação de cada pessoa depende da qualidade de sua própria vida.  Um bati-
smo é praticado por imersão, e há também um batismo em nome dos mortos.  Os Mórmons acreditam 
que é possível que os antepassados mortos participem da salvação. 
 
Testemunhas de Jeová: as testemunhas de Jeová têm crenças que diferem acentuadamente das denomi-
nações cristãs tradicionais.  Eles crêem em um Deus, Jeová, que enviou Jesus Cristo à terra para tornar 
possível que a humanidade obtenha a vida eterna.  A divindade de Jesus é negada, como é a existência 
do Espírito Santo como uma pessoa separada da Trindade.  No final de 1980, testemunhas tiveram mais 
de 3,7 milhões Membros em todo o mundo e trabalharam em mais de 200 países e territórios. 
 
Adventistas do Sétimo Dia.  Os antigos e novos testamentos da Bíblia prevêem o advento (vindo) de um 
Salvador, ou Messias.  Quando ele aparecer, como o agente de Deus, os ímpios serão punidos e um novo 
céu e terra serão criados.  Essa expectativa é chamada de adventismo.  De certa forma, todos os judeus e 
cristãos são adventistas.  Mas eles não concordam se Jesus Cristo foi o Messias que foi prometido na 
Bíblia Hebraica (antigo testamento).  Os adventistas do sétimo dia crêem na segunda vinda de Cristo, 
batismo por imersão, e observando o sétimo dia (sábado) como um sábado.  Originou aproximadamente 
1844; As despesas do Ministério são cumpridas com um sistema de dízimos.  Eles têm extensas missões 
estrangeiras. 
 
Ciência Cristã: os adeptos aceitam muitas das doutrinas básicas do cristianismo, incluindo a crença em 
um único Deus, a autoridade da Bíblia, e a vida e o Ministério de Jesus Cristo.  Ele se desvia do cristian-
ismo tradicional em relação a Jesus, principalmente como um exemplo do navio divino do filho de Deus 
que está presente em toda a humanidade.  Ele também nega que Deus cria o mundo da matéria.  A 
matéria é vista em seu lugar como uma percepção.  Realidade-vida, vontade e mente-é espiritual.  Daí as 
doenças e desventuras da carne são problemas que se relacionam apenas com o aspecto material da vida.  
A redenção cristã é um renascimento do físico no espiritual, do material no real.  Este é um processo ao 
longo da vida: a ciência cristã tem um Ministério de cura em tempo integral dedicado a pessoas chama-
das profissionais.  A cura da doença através da oração é considerada um elemento necessário na salva-
ção.  Os seguidores não são compelidos pela Igreja a usar a cura espiritual. 

                                                 
20 Excerpted and condensed from Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The 
Learning Company, Inc.  Todos los derechos reservados.  Traducido por autor Harold A. Lerch, Sr. 
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Islã.  No ano de 610, a primeira de muitas revelações veio a Muhammad de Deus por meio do anjo 
Gabriel.  A mensagem que Muhammad recebeu disse-lhe que havia apenas um Deus, não muitos deuses, 
como a maioria dos árabes acreditava.  Este Deus era o criador do mundo, e ele julgaria a humanidade 
um dia.  O judaísmo e o Cristianismo já estavam espalhando a idéia de um único Deus.  Muhammad viu 
sua tarefa, conseqüentemente, não como algo novo, mas como uma continuação e uma conclusão.  Ele 
foi o último em uma sucessão de profetas que se estenderam de Adão, Abraão, Moisés e Elias, a Jesus 
que proclamou a unicidade de Deus, ou Alá.  Mas o Islã nunca foi incorporado ao Judaísmo ou ao cristi-
anismo.  Tornou-se uma nova religião e uma nova civilização também.  As revelações que Muhammad 
recebeu foram coletadas no Alcorão.  O Islã ensina que só existe um Deus, o criador e Sustentador do 
universo.  Este Deus, Alá, é misericordioso e justo.  Porque ele é compassivo, ele chama todas as pes-
soas a acreditar nele e adorá-lo.  Porque ele também é justo, no último dia ele vai julgar cada pessoa de 
acordo com suas ações.  No último dia, todos os mortos serão ressuscitados e recompensados com o céu 
ou castigados com o inferno.  Deus enviou profetas para comunicar sua vontade.  Estes profetas, todos 
os homens mortais, foram escolhidos mensageiros a quem Deus falou através de um anjo ou por inspira-
ção.  A vida de cada muçulmano está sempre dentro da Comunidade dos fiéis: todos são declarados 
como "irmãos uns aos outros", com a missão de "proibir bem e proibir o mal."  Dentro da Comunidade, 
espera-se que os muçulmanos estabeleçam justiça social e econômica.  Eles também são esperados para 
levar sua mensagem para o resto do mundo.  No início da comunidade islâmica, isso significava o uso da 
força na forma de Jihad, ou Guerra Santa para ganhar controle político sobre as sociedades e para fun-
cionar-los de acordo com os princípios do Islã.  Durante as seguintes décadas à morte de Muhammad 
determinados princípios essenciais foram designados partir de seus ensinamentos.  Estes vieram a ser 
chamados os cinco pilares do Islã: o Credo básico, oração, peregrinação, jejum e contribuição caridosa. 
 
O Hinduísmo é a principal religião do subcontinente indiano.  Remonta a mais de 3.000 anos.  Mais de 
90 por cento dos hindus do mundo vivem na Índia.  Importantes (populações) podem ser encontradas no 
Paquistão e no Sri Lanka, e os números menores vivem em Mianmar, África do Sul, Trinidad, Europa e 
Estados Unidos.  O hinduísmo é diferente de qualquer outra religião.  É difícil definir com precisão.  
Suas origens são perdidas em um passado muito distante.  Ele não tem um livro sagrado, mas vários.  
Não há um único corpo de doutrina.  Em vez disso, há uma grande diversidade de crenças e práticas.  Há 
muitas seitas, seitas, teologias, e escolas de filosofia, e todos eles encontram uma casa dentro do hin-
duísmo.  É uma religião que adora muitos deuses.  No entanto, ele também adere à visão de que há ap-
enas um Deus, chamado Brahman.  O resto das divindades são aspectos de um Brahman absoluto e des-
conhecido.  Outra característica do hinduísmo é a crença na reencarnação.  Associado a esta crença é a 
convicção de que todos os seres vivos fazem parte da mesma essência.  Os indivíduos passam por ciclos 
de nascimento e morte.  Isto significa que uma alma individual pode voltar muitas vezes em forma hu-
mana, animal ou até mesmo vegetal.  O que uma pessoa faz na vida de hoje vai afetar a próxima vida. 
 
Budismo: esta religião de cerca de um oitavo dos povos do mundo, o budismo é o nome de um sistema 
de crenças desenvolvidos em torno dos ensinamentos de um homem.  O Buda, cujo nome era Siddhartha 
Gautama, viveu 2.500 anos atrás na Índia.  Não há um único  "Bíblia" do Budismo, mas todos os Dhar-
amsala compartilham algumas crenças básicas.  Buda significa "o despertar ou o iluminado", e todos os 
ensinamentos budistas tentam compartilhar a experiência de Buda de despertar para a verdade.  Tendo 
levado uma vida indulgente como um jovem homem, Siddhartha Gautama decidiu prosseguir um curso 
de negação amarga.  No entanto, ele sentiu que isso não abordá-lo mais para a verdade que ele buscou do 
que a vida rica que ele tinha conduzido.  Um dia ele sentiu perto de alcançar sua verdade, e sentou-se 
uma árvore agora conhecida como a árvore de Bo.  Lá ele alcançou a felicidade e conhecimento que ele 
estava buscando.  Buddha quis fazer sua inspiração sobre a natureza da vida disponível a outro para a 
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melhoria.  Ele trabalhou sua experiência em uma doutrina conhecida como as quatro verdades nobres, a 
base de todas as escolas do budismo.  Buda ensinou por quase 50 anos após a sua iluminação.  Ele não 
escreveu uma palavra de seus ensinamentos.  Ninguém em sua vida colocou nada que ele disse por es-
crito.  Seus ensinamentos originais foram transmitidos de uma geração para a outra por palavra de boca. 
 
Sikhismo: a região do Punjab do norte da Índia é a casa do Sikhismo.  A palavra "Sikh" significa 
"discípulo".  Os adeptos são considerados discípulos do fundador, Guru Nanak, e seus nove sucessores 
(Guru significa "mestre").  As raízes do movimento que ele fundou estavam no culto hindu de devoção a 
Vishnu e nas práticas dos místicos muçulmanos chamados Sufis.  Nanak ensinou que existe um Deus 
que é o criador do mundo.  Este Deus é completamente desconhecido, exceto para aqueles que podem 
percebê-lo em sua criação.  Tal percepção só pode vir para aqueles que rejeitam a lealdade ao mundo e 
seus valores.  Nanak estabeleceu um caminho para a salvação que era uma simples disciplina de medita-
ção devocional.  O objetivo era libertar-se do ciclo de nascimento e morte.  Este ciclo refere-se à 
doutrina Nanak da reencarnação: a alma nasce muitas vezes no mundo antes de ser finalmente libertada 
para encontrar a unidade com Deus. 
 
Chamanismol, a religião dos Urais-os povos elevados que vivem do Estreito de Bering às beiras de Es-
candinávia; Encontrado em formas variadas entre os esquimós e os índios americanos; Baseado na 
crença de que o bem e o mal vêm de espíritos ancestrais, deuses e demônios que podem ser influen-
ciados pelo sacerdote ou curandeiro (xamã). 
 
Confucionismo: por mais de 2.000 anos o povo chinês foi guiado pelos ideais do Confucionismo.  Seu 
fundador e maior professor foi Confúcio, cuja filosofia humana também influenciou a civilização de 
toda a Ásia Oriental.  Com o ensino e com tais sábios, Confúcio tentou trazer as pessoas para um estilo 
de vida virtuoso e respeito pelos ensinamentos dos sábios das gerações mais velhas.  Ele sempre disse de 
si mesmo que ele era um "transmissor, não um criador ".  Ele coletou e editou a poesia, a música e os 
escritos históricos do que ele considerava a era dourada.  Confúcio não prevê ser mais do que um 
homem.  No entanto, quando ele morreu, ele foi reverenciado quase como um Deus.  Templos foram er-
guidos em sua honra em todas as cidades da China.  Seu túmulo em Kufow tornou-se um lugar de pere-
grinação. 
 
Jainista: esta é uma das principais religiões que se desenvolveram dentro da antiga civilização da Índia.  
O nome da religião deriva do termo JINA, que significa "Victor " ou "conquistador ".  O objetivo do 
jainismo é o progresso espiritual do indivíduo através de uma sucessão de estágios até que ele é capaz de 
conquistar e renunciar a dependência do mundo e do self.  Desse modo o indivíduo é liberado de toda a 
contaminação pelo mundo material.  Os seguidores de jainista acreditam que o mundo, o espaço e o 
tempo são eternos e incriados.  Há um centro que contém uma região de almas em que existem todos os 
seres vivos-pessoas, animais, deuses e demônios--.  Abaixo desta região estão uma série de infernos-
lugares de punição e tortura, e acima da região são os níveis do céu e das áreas celestiais em que as al-
mas vivem uma vez que são libertados dos corpos.  Toda a realidade no universo é dividida em duas 
partes: substâncias vivas chamadas almas e substâncias não vivas.  A alma possui uma percepção ilimi-
tada, conhecimento, felicidade e poder.  Mas uma vez que uma alma está presa na matéria--como o 
corpo humano--estas faculdades estão ligadas pela localização no espaço, contaminada pelos sentidos, e 
sujeita à cadeia de causa e efeito, nascimento e morte.  Os meios de libertação para a alma é a ioga, uma 
disciplina de auto-controle e meditação.  O conceito principal que orienta o comportamento no Jainismo 
é Ahimsa, o princípio da não-violência e não lesão a todos os seres vivos.  Isto levou à crença na igual-
dade de todas as almas e a liberdade de associar-se com qualquer pessoa. 
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Xintoísmo: o Xintoísmo parece ser tão velho quanto o povo e a nação japonesa.  Xintoísmo é um sis-
tema frouxo das crenças e das atitudes prendidas por a maioria de japonês sobre se, suas famílias e clãs, 
e seus poderes governando.  A palavra em si significa "caminho de Kami", e embora não haja um 
equivalente inglês preciso, Kami se refere a poderes superiores, naturais ou divinos, que são reveren-
ciados pelos seguidores do Xintoísmo.  Os kamis não podem ser conhecidos ou explicados, mas 
acredita-se que sejam a fonte da vida humana e da existência.  Os kamis revelam a verdade ao povo e 
lhes dão orientação para viver de acordo com ele.  Shinto não tem serviços regulares semanais.  Os de-
votos podem visitar santuários sempre que quiserem.  Existem vários festivais durante o ano que unem 
os crentes para diferentes propósitos.  Alguns festivais celebram os eventos da vida de um indivíduo 
desde o nascimento até a velhice.  Shinto não tem nenhum fundador conhecido, nenhum livro sagrado.  
Seus dois livros principais são "registros de assuntos antigos" e "Crônicas do Japão", escrito em 712 e 
720, respectivamente.  São compilações da antiga tradição oral do Xintoísmo, mas também lidam com 
outros temas históricos.  O núcleo da mitologia centra-se na deusa do sol, Amaterasu o-Mikami, cujos 
descendentes unificam o Japão a autoridade do primeiro imperador, bilhete Jimmu. 

POSIÇÃO DE GÊNESIS NÃO LITERAL 
 
Se alguém acredita que nós evoluímos, se alguém acredita que não houve inundação literal ou 

pelo menos não uma inundação global, então pode-se dizer que os pagãos nunca tiveram a oportunidade 
de conhecer a Deus.  Eu acho que estes são absurdos "If " porque eu acredito que a evidência suporta 
uma gênese literal, uma criação literal bíblica de 6 dias, uma inundação literal, um Messias literal, uma 
crucificação literal, uma ressurreição literal, um plano literal de salvação, um céu literal, Inferno e 
eternidade.  Dizer que essas crenças são muito importantes é um eufemismo.  É possível que um mal-
entendido do primeiro livro da Bíblia possa levar a uma decisão errada que afete o destino eterno de um.  
Por favor, faça a escolha certa para sua eternidade. 
 
 
PROVAR A EXISTÊNCIA DE DEUS, E EU VOU ACREDITAR 

 
Um homem que conheço há 25 anos tem uma história de biologia.  Ele está me fazendo muitas 

perguntas sobre meus escritos.  Seu interesse foi encorajador.  Ontem a verdade foi revelada. 
 
Pela primeira vez, ele saiu imediatamente e me disse que a evolução é "Made " científico; Não é 

uma teoria (como até mesmo os cientistas admitem).  Ele disse que o mundo é velho (bilhões de anos); 
Mas, se eu puder mostrar-lhe um fóssil que está fora do lugar, ele vai acreditar na criação.  Estas pa-
lavras soaria familiar a Ken Ham. 

 
Eu realmente acredito que ele está procurando por Deus, mas ele admite suas dúvidas atuais de 

que existe um Deus.  Eu mostro-te as provas fósseis escritas que queres.  Já lhe dei informações que 
mostram a fraqueza da teoria evolutiva.  A parte triste é que ele não vai acreditar em Deus ou nas provas.  
Ele vai ver, no entanto, não ver.  Ele ouviu, mas não ouviu.  Mesmo se ele acredita que a evidência, ele 
vai dizer que é porque a pressão da idade do gelo virou as camadas de rocha para trás, ou algo para esse 
efeito, e em qualquer caso, não vai acreditar em Deus.  Você não pode provar a existência de Deus para 
alguém que não acredita em Deus  "mesmo se arrastar (a arca) para baixo a rua principal." 
"LEI CRISTÃ:" 
 
 
O QUE DEVEMOS ACREDITAR E FAZER? 
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E Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e com todo o teu 
poder.  (Deutermonio 6:5). 
 
Os cristãos devem seguir os dez mandamentos, assim como os judeus.  Deus não selar os gentios 

com algo da lei, como as leis dietéticas, que foram estabelecidas apenas para o seu povo.  Mas muitas 
instruções de obediência foram dadas aos primeiros cristãos que ainda temos que observar.  A seguir 
estão algumas destas instruções dadas aos cristãos (isto é para os convertidos gentios e para os judeus 
que seguiram a Cristo também): 
 

Estes são os mandamentos, estatutos, e os direitos que o senhor seu Deus ordenou-lhe 
para ensiná-los, que você pode colocá-los na terra para que você passar para possuí-lo: 
que vós pode temer o Senhor teu Deus, mantendo todos os seus estatutos e seus manda-
mentos que eu vou te Ando, tu, e o teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua 
vida, e que os teus dias sejam prolongados.  Ouça então, ó Israel, e tome cuidado para 
colocá-los para trabalhar, que você pode fazer bem, e ser multiplicado, como Jeová disse-
lhe o Deus de seus pais, na terra que destila leite e mel.  Ei, Israel: Jeová nosso Deus, Je-
ová um é: e você vai amar o senhor seu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, 
e com todo o seu poder.  E estas palavras que vos ordeno hoje serão sobre o vosso cora-
ção: E você vai repeti-los para seus filhos, e você falará deles estando em sua casa, e 
caminhando na estrada, e quando você se deitar, e quando você se erguer: e você os anex-
ará por sinal em tua mão, e será pela frente entre os teus olhos: e escrevê-los nos postos 
de tua casa , e nas suas cobertas.  E será, quando o Senhor teu Deus te introduziu na terra 
que foi jurada a teus pais Abraão, Isaac, e Jacó, que eu lhe daria; Em grandes e boas ci-
dades que você não construiu, e casas cheias de tudo de bom, que você não henchiste, e 
cisternas cavadas, que você não cavou, videiras e olivais que você não planta: Então você 
come e você se cansar.  (Efésios 6:1-11) 
 
Tente diligentemente se apresentar ao Deus aprovado, como um trabalhador que não tem 
nada para se envergonhar, que traça a palavra da verdade bem.   (2 Timóteo 2:15). 
 
E o que quer que faça, faça-o em espíritos, como o senhor, e não os homens; 24 sabendo 
que o senhor receberá a indemnização da herança: para o Senhor Cristo você serve. 25 
mas aquele que faz travessuras receberá o insulto que pratica; Que não há significado para 
as pessoas.  (Colossenses 3:23-25). 
 
E eles disseram: creia no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo, e sua casa.  (actos 
16:31). 
 
Siga a paz com todos, e santidade, sem a qual ninguém verá o senhor: 15 olhando bem 
que nenhum é aparte da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando impede 
você, e para ela muitos estão contaminados;  (Hebreus 12:14-15). 
 
Qualquer um que confessa que Jesus é o filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. 16 
e nós conhecemos e cremos o amor que Deus tem por nós. Deus é amor; E aquele que 
vive no amor, vive em Deus, e Deus nele.   (1 João 4:15-16). 
 
Para todo aquele que manteve toda a lei, e ofender em um ponto, é feito culpado de todos. 
11 pois o que disse, não cometerá adultério, também disse, não matará. Agora, se você 
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não matou, você já é um transgressor da lei.   (Tiago 2:10-11). 
 
 
Instruções como faladas por Jesus Cristo, o Messias aceito dos cristãos: 
 
Mas ele respondeu, ele disse: está escrito: não com apenas o pão que o homem vive, mas 
com cada palavra que sai da boca de Deus.  (Mateus 4:4). 
 
Amor, então, para seus inimigos, e fazer bem, e emprestar, não esperando nada; E será a 
vossa grande recompensa, e serão as crianças do Altíssimo: porque ele é benigno para os 
ingratos e ímpios.  Seja misericordioso como seu pai é misericordioso.  Não julguem, e 
não serão julgados: Não condenem, e vós não serão condenados: perdoai, e vós serão 
perdoados.  E será dado a você; Boa medida, apertado, abalado juntos, e transbordando 
vai dar em seu seio: porque com a mesma medida que Midiereis, você será medido no-
vamente.   (Lucas 6:35-38). 
 
E eu vos digo, quem quer que me confesse perante os homens, também o filho do homem 
deve confessá-lo perante os anjos de Deus; Mas aquele que me negar antes dos homens 
será negado diante dos anjos de Deus.  E todo aquele que diz uma palavra contra o filho 
do homem será perdoado; Mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não será per-
doado.  (Lucas 12:8-10). 
 
Você, então, não procure o que você tem que comer, ou o que você deve beber: nem você 
está em perplexidade ansioso. 30 por todas estas coisas procuram as pessoas do mundo; 
Que seu pai sabe que você precisa dessas coisas. 31 mas busque o Reino de Deus, e todas 
essas coisas serão adicionadas a você.  (Lucas 12:29-31). 
 
Aquele que crê no filho tem vida eterna; Mas aquele que é incrédulo no filho, não verá a 
vida, mas a ira de Deus está sobre ele.  (João 3:36). 
 
E Jesus disse aos judeus que acreditavam nele: se vós, na minha palavra, serão verdadei-
ramente meus discípulos; 32 e terão a verdade, e a verdade vos libertará.   (João 8:31-32). 
 
Mas você, quando você orar, aprender em seu quarto, e fechar a porta, orar ao seu pai que 
é secreto; E seu pai que vê em segredo, vai recompensá-lo em público.  e orando, não seja 
puro, como os gentios; Que pensam que seus parlería serão ouvidos.  (Mateus 6:6-7). 
 
Aquele que ama o pai ou a mãe mais do que eu, não é digno de mim; E aquele que ama 
filho ou filha mais do que eu não é digno de mim. 38 e aquele que não toma a sua cruz, e 
me segue, não é digno de mim.  Aquele que vai encontrar a sua vida vai perdê-lo; E 
aquele que perder a sua vida por minha causa, deve encontrá-lo.  Aquele que recebe você 
vai me receber; E aquele que me recebe recebe aquele que me enviou.  (Mateus 10:37-
40). 
 
E Jesus respondeu, ele disse, dizendo, você não vai tentar o senhor seu Deus.  (Lucas 
4:12). 
 
Não trabalhe para o alimento que perece, mas para a comida que a vida eterna permanece, 
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que o filho do homem lhe dará: porque ele apontou o pai, que é Deus.  (João 6:27). 
 
 
PESQUISAR APENAS A BÍBLIA PARA A DOUTRINA 

 
É perigoso e anti-Deus para extrair como uma doutrina qualquer crença de fontes que não a 

Bíblia.  Lembre-se do jovem Batista do Sul mencionado no capítulo 3.  Ele se afastou de Deus porque 
estava convencido de que a evolução é verdadeira.  Ele tomou a palavra do homem sobre a palavra de 
Deus. 

 
Claro que só podemos pensar assim.  Se um judeu ou um cristão aceita a Bíblia como a palavra 

de Deus, então há o conflito entre as palavras do homem e as palavras de Deus.  Uma pessoa que não crê 
em Deus também não crê na Bíblia, e isso nos leva de volta à impossibilidade de provar a existência de 
Deus a um não crente. 
 
 
POR QUE ACREDITAR NO MESSIAS?  (O QUE É PARA MIM?) 

 
Um cristão acredita no Messias, e que o Messias não é apenas de Deus, mas é Deus, porque o 

Messias promete a salvação que lemos no antigo testamento.  A coisa peculiar é que muitos cristãos não 
sabem o que realmente significa.  Eles acreditam que o Messias é para fornecer a salvação, mas então 
eles pensam que o resto depende de suas próprias realizações. 

 
Nenhum de nós é digno de fazer quaisquer feitos que nos redimissem do pecado.  Se pudéssemos 

fazê-lo nós mesmos, não precisávamos de um Messias.  Quando contratarmos um advogado, interceda 
em nosso nome.  Com suas qualificações e habilidades, o advogado nos leva para fora da corrida (es-
peramos).  É o mesmo com o Messias.  Só ele é qualificado e pode interceder por nós. 
 
 
VOCÊ SÓ TEM QUE FAZER O MELHOR QUE PODE? 
 

Fazer o melhor que pode é maravilhoso.  É isso que ensinamos aos nossos filhos?  Não é isso 
também que Deus faria seus filhos fazer?  O que mais se pode esperar?  Uma última pergunta; Você já 
leu a seguinte escritura: o homem, nascido não na perfeição, mas fazendo boas ações para o melhor que 
pode, convinceth o pai de sua herança eterna no céu?  Não, eu nunca vi esse versículo em qualquer lugar 
também. 
 

Deus estabelece as regras.  Moisés não escreveu os dez mandamentos, vá para a montanha, e  
"Run para o grandão " como poderíamos fazer na terra com nossos patrões.  Não, Deus escreveu os dez 
mandamentos com seu próprio dedo.  Deus deu todas as escrituras anteriores, pelas quais conhecemos 
suas regras, sua vontade e nossos padrões.  Há apenas uma maneira; O caminho de Deus. 
 
O CAMINHO DE DEUS 

 
Nas palavras do Messsiah Jesus Cristo: 

 
Não perturbe seu coração; Acredite em Deus, confie em mim também.  Na casa do meu 
pai há muitas moradias: caso contrário eu teria dito a você: eu, portanto, preparar um 
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lugar para você.  E se eu puder, e eu vou levá-lo lugar, eu vou voltar, e eu vou beber para 
mim mesmo, que onde eu estou, vós também são.  E você sabe onde eu vou; E você sabe 
o caminho.  Ele disse Thomas: Senhor, nós não sabemos onde você está indo: como, 
então, podemos saber o caminho?  Jesus diz-lhe: Eu sou o caminho, ea verdade, ea vida: 
ninguém vem para o pai, mas por mim.  (João 1:1-6) 
 
Esses seis versículos são o caminho de Deus para a redenção e a vida eterna.  Aqui está uma de-

scrição do céu do novo testamento: 
 

E eu vi um novo céu, e uma nova terra: para o primeiro céu e a primeira terra se foram, e 
o mar não é mais. 2 e eu João vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que desceu do céu, de 
Deus, pronto como uma esposa vestida para seu marido. 3 e ouvi uma grande voz do céu 
que dizia: Eis o Tabernáculo de Deus com os homens, e Habitai com eles; E eles serão o 
seu povo, e o próprio Deus será o seu Deus com eles. 4 e Deus deve purificar cada 
lágrima de seus olhos; E a morte não será mais; E não haverá mais choro, nenhum 
clamor, nenhuma dor: porque as primeiras coisas são passadas. 5 e aquele que se sentou 
no trono disse, eis que eu faço todas as coisas novas. E ele me disse: escreva; Porque es-
tas palavras são fiéis e verdadeiras.  (Apocalipse 21:1-5). 

 
A maior parte da minha vida passei um tempo desejando ser um dos escolhidos de Deus.  Não 

sou apenas um gentio, sou um pouco vira-lata.  Não posso ser judia, mas também posso fazê-lo e pelo 
menos fazer parte do plano de Deus.  Já me decidi sobre isso, e não quero perder a promessa do céu. 
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Capítulo 7.  Aborto: Quais Crianças Devem Viver? 

 

Agradaráse o Senhor dos milhares de carneiros, ou de 10000 
córregos do óleo? Eu vou dar o meu primogênito para a minha 
rebelião, o fruto do meu ventre para o pecado da minha alma?  
(Micah 6:7) 
 

Meu discurso para um júri no início de uma audiência de aborto seria:  "se o aborto foi usado 
para resolver gravidezes indesejadas ao longo da história, haveria uma profunda diferença no que o 
mundo seria como hoje em comparação com o que ele realmente é.  Pretendo apresentar evidências de 
que o aborto é moralmente errado em termos do homem, em termos de Deus, é assassinato, e é um pe-
cado contra Deus.  Eu não estaria diante deste júri hoje se gravidezes indesejadas foram resolvidas 100 
anos atrás com um carregamento assassino, e nem minha família.  Eu desafio você a olhar para trás em 
sua própria família e ver se o mesmo é verdade.  Você estaria aqui?  Se Deus não existe, então somos 
assassinos brincando de Deus.  Se existe um Deus, e o salário do pecado é a morte, se permitirmos que o 
aborto merece ser condenado." 
 
 
O QUE EXATAMENTE É O ABORTO, E POR QUE O CONFLITO? 
 

"Aborto (s) encerramento da gravidez antes do nascimento, resultando, ou acompanhado por, 
a morte do feto.  O aborto é comumente conhecido como maldelivery.  Outros abortos são 
induzidos; Isto é, provocado intencionalmente, porque uma gravidez é indesejada ou apre-
senta risco de saúde de uma mulher.  O aborto tornou-se uma das questões éticas mais am-
plamente discutidos do nosso tempo.  Por um lado são apoiantes pró-escolha, indivíduos que 
favorecem os direitos reprodutivos de uma mulher, incluindo o direito de optar por fazer um 
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aborto.  Por outro lado são defensores pró-vida, que se opõem ao aborto, exceto em circun-
stâncias extremas, como quando a vida da mãe seria ameaçada por uma gravidez termo.  Em 
uma extremidade deste espectro ético são os defensores pró-escolha que acreditam que o 
feto é apenas um ser humano em potencial até que seja viável.  Até este tempo o feto não 
tem nenhum direito legal-os direitos pertencem à mulher que carreg o feto, que pode decidir 
mesmo se carreg a gravidez do termo cheio.  Na outra extremidade do espectro são os 
apoiantes pró-vida que acreditam que o feto é um ser humano a partir do momento da con-
cepção."21  
 
Já vi fotos de bebês abortados.  Eles têm mãos pequenas e pés pequenos.  Uma vez que eles viv-

eram.  Quanto ao viável, o que é viável?  Você poderia me bater na floresta sem nada, e eu sobreviveria 
por um tempo.  Talvez eu vivesse muito tempo na sociedade.  Que tal um bebê de 6 meses?  Como ele 
faria isso por si mesmo?  12 meses?  O bebê morreria.  Então você pode matar um bebê de um ano 
porque não é viável, certo?  Vivemos em um dia em que a racionalização para fins de nossos próprios 
fins é o nosso Deus. 
 
 
A VISÃO DE MUNDO 

 
A visão do homem, ou a visão do mundo, visão secular (ou visão lascivo em algumas opiniões) é 

que podemos atirar esses bebês não nascidos de distância em nossa conveniência.  Um defensor da pró-
vida pularia aqui e falaria sobre estupro e incesto.  Isso seria muito interessante; Designação do pecado 
para conveniência.  Moralmente, estupro e incesto são medidas malignas.  Assassinato é uma medida 
maligna.  Assassinato de um bebê devido a estupro e incesto é uma medida virtuosa?  Esse é o velho 
"dois males não fazem direito." 

 
A próxima citação é do Dr. Irvin M. Cushner, como um testamento para os Estados Unidos.  

Comissão do Senado sobre o judiciário, 97th Congresso, primeira sessão, 1983, p.  158,  "mais de 99% 
de todos os abortos dos Estados Unidos não têm nada a ver com a vida ou a saúde das mulheres.  Elas 
são feitas simplesmente pelo seu desejo de conveniência, ausência de angústia, e sua chamada felici-
dade." 

 
Aqueles que favorecem o aborto falam de instâncias quando a vida da mãe está em perigo.  

Dizem que têm sua ' justa causa ', e então contradizem-se e incluem o aborto como meios terminar gra-
videzes indesejadas.  Nós ensinamos aos nossos jovens que eles podem sair e ser imorais, e se eles 
cometem um erro, eles podem "ter cuidado". 

 
Todas as clínicas de aborto têm conselheiros para falar com mulheres grávidas.  Por enquanto, 

esse aconselhamento é provavelmente perito.  Nós poderíamos estender o serviço de aconselhamento a 
qualquer um que considere roubo armado, assassinato, e especialmente aqueles que consideram uma car-
reira como um serial killer.  Esta ideia, pela mesma lógica, pode permitir-nos aceitar o assassínio mais 
facilmente.  Talvez isso convença pessoas suficientes a se livrarem da pena de morte, salvando vidas 
inocentes.  Perdoe o meu sarcasmo. 

 
É uma pena que não possamos voltar no tempo.  A decisão do Tribunal de referência que é tão 

                                                 
21 Microsoft® Encarta® Encyclopedia 2001. © 1993-2000 Microsoft Corporation.  Todos los derechos reserva-
dos.  Traducido por el autor. 



 

74 

responsável como qualquer um, se não mais responsável por permitir o aborto ea pró-escolha foi o caso 
do Supremo Tribunal de 1973 Roe v.  Wade.  A mulher conhecida como Jane Roe nesse julgamento, 
norma McCorvey, mudou de idéia sobre o aborto.  De acordo com um comunicado de imprensa asso-
ciado,  "McCorvey afirmou, " meu caso foi injustamente decidido, e tem causado grande dano para as 
mulheres e crianças da nossa nação.  "  McCorvey, 53, agora vive em Dallas e é ativo em causas anti-
aborto.22 

O QUE DEUS DIZ? 
 
Deus é o criador.  Ele estabeleceu as regras.  Ele obviamente considera um embrião um 
ser precioso: 
 
Porque você possuiu meus rins. Cubrísteme no ventre da minha mãe.  Vou elogiá-lo; 
Porque formidável, maravilhoso são as suas obras: Estou espantado, e minha alma o con-
hece muito bem.  Não foi ocultado de você meu corpo, bem que eu estava formado em 
ocultismo, e combinado na parte mais baixa da terra.  (Salmo 139:13-15) 

 
Todos os judeus e cristãos devem seguir as suas regras.  É lamentável que o resto do mundo não 

conhece o Deus que os fez.  Eles vivem sem o verdadeiro Deus; Portanto, suas leis são deles e seus 
deuses fabricados, e eles são estabelecidos pelo homem.  Vamos procurar a palavra de Deus, então ele 
diz: 
 

Você não vai matar.  (Êxodo 20:13) 
 
Então sua irmã disse à filha do Faraó, "Devo chamar-te uma amante do hebreu, para que 
eu possa criar-te esta criança?"  (Êxodo 23:7) 
 
Não vamos cobrir seus filhos, dizendo à próxima geração os louvores do senhor, e sua 
força, e suas maravilhas que ele fez.  Ele estabeleceu o testemunho em Jacó, e colocou a 
lei em Israel; Que ordenou aos nossos pais que Notificasen aos seus filhos; Para que a fu-
tura geração saiba, e as crianças que nascerão; E aqueles que vão subir, dizer aos seus fil-
hos; Para que eles possam colocar sua confiança em Deus, e não esquecer as obras de 
Deus, e manter seus mandamentos: (Salmo 78:4-7) 
 
Eis que a herança do senhor são os filhos: uma coisa de estima o fruto do útero. 4 como 
flechas na mão dos bravos, assim são os filhos da juventude. 5 bendito é o homem que 
afundou seu quiver deles: ele não deve se envergonhar quando ele vai falar com os inimi-
gos na porta.  (Salmo 127:3-5) 
  
 Sua esposa será como uma videira que carrega a fruta nos lados de sua casa; Seus 
filhos gostam de plantas de oliva em torno de sua mesa.   (Salmo 128:3) 
 
O caminho dos justos é desviar-se do mal: sua alma mantém aquele que mantém o seu 
caminho.  Antes de quebrar é o orgulho; E antes da queda o orgulho do espírito.  É mel-
hor humilhar o espírito com os humildes, do que quebrar os despojos com os orgulhosos.  
(Provérbios 16:17-19) 

                                                 
22 “Roe vs. Wade’s Jane Roe files friend-of-court briefs opposing abortion,” the Associated Press, The Sentinel, 
Lewistown, Pa., USA 6/1/01, p. A8.  Traducido por el autor. 
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A coroa do velho são os filhos das crianças; E a honra das crianças, seus pais.   (Provér-
bios 17:6) 
 
O profeta Jeremias: foi então a palavra do senhor para mim, dizendo: 5 antes de você se 
formou no útero eu te conheci, e antes que você saiu do útero você santifiqué, eu te dei 
por profeta para o povo.   (Jeremias 1:4-5) 

 
De acordo com as escrituras, o aborto é um assassinato.  Matar bebês por nascer viola os dez mandamen-
tos.  Deus consagrou o profeta Jeremias antes de ser formado no ventre de sua mãe (Jeremias 1:4-5).  
João Batista foi preenchido com o Espírito Santo, enquanto ele estava no ventre de sua mãe (Lucas 1:13-
15).  É provável, na minha opinião, que todos os bebês recebam suas almas enquanto estiverem no ven-
tre de suas mães.  Dr.  O testemunho de Cushner implica que o aborto é para a conveniência de pessoas 
que pecaram por causa da luxúria, e precisava de um remédio para uma situação que não queria.  Em 
outras palavras, conveniência. 
 
 
UMA QUESTÃO DE CONVENIÊNCIA 

 
De um artigo de imprensa associado 23 Sobre a recomendação de uma governanta para vender o 

dia após a pílula sem prescrição: Joan Coombs, vice-presidente sênior de planejamento familiar, disse,  
"Este é um maravilhoso (recomendação) de ama ".  Ela disse que o uso generalizado da pílula do dia se-
guinte poderia impedir 1,7 milhões gravidezes não planejadas e 800.000 abortos anuais. 

 
Esta pílula abortará a gravidez se for tomada no prazo de três dias de coito.  Isso ainda é assassinato, 
tanto quanto se você estivesse usando fórceps em um feto de 5 meses de idade.  Eu acho que em 3 dias, 
você não vê, sentir, ou agir grávida, por isso parece ser  "não é grande coisa. " contrariamente à Sra.  
Coombs, isto ainda é um aborto. 
 
 
COMO ELES MATAM BEBÊS 
 
Levar.  Dilatação e curetagem são um procedimento comum.  O bebê é cortado em pedaços com um in-
strumento de raspagem afiada depois de dilatar o colo do útero com vários outros instrumentos. 
 
Aspiração a vácuo.  O curetagem da sucção é como acima exceto aquele em vez de cortar o bebê com 
um cureta, um tubo forte da sucção é usado.  A sucção desmembers o bebê e aspira-lo a um frasco. 
 
D&E.  Dilatação e evacuação é um método de matar bebês com mais de 12-20 semanas de idade.  Pinças 
de dentes afiados são usados para iniciar o corpo do bebê pedaço por pedaço.  Geralmente, a cabeça do 
bebê é grande demais para ser extraído inteiro.  Neste caso, a cabeça deve ser esmagada e drenada antes 
de ser removida. 
 
Injeção salina.  Mesmo os bebês maiores (após 16 semanas) morrem do envenenamento salino.  Uma 
solução salina é injetada através do abdômen materno no útero.  O bebê sofre, chuta, e se masturba vio-

                                                 
23 Branom, Mike, “AMA recommends selling morning-after pill over-the-counter,” The Associated Press, The 
Daily Item, Sunbury, Pa., USA 12/6/00 p. A6.  Traducido por el autor. 
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lentamente por mais de uma hora até que ele morre.  Dentro de 24 horas, o parto vai começar.  Normal-
mente, o bebê nasce morto, outros precisam de mais tempo para não ser assistido a morrer. 
 
Cesariana.  Assim como a cesariana é usada para entregar os bebês desejados, o mesmo procedimento é 
usado para entregar o indesejado.  Após a entrega, o bebê pode morrer de negligência.  Este procedi-
mento é usado nos últimos 3 meses da gravidez.  Muitos destes bebés nesta fase podem viver se 
quiserem. 
 
Aborto químico.  Produtos químicos desenvolvidos por uma empresa farmacêutica são usados para re-
alizar um aborto químico de prostaglandina.  Os produtos químicos causam contrações intensas tão 
fortes que as contrações geralmente matam o bebê.  Alguns dos bebês nascem vivos e são autorizados a 
morrer. 
 
Parto parcial.  No aborto D&X, o colo do útero está dilatado.  O bebê é puxado para o canal de nasci-
mento da moda nádegas.  Uma incisão é feita na cabeça do bebê.  O cérebro é eliminado por sucção, co-
lapsando a cabeça.  O corpo é então "entregue ". 

 
Estamos no século XXI.  Achamos que somos tão espertos e avançados.  Como não podemos ver 

o aborto como assassinato? 
 
 

ACONSELHAMENTO BASEADO NA IGREJA 
 
Se você está em uma posição recomendar o aconselhamento a uma mulher com uma preocupa-

ção da gravidez, por todos os meios recomende o aconselhamento associado com sua afiliação religiosa.  
Um centro médico secular é influenciado pelos processos de pensamento evolucionários que lemos an-
tes, e é tendencioso pela mentalidade da "carne"--somos apenas formas animais de alta responsabilidade 
apenas para nós mesmos. 

 
Eu sou um homem que escreve sobre uma decisão que eu nunca terei que enfrentar; Mas sei que 

os conselheiros da Igreja podem oferecer uma mensagem de amor num momento de turbulência.  Fale 
com estas mulheres macias se você tem uma necessidade.  Deixe-os conduzi-lo a uma decisão respon-
sável, a uma decisão informado, e à decisão direita. 

 
 

A OPÇÃO DE ADOÇÃO 
 
Gravidezes indesejadas são geralmente os resultados tristes de pessoas que têm uma boa 

(luxúria) tempo e não estão dispostos a pagar as conseqüências.  As gestações devem ser resultados ale-
gres, bênçãos de Deus de casamentos felizes e conjugais.  Gravidezes indesejáveis aconteceram há mil-
hares de anos. 

 
O que foi indesejado para alguns se tornou uma oportunidade para outros.  Muitos casais amoro-

sos que queriam ter filhos, mas não podiam ter deles, saltou para a possibilidade de adotar bebês.  Hoje, 
há inúmeros casais que saltariam para a oportunidade de adotar mais de uma criança. 

 
Tenho vários amigos que foram adotados como crianças.  Hoje em dia são pessoas produtivas 

com suas próprias famílias.  Um conhecido com uma pessoa adotada resultou em uma contribuição sig-
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nificativa para este livro.  Imagino que conheça alguém que foi adotado.  Se você conhece essa pessoa 
bem, você pode imaginar o mundo sem eles?  E se eles tivessem morrido no ventre de sua mãe? 

 
 

O QUE VOCÊ PODE FAZER? 
 
Para divulgar a visão de Deus sobre o aborto.  É assassinato.  que a sua igreja ou grupo de ci-

dadãos interessados tirar anúncios de página inteira nos jornais.  Inclua imagens de bebês abortados.  
Envie cópias para seus líderes políticos. 

 
 

VISTA DO NOVO TESTAMENTO 
 
Jesus ensinou inúmeras lições de bondade no novo testamento, incluindo uma atitude muito terna 

para com as crianças.  A primeira passagem é uma escritura do Apóstolo Paulo, as palavras do segundo 
Cristo a um grupo de homens que mantêm as crianças longe dele: 
 

E tudo isso é de Deus, que nos reconciliou com Cristo; E ele nos deu o Ministério da recon-
ciliação. 19 pois em verdade Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para si mesmo, 
ele não foi acusado de seus pecados, e colocou em nós a palavra de reconciliação. 20 então, 
somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus orou através de nós; Rogamos-vos 
em nome de Cristo: reconciliai-vos com Deus.  (2 Coríntios 5:18-20). 
 
E vendo Jesus, ele estava com raiva, e disse-lhes: Deixe as crianças vir, e não estorbéis-lo; 
Para tal é o Reino de Deus.  Em verdade eu vos digo, que aquele que não recebeu o Reino de 
Deus como uma criança não deve entrar nele.  e tomá-los em seus braços, colocando as mãos 
sobre eles, os abençoados.  (Marcos 10:14-16) 

 
Não precisamos usar nossa imaginação para nos perguntar sobre a posição de Jesus sobre o 

aborto.  Ele nos dizia para ir ao mundo e pregar o Evangelho, e contra o pecado pagão ou pagão para 
matar crianças indesejadas.  Crianças indesejadas não são "indesejáveis" por Jesus. 

 
Este capítulo foi escrito com o interesse de salvar as vidas de crianças que não nasceram.  

Tanto quanto as vidas dessas crianças são, suas vidas terrenas pálido em comparação com suas vidas 
eternas.  Assim é conosco, nossas vidas eternas estão em jogo.  O adulto não salvo e moribundo 
deve talvez ser um bebê moribundo que, morrendo na idade da inocência, iria para a vida eterna. 

 
Se você é um adulto moribundo (estamos todos morrendo), considere a sua eternidade.  

Aceite Jesus Cristo como seu Salvador: 
 
Reze, "meu Deus, eu sei que sou um pecador.  Confesso os meus pecados e peço-lhe que me 

salve pelo preço que nos foi pago pelo seu filho, Jesus.  Querido Jesus, por favor, entra no meu 
coração.  Amém." 
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Capítulo 8.  Casamento e Divórcio 

 
 

E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho; Vou fazer dele 
uma ajuda perfeita.  E Jeová Deus fez um sonho cair sobre Adão, e ele adorme-
ceu: Então ele pegou uma de suas costelas, e fechou a carne em seu lugar; E da 
costela que o Senhor Deus tirou do homem, ele fez uma mulher, e trájola o 
homem.  E Adão disse: Este é agora osso dos meus ossos, e carne da minha 
carne: este deve ser chamado de um macho, para o homem foi levado.  Por-
tanto, o homem deve deixar seu pai e sua mãe, e ser sua esposa, e ser uma 
carne.  (Gênesis 2:18, 21-24) 
 
 
POR QUE CASAMENTO? 

 
Nosso pai divinamente instituiu o casamento como uma união sagrada no início.  O casamento 

ordenado de Deus é: 
 

 Uma relação de aliança (Malaquias 2:1-4). 
 Projetado para a nossa felicidade (Gênesis 2:18). 
 Alegre (Jeremias 33:11). 
 Para aumentar a população humana (Gênesis 1:28). 
 Para levantar sementes piedosas (Malaquias 2:15). 
 expressa em afinidade (1 Reis 3:1). 
 Celebrado (Gênesis 29:21-22). 
 Ilustrativa da União de Deus com a nação judaica (Isaías 54:5). 
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Voz de alegria e voz de alegria, voz de noivado e voz de noivado, voz daqueles que 
dizem: Louvado seja o Senhor dos anfitriões, pois o senhor é bom, pois para sempre é a 
sua misericórdia; Voz daqueles que trazem louvor à casa do senhor. Porque eu vou trazer 
o cativeiro da terra como era no início, diz o senhor.   (Jeremias 33:11). 
 
Que sua primavera seja abençoada; E alegra-te com a tua própria mulher.  Como um 
Corza traseiro amado e gracioso, seus peitos satisfazê-lo-ão em todas as vezes; E em seu 
amor sempre recriar.  E por que, meu filho, você vai ficar cego com o outro, e abraçar o 
seio do estranho?   (Provérbios 5:18-20). 
 
E Deus abençoou-os; E eles Deus: frutas e multiplicar, e encher a terra, e subjugar, e ter 
domínio sobre o peixe do mar, e nas aves dos céus, e em todas as feras que se movem so-
bre a terra.  (Gênesis 1:28). 
 
Mas você vai dizer: por quê? Pois o senhor testemunhou entre você e a mulher de tua 
mãe, contra quem foste desleal, sendo ela a tua companheira, e a mulher da tua aliança.  
Por que ele não fez um só que ele tinha a abundância do espírito? E porquê um? Para ob-
ter uma semente de Deus. Salvem-se em seus espíritos, e contra a mulher de seu próprio 
povo, não sejam desleais.  (Malaquiles 2:14-15). 
 
E Salomon tornou-se parente do Faraó rei do Egito, porque ele levou a filha do Faraó, e 
Trájola à cidade de Davi, enquanto ele tinha acabado de construir sua casa, e a casa do 
senhor, e as muralhas de Jerusalém ao seu redor.  (1 Reis 3:1). 
 
E Jacó disse a Labão, dê-me minha esposa, pois meu tempo está cumprido para que eu 
possa coabitar com ela.  Então Labão juntou-se a todos os homens daquele lugar, e ele fez 
um banquete.  (Gênesis 29:21-22). 
 
Porque o seu marido é o seu criador; O Senhor dos anfitriões é o seu nome: e o seu 
Redentor, o Santo de Israel; Deus de toda a terra será chamado.  (Isaías 54:5). 
 
Convertam-se, crianças rebeldes, diz o senhor, porque eu sou seu marido: e eu vou levá-
lo uma de uma cidade, e duas de uma família, e eu vou apresentá-lo em Sião; (Jeremias 
3:14). 
 
E eu vou casar com você para sempre; Casar com você comigo em justiça, e julgamento, 
e misericórdia, e Miseraciones.  E eu me casarei com você na fé, e você deve conhecer o 
senhor.  (Oséias 2:19-20). 

 
 
RELAÇÕES CONJUGAIS APROPRIADAS 

 
Pela palavra  "relacionamentos ", muito mais do que "Sex " destina-se, mas vamos começar com 

o sexo.  (o divórcio começa frequentemente com o sexo com a pessoa errada.)  Deus fez o sexo praze-
roso para nós.  É para o prazer de um casal Unido em União por Deus para os fins que Deus pretendia.  
As escrituras são muito claras neste.  Porque esta relação é tão prazerosa, é o mais desejável dos peca-
dos.  Diz-se, eu não sei se é verdade, que a prostituição é a profissão mais antiga.  Em todo o caso, Deus, 
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sendo onisciente, tem a sabedoria de pensar que é prudente dedicar muitas escrituras para instruir na área 
do sexo apropriado.  O ponto mais importante, o sexo é apenas para gozo dentro de um casamento. 

 
As seguintes Escrituras todos instruir relações honrosas entre marido e mulher.  O marido é hon-

rar sua esposa; A esposa é para homenagear o marido.  Eles devem ser de uma única carne.  Deus san-
tifica os casamentos dos crentes.  Ninguém fica entre eles.  Aquele que vem entre eles pecados contra 
Deus: 
 

Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias da vida de sua vaidade, que 
são dadas a você o sol, todos os dias de sua vaidade; Porque esta é a sua parte na vida, e 
no seu trabalho com você trabalhar duro o sol..  (Eclesiastes 9:9). 
 
Mulher forte, quem vai encontrá-la? Porque a sua estima oferece as pedras preciosas.  
(Provérbios 31:10). 

 
Amaldiçoado seja aquele que se deita com: 
 

 A esposa de seu pai; Porque uncovereth a saia do pai. 
 Qualquer tipo de animal.   
 A irmã dela, a filha do pai, ou a filha da mãe. 
 A sogra dele.  (traduzido de Deutermonio 27:20-23). 

 
No novo testamento, a relação entre marido e mulher é comparada com a de Cristo e da 
igreja: 
 
As mulheres casadas estão sujeitas aos seus próprios maridos, como o senhor.  Porque o 
marido é a cabeça da mulher, como Cristo é o chefe da igreja; E ele é o único que dá 
saúde ao corpo.  Assim, como a igreja está sujeita a Cristo, também são casados com seus 
maridos em tudo.  Maridos, amam suas esposas, mesmo que Cristo amou a igreja, e se en-
tregou para ela, para santificar sua limpeza na lavacro da água pela palavra, para apresen-
tar glorioso para si mesmo, uma igreja que não tinha mácula ou ruga, nem tal coisa; Mas 
era sagrado e imaculado.  Assim também os maridos devem amar suas esposas como seus 
próprios corpos. Aquele que ama sua esposa vai amar a si mesmo.  Pois ninguém jamais 
odiou sua própria carne, antes que ela o sustente, e o doa, como Cristo é para a Igreja; 
Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos.  Por isso, ele deixará 
o homem para seu pai e sua mãe, e ele estará perto de sua esposa, e será dois em uma 
carne.  Este grande mistério é: mas digo isto com respeito a Cristo e à igreja.  Cada um de 
vocês, no entanto, também vai amar sua esposa como ele mesmo; E a mulher Reverencie 
o marido.  (Efésios 5:22-33). 

 
Também vocês, mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos; De modo que também 
aqueles que não crêem na palavra, sejam vencidos sem uma palavra pela conversa de suas 
esposas, vocês maridos, da mesma forma, habitam com eles de acordo com a ciência, 
dando honra à mulher como um navio mais frágil, e como herdeiros juntos da graça da 
vida; Para que suas orações não sejam prevenidas.  (1 Pedro 3:1, 7). 

 
Outro ponto a não perder: o marido deve ser o chefe da família em assuntos religiosos como 

Cristo é o chefe da igreja.  Nesta, a esposa deve ser submissa.  Neste o marido deve tomar a ação em 
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dirigir sua família na comunhão com o Deus. 
 
Não espere navegação suave só porque você está na família de Deus.  É maravilhoso que você 

pode voltar-se para Deus; Mas, prepare-se para pedir ajuda quando precisar.  Se você tem pontos 
ásperos, reconhecê-los, e depois trazê-los para Deus.  Não se rendam às fraquezas da carne.  A oração é a 
sua arma; Use-o na primeira tentação.  Se seu casamento precisa de ajuda, levá-lo a um rabino treinado 
ou conselheiro da maneira tradicional.  Sua solução está dentro das Escrituras.  E sobretudo salvar o seu 
casamento porque vale a pena salvar o seu casamento. 
 
 
POR QUE O DIVÓRCIO? 

 
Honorável é em todo o casamento, ea cama sem mácula, mas os fornicadores e os 
adúlteros devem julgar a Deus.  (Hebreus 13:4). 

 
Meu pai uma vez me disse: "mamãe é minha melhor amiga" (a mãe do autor).  Quando papai 

disse que estavam casados há quase 50 anos.  Eu pensei que era realmente único, e doce.  Anos mais 
tarde, percebi que a mesma coisa tinha acontecido comigo.  É porque Jeanne e eu somos casados pelas 
razões certas, porque nós tomamos qualquer problema com Deus, ou simplesmente porque o nosso ob-
jetivo original de permanecer casado permaneceu nosso objetivo? 

 
Por que isso não funciona para todos?  Quais são as principais razões para o divórcio?  Os mo-

tivos típicos incluíram adultério; deserção embriaguez habitual; Condenação de um delito (e subsequente 
encarceramento); e tratamento cruel e desumano.  De acordo com as escrituras, não é suposto fazermos 
estas coisas para começar.  Se as pessoas que se divorciam por estas razões teriam seguido a vontade de 
Deus para começar, o ponto seria discutível, ou mais praticamente, haveria muito menos divórcio. 

 
As taxas de divórcio não estão a melhorar.  Na verdade, as estatísticas mostram uma tendência 

triste.  Nos Estados Unidos de 1920 a 1965, a taxa de divórcio aumentou de 2 por 1000 habitantes para 
3, por 50%.  No período mais curto de 1965 a 1995, a taxa subiu mais 50%.  Os americanos excedem 
nosso mais próximo "rival estatístico", Cuba, em 16%.  Excedemos o Canadá em 65%.  Nossa taxa de 
4,3 quase triplicou para Israel.  Nos últimos anos a taxa caiu ligeiramente; Mas as estatísticas são distor-
cidas pela grande popularidade de "viver juntos ".  As rupturas de relacionamentos vivos não aparecem 
em estatísticas nacionais do divórcio. 

 
Obviamente estamos fazendo tudo errado.  Não estamos prestando atenção nas regras de Deus.  

Estamos seguindo as regras do homem.  Nós estamos seguindo a lei de  "nós evoluímos, não precisamos 
de Deus, esquecemos Gênesis, esquecemos a Bíblia, se é bom fazer isso "  Digo-vos que se sente bem 
porque Deus fez isso, Deus ordenou, mas infelizmente ele se sente bem quando você faz errado.  Se você 
cometer o erro de prazer fugaz, você pode viver com você mesmo?  Deus ordenou o casamento, e disse: 
você não comete adultério.  (Êxodo 20:14). 
 
 
O QUE CONSTITUI ADULTÉRIO? 

 
Além disso, você não terá nenhum ato carnal com a esposa do seu vizinho, Contaminán-
dote nele.  (Levítico 18:20). 
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O adultério é claramente descrito nos capítulos 18 e 20 de Levítico, e em muitos outros lugares 
da Bíblia.  As conseqüências bíblicas são terríveis.  Este pecado fê-lo à lista dos "primeiros dez" que 
Deus gravou na pedra com o seu próprio dedo. 

 
A próxima escritura do novo testamento que se relaciona com a lei imutável.  Cristo, não sendo aceito 
por muitos, foi muitas vezes provado: 
 

E PARTIENDOSE de lá, vieram os termos da Judéia e depois do Jordão: e o povo veio se 
juntar a ele; E novamente ele os ensinou como costumava fazer.  E alcançando os fari-
seus, pediram-lhe, para tentá-lo, se fosse lícito para o marido repudiar sua esposa.  Mas 
ele respondeu, e disse-lhes: o que Moisés te ordenou?  E eles disseram, Moisés permitiu 
escrever uma carta de divórcio, e repudiar.  (Marcos 10:1-4). 

 
 
A "RESPOSTA FINAL" DE CRISTO: 
 

E Jesus respondeu, disse-lhes, por causa da dureza do seu coração ele escreveu-lhe este 
mandamento; Mas no início da criação, o homem e a mulher fizeram deles Deus.  Por 
isso, ele vai deixar o homem para seu pai e sua mãe, e ele deve se juntar a sua esposa.  E 
aqueles que eram dois serão feitos uma carne: Então eles não são mais dois, mas uma 
carne.  Para o que Deus uniu, não o homem distante.  E em casa os discípulos voltaram a 
perguntar-lhe a mesma coisa.  E ele diz a eles, quem vai repudiar sua esposa, e se casar 
com outro, cometer adultério contra ela: e se a mulher vai repudiar seu marido e se casar 
com outro, cometer adultério..  (Marcos 10:5-12). 

 
 
O QUE É LUXÚRIA? 
 

Para mantê-lo longe da mulher má, da suavidade da língua do estranho.  Não codicies sua 
beleza em seu coração, nem ela te compromete com seus olhos: para a mulher da meretriz 
é reduzida pelo homem a um pedaço de pão; E a mulher caça a alma preciosa do homem.  
Será que o homem tomará fogo em seu seio, sem que suas roupas sejam queimadas?  Será 
que o homem andar sobre as brasas, sem seus pés abraçar?  Então ele que vai entrar na 
mulher de seu vizinho; Não será sem culpa quem a tocar.  (Provérbios 6:24-29). 

 
Ye ouvido foi dito: não adulterar: mas digo-vos, que quem deve olhar para uma mulher 
para cobiçar ela, e corrompido com ela em seu coração.  Foi também dito: quem vai re-
pudiar a sua esposa, dar-lhe uma carta de divórcio: mas eu digo-vos, que aquele que re-
pudia a sua esposa, fora da causa da, faz a sua cabeça humilhação; E aquele que se casa 
com o repudiado, comete adultério.  (Mateus 5:27-28, 31-32). 

 
Luxúria:  "desejo de indulgência sexual, especialmente sobre o desejo sexual, " do dicionário do 

livro mundial.  Diferente do adultério em que a luxúria é "pensar sobre isso " em vez de fazê-lo.  As pa-
lavras de Cristo: "mas eu vos digo, que quem deve olhar para uma mulher a cobiçar, e corrompido com 
ele em seu coração."  (Mateus 5:28).  Parece que Jesus fez um grande negócio de uma pessoa pensar que 
outro parece muito bonito, e mais do que bonito.  Não há cinza com Deus.  É certo ou errado, então 
"luxúria ", que é "luxúria de adultério " é errado, o que o torna um pecado. 
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Aqui está uma referência mais descrita de Levítico 18:20-24: Além disso, você não vai ter ato 
carnal com a esposa de seu vizinho, contaminándote nele. 21 e não dar de thy semente para passá-lo 
através do fogo para Moloch; Não contamine o nome do seu Deus: Eu o senhor. 22 você não vai se lan-
çar com um homem como com uma mulher: é abominação. 23 nem com qualquer animal você deve ter 
um Conselho amancillándote com ele; Nenhuma mulher vai estar diante de um animal para ayuntarse 
com ele: é uma confusão. 24 em nenhuma destas coisas Ye amancillaréis; Pois em todas essas coisas as 
pessoas foram sujas que eu elenco diante de você: (Moloc era um Deus dos ammonites a quem as crian-
ças foram sacrificadas pelo fogo). 
 
PESQUISA LUXÚRIA 

 
Se você quiser saber mais informações detalhadas sobre a luxúria, bem como as fotos de cor ex-

plícita, você pode tentar a biblioteca da escola elementar.  Muitos computadores da biblioteca são 
conectados à Internet sem restrição.  Seus amistosos vigilantes das liberdades civis estão tentando 
manter isso assim.  Há uma lei federal que em breve estará em vigor bloqueando certas subvenções de 
bibliotecas que não instalam software de filtragem de computador que bloqueia material obsceno.  Es-
peramos que isso limite a pornografia à disposição das crianças. 

 
Minha esposa é uma assistente de biblioteca em uma escola primária pública.  Ao pesquisar 

através da Internet, material pornográfico aparece rotineiramente em sua tela em resposta a certas pa-
lavras-chave.  Recentemente, um desses incidentes resultou da busca por "Jaguar." 

 
O que poderia estar por trás de um movimento de advogados e voluntários corajosos que lutam 

tão duro para se certificar de que nossos filhos não são obrigados a ver algo como a Bíblia?  Quem po-
deria opor-se a crianças concurso não aprender os dez mandamentos. 
 
 
COMO DERROTAR A LUXÚRIA 

 
Talvez jure não voltar a cobiçar.  Você não pode garantir que você mantenha esse voto mais do 

que muitos outros pecados.  Você poderia ser mais bem sucedido em  "você não vai roubar."  Uma parte 
diferente do cérebro controla esse pecado.  A maioria de nós são muito bons em  "você não vai matar."  
Mas você sabe que é absolutamente impossível evitar todo o pecado, não importa o quanto de força de 
vontade você tem.  Eventualmente, você vai ver alguém do sexo oposto, acho que a pessoa parece mara-
vilhoso, ganancioso que a pessoa, e mentir para o seu cônjuge,  "Eu não olhava, " e mais profundo do 
pecado.  Pelo menos a parte mentirosa poderia quebrar a cadeia de luxúria. 

 
Através da oração antes do tempo, peça a Deus para ajudá-lo a evitar a luxúria.  Olhe rapida-

mente para longe do primeiro vislumbre de um problema, estar mentalmente preparado para colocá-lo 
fora de sua mente, e orar por um momento e depois.  Por que orar antes do tempo?  Pela mesma razão 
que você pede a segurança antes do tempo.  Você não pediria a Deus para reparar seu carro sobrenatu-
ralmente depois de um acidente, porque ele esqueceu de pedir a segurança de antemão. 

Você só pode superar a luxúria através da oração e da comunhão com Deus.  Abaixo estão os es-
critos de alguns dos apóstolos que aparecem como bons conselhos sobre resistência e supervindas de 
nossas tentações: 

 
Então, submetam-se a Deus; Resiste ao diabo e foges. 8 a Deus, e ele estará perto de 
você. Pecadores, limpem suas mãos; E você de espíritos dobrados, purificar os corações..  
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(Tiago 4:7-8) 
 
As carnes para a barriga, ea barriga para as carnes; Mas ele e Deus serão desfeitos. Mas o 
corpo não é para, mas para o senhor; E o senhor para o corpo: huid. Qualquer outro pe-
cado que o homem pratica, fora do corpo é; Mas aquele que fornica, contra os pecados do 
seu próprio corpo.  Ou não saber que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que está em 
você, que você tem de Deus, e que não são seus?  (1 Coríntios 6:13, 18-19) 
 
O senhor sabe como entregar a tentação aos peeps, e reservar o injusto para ser atormen-
tado no dia do juízo;: (2 Pedro 2:9) 
 
Bendito é o homem que sofre a tentação; Pois quando ele for provado, ele receberá a 
coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam.  (Tiago 1:12) 
 
Por tudo o que está no mundo, o concupiscência da carne, e o concupiscência dos olhos, e 
o orgulho da vida, não é do pai, mas do mundo.  E o mundo é passado, e seu concu-
piscência; Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre.  (1 João 2:16-
17) 

 
Quando você lê as palavras da Bíblia, é muito óbvio que Deus sabe como as nossas tentações são 

difíceis, especialmente as tentações da carne.  Veja o quanto mais as escrituras tratam o pecado sexual 
do que outros pecados.  Mas você vê como Deus é maravilhoso!  Deus descreve uma vida justa para nós.  
Ele prescreve uma vida justa para nós.  O Messias é conquistar o mesmo mundo para nós que está 
causando o nosso pecado.  Nós não temos que perecer por causa do pecado sexual, seja luxúria ou 
adultério, ou homossexualidade, ou para qualquer outro pecado.  Deus prometeu a um Redentor.  Lou-
vado seja Deus!  Amém. 
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Capítulo 9.  Racismo e Preconceito 

 
 

E Jesus disse-lhe: ama o Senhor teu Deus de todo o teu cora-
ção, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente.  E o se-
gundo é assim: Amarás o teu próximo como a ti mesmo.  (Ma-
teus 22:37, 39.) 
 
 
O RACISMO É "CRISTÃO-LIKE"? 
 
 O comportamento de pé é muitas vezes referido como o comportamento cristão, tendo em vista o 
exemplo de Jesus Cristo de fazer aos outros, amando os nossos inimigos, e tudo isso.  Eu, um cristão, fui 
rápido em denunciar os gostos do movimento fanático que estava envolvido com o terrorismo 9-11.  E o 
terrorismo de outros "cristãos"? 
 
 Há muito pouca diferença genética entre um Africano de dois metros, um caucasiano de seis pés, 
e um oriental de cinco pés e se eu te dissesse que há menos de quatro cores de pele?  Menos de três?  
Menos de dois?  Adão e Eva provavelmente tinham a cor da pele "adequada".  De que cor era?  Aposto 
que há menos corridas do que pensas. 
 
 
QUANTAS CORES DE PELE EXISTEM? 
 

O Deus que fez o mundo e todas as coisas nele, este, como Senhor do céu e da terra, não 
habita templos feitos de mãos, nem é honrado com as mãos dos homens, na necessidade 
de algo; Pois ele dá toda a vida, e respiração, e todas as coisas; E de um sangue fez toda a 
linhagem dos homens, que habitasen sobre toda a face da terra; E eles prefixaram a ordem 
dos tempos, e os termos de seus quartos; Procurar Deus, se de alguma forma, palpando, 
ele é encontrado; Embora a verdade não está longe de cada um de nós: porque nele vive-
mos, e nós nos movemos, e nós somos; Como também alguns de seus poetas disse: 
porque a linhagem do presente também estamos.  (Atos 17:24-28) 
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Quando eu aprendi a resposta a esta pergunta eu fui espantado.  Eu estava tão feliz com a re-
sposta e minha nova sabedoria que em cada oportunidade que eu iria pedir a alguém uma sombra difer-
ente para mim,  "você sabe quantas cores de pele existem?  Provavelmente a única coisa que me im-
pediria de ser atingido é que pareço um pouco inofensivo, e acho que os apanhei desprevenidos. 

 
O primeiro eu ouvi a pergunta de  "Quantas cores da pele " foi a primeira vez que ouvi um cienti-

sta da criação falar em pessoa, o Dr. Gary Parker.  Quando ele fez a pergunta, alguns  ' manequim  ' 
Ahead levantou um dedo.  Bem, essa foi a resposta certa.  Que?  Dr.  Parker nos disse que todos nós te-
mos uma cor de pele, colorida por melanina.  Nossos genes causam alguns de nós a ter mais melanina do 
que outros, por isso alguns são mais escuros, alguns mais leves, em tons diferentes.  As únicas exceções 
são os albinos, que não têm melanina. 

 
A melanina é igualmente o que colore nossos cabelo e olhos.  Você poderia se lembrar da escola 

uma pequena lição de herança que envolve os olhos.  O Big b é  "Brown", o pequeno b é  "azul ". Você 
herda um b ou b de cada pai.  Brown é dominante.  Se você herdar BB ou bb, você terá olhos castanhos.  
Se você herdar bb, você terá olhos azuis.  Riscar variações de mutações. 

 
Com a pele, cada um tem quatro genes, representado pela parte superior e minúscula a e B, 

AABB por exemplo.  AABB seria mais escuro, AABB isqueiro.  A imagem de dezesseis quadrados 
abaixo mostra cinco cortinas possíveis, mas a espessura da pele e da gordura a pele pode variar um 
pouco mais: 

 
 

 AB Ab aB ab 

AB AABB AABb AaBB AaBb 

Ab AABb AAbb AaBb Aabb 

aB AaBB AaBb aaBB aaBb 

ab AaBb Aabb aaBb aabb 

 
 

Antes que eu fizesse um palpite de que Adão e Eva provavelmente tinha a cor da pele "ade-
quada".  É provável que ambos tenham algo semelhante aos genes AABB.  Dois pais com essas combi-
nações podem literalmente produzir todas as variações de 5 sombras. 

 
 

DE ONDE VÊM TODAS AS SOMBRAS? 
 
A tabela acima mostra como as sombras de luz através da escuridão pode acontecer.  É uma 

questão de programação de DNA criado por Deus desde o início.  Porque?  Como? 
 
Os cientistas concordam com a variedade dentro da classe, independentemente de sua religião ser 

a evolução ou o Deus vivo.  Na família canina, por exemplo, o consenso é que todos os caninos de hoje 
veio de um lobo-like original animal.  Os pacotes destes caninos foram isolados em diferentes áreas 
geográficas.  Com o tempo eles encontraram climas diferentes, fontes de alimentos, concorrência, intera-
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ção com os seres humanos, e redução de grupos genéticos.  Variedade começou a ocorrer.  Esta não é a 
evolução, esta é a variedade permitida pelos genes que Deus lhes deu.  Além disso, o homem tomou o 
tipo de cão e criou-os para características especiais, criando todas as raças que temos hoje.  (Isso não 
mostra um criador maravilhoso, a programação de tanta variação em um único tipo original?) 

 
O mesmo cenário ocorreu com a sombra da pele (não de cor) como com as variedades de cães.  

Os povos diferentes experimentaram as mesmas diferenças na natureza como caninos.  Algumas situa-
ções favoreceu o isqueiro da pele, alguns favoreceu mais escuro.  Agora, este é um ponto de partida so-
bre o  "variedade: " Alguns Evolucionistas acreditam que a pele escura evoluiu como uma necessidade; 
Criacionistas acreditam que os genes escuros estavam lá desde o início.  Em climas quentes e ensolara-
dos, os genes mais leves eram menos favoráveis e foram eventualmente eliminados em grande medida.  
O setback ocorreria na Escandinávia, onde as cores mais claras da pele seria necessário para permitir a 
produção adequada de vitamina D.  Na África, a pele mais escura seria necessária para prevenir o câncer 
de pele.  Essas características seriam favorecidas e tornar-se dominante no final. 
 
Então foi Deus quem criou ou causou todas as nuances da pele, que foi feita para nos proteger a todos.  E 
a maldição do presunto?  Todos nós ouvimos que Deus amaldiçoou presunto e fez a pele escura para ele 
e seus descendentes para estar em desgraça, e abusado pelo resto do mundo. 
 
 
MALDIÇÃO DO PRESUNTO 
 

E Noé começou a até a terra, e ele plantou um vinhedo: e ele bebeu de vinho, e bêbado, e 
foi descoberto no meio de sua barraca.  E Châm, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e 
Díjolo seus dois irmãos ao lado do exterior.  Então sem e Japhet levou a roupa, e colocá-
lo em seus próprios ombros, e andando para trás, cobriu a nudez de seu pai por ter seus 
rostos virados, e assim eles não vêem a nudez de seu pai.  E Noé acordou de seu vinho, e 
sabia o que tinha feito com ele seu filho mais novo; E ele disse, amaldiçoado seja Canaã; 
Servo de servos serão seus irmãos.  Disse mais: bendito senhor o Deus de não, e Séale 
Canaã o servo.  Ampliar Deus para Japhet, e habitar nas barracas de não, e Séale Canaã o 
servo.  (Gênesis 9:20-27) 

 
A maioria de nós acredita que o presunto foi amaldiçoado, e que por causa desta condenação, 

quando Noé disse:  "amaldiçoado seja Canaã; Um servo de servos será seu irmão, que os descendentes 
de Canaã eram de pele escura.  Esta era uma crença conveniente para as pessoas brancas que pensavam 
que as pessoas de pele escura eram menores e sancionada por Deus para ser escravos.  Apesar de ter sido 
um presunto que pecou, os descendentes de Canaã foram amaldiçoados.  Em nenhum lugar é a cor da 
pele ou qualquer outra coisa física mencionada. 

 
Nunca ouvi falar de uma "maldição de pele escura" dos meus pais ou de qualquer igreja.  Eu 

ouvi-lo de outras fontes e antes que fosse considerado um fato de "conhecimento comum ".  A resposta à 
questão desta maldição, encontrada em Gênesis 9, é encontrada em Gênesis 10: 
 

E Canaã gerou Sidon, seu primogênito e Heth, e os jebuseu, e os Amorrheo, e os Gerge-
seo, e os heveu, e os Arqueu, e o seno, e os Aradio, e as tonturas, e os Amatheo: e então 
as famílias dos cananeus foram derramadas.  E foi o termo dos cananeus de Sidon, vindo 
para Gaza, até que entraram em Sodoma e Gomorra, ADMA e Zeboiim para a LASA.  
(Gênesis 10:15-19) 
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Os descendentes de um que estão destinados a morrer por uma chuva de fogo nas cidades de 

Sodoma e Gomorra é uma maldição muito ruim!  Deus por sua onisciência e conhecimento prévio sabia 
que este era o seu destino, embora tivessem livre arbítrio.  Nosso pecado nisso é supor que a pele escura 
é "ruim".  Em qualquer caso, Deus criou a pele escura, pele clara e pele média: e Deus viu tudo o que 
tinha feito, e eis que ele era bom em grandes maneiras.  E era a tarde e a manhã o sexto dia.  (Gênesis 
1:31). 
 
 
MAIS PECADO E LINGUAGEM CONFUSA 
 

Foi então toda a terra de uma língua e as mesmas palavras.  E aconteceu que, à medida 
que deixavam o Oriente, encontraram um Vega na terra de Shinar, e eles se estabeleceram 
lá.  E eles disseram um ao outro: Vá, deixe-nos fazer tijolo, e asse-os completamente com 
fogo. e fuéles o tijolo em vez de pedra, e o betume em vez de misturar.  E eles disseram: 
Venha, Edifiquémonos uma cidade e uma torre, cujo pináculo atinge o céu; e Hagmonos 
um nome, no caso de Fuéremos espalhado sobre a face de toda a terra.  E o senhor desceu 
para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens construíram.  E o senhor disse, eis 
que o povo é um, e todos estes têm uma língua: e eles começaram a agir, e nada vai retraí-
los agora do que eles pensaram fazer.  Agora então, descendamos, e nós confundemos lá 
suas línguas, de modo que nenhuns compreendam o discurso de seu companheiro.  As-
sim, o senhor dispersou-los de lá sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de construir 
a cidade.  Para isso foi chamado o nome de sua Babel, porque não Confudió o senhor a 
linguagem de toda a terra, e de lá ele espalhou-os sobre a face de toda a terra.  (Gênesis 
11:1-9) 

 
Neste ponto da Bíblia, Deus criou um universo perfeito ex nihilo (do nada).  O homem pecou.  

Deus jogou Adão e Eva fora do Éden.  O homem continuou a pecar, então Deus destruiu tudo o que ele 
respirava, exceto pelo que ele colocou em uma arca.  Depois disso, ele teve que destruir duas cidades 
malignas com uma chuva de fogo.  O próximo e último a esse ponto, Deus teve que confundir a lin-
guagem para nos fazer parar nossos ímpios, e agora as maneiras intrigantes.  Aprender? 
 
 
OS DIAS DE PELEG 

 
E Eber nasceram dois filhos: o nome de um era Peleg; Pois em seus dias era a terra di-
vidida; [Peleg-literalmente, divisão] (traduzido de Gênesis 10:25; 1 Crônicas 1:19 por 
autor.) 

 
Se um examina um balão, não é muito difícil imaginar desmontar o balão com uma navalha, e 

remontagem de uma forma que todos os continentes de bloqueio.  Há muitas evidências científicas para 
isso.  Bem, não é que Deus esculpiu a terra com uma navalha, mas que os continentes já foram entrela-
çados.  Minha opinião é que este acordo certamente existiu em um momento.  Eu não acho que o porquê, 
como, e quando importa muito para este capítulo.  Se você estiver interessado em investigar este tópico, 
procure por "continental Drift " e "placas tectônicas." 

 
Há discordância entre os estudiosos da Bíblia sobre se a referência a Peleg refere-se à época da 

deriva continental.  A certeza é que havia algum tipo de divisão da terra nos dias de Peleg.  Era impor-
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tante o suficiente para mencionar em dois livros do antigo testamento, curiosamente com quase a mesma 
formulação.  Alguns acreditam que a divisão nos dias de Peleg foi a formação de rios e possivelmente 
outros limites físicos que mais do que dividiu os habitantes na terra do que para a deriva continental, que 
talvez ocorreu antes disso. 

 
A divisão era outra maneira de Deus nos espalhar.  Isto não foi necessariamente um castigo.  Se fosse, 
minha crença é que mais detalhes seriam dados na Bíblia.  Isso poderia muito bem ter sido parte do 
plano original para dispersar a população como nós crescemos no comando de Deus para "multiplicar e 
encher a terra."  O resultado da divisão era a diversificação mais adicional dos grupos do pessoa e dentro 
das classes animais.  Aparentemente funcionou; Olhe para nós agora! 
 
 
SE APENAS UMA COR DA PELE, QUANTAS RAÇAS? 
 

E de um sangue fez toda a linhagem dos homens, que habitasen sobre toda a face da terra; 
E eles prefixaram a ordem dos tempos, e os termos de seus quartos; (Atos 17:26) 

 
Há mais de "corrida" do que "cor ", certo?  Lembro-me muito bem de cantar uma canção da 

escola dominical,  "Jesus ama crianças pequenas, todas as crianças do mundo.  Vermelho e amarelo, 
preto e branco, são lindos à sua vista...  " 

 
Vamos supor por causa do argumento de que há quatro raças e quatro cores da pele.  Pegue um 

pedaço de papel a cor de sua pele e segurá-la ao lado de sua pele.  Não é vermelho, amarelo, preto ou 
branco, é?  É algum tipo de sombra marrom? 

 
Da Bíblia nos ensinam que todos nós viemos de Adão através de Noé.  Os evolucionistas estão 

agora "vendo a luz" que todos nós vimos de uma "Eve " na África.  Então, onde nos dividimos em "ra-
ças"?  Resposta: nós não.  Raça é a nossa percepção.  Para repetir a estatística, há menos de uma difer-
ença de 1% no DNA que existe entre qualquer um de nós nesta terra.  A raça não é um conceito de Deus.  
Parece que, por conveniência, queremos dividir os filhos de Deus em grupos avançados ou desfavoreci-
dos. 
 
Vergonha em nós, há apenas um 'Race', a raça humana, ou melhor, 'a raça de Deus'.  Para meu 
pensamento, o racismo se encaixa no pensamento evolucionário, não na filosofia criacionista. 
 
 
CIÊNCIA E RACISMO 

 
O racismo afeta a maneira como os cientistas pensam, e o julgamento que eles usam quando ob-

servam e analisam suas descobertas.  O canal de aprendizado emitiu o "acompanhamento dos primeiros 
americanos" em abril de 2001.  Este programa começou com a hipótese tradicional de que os primeiros 
americanos vieram da Ásia através do Estreito de Bering.  Estes primeiros americanos foram chamados  
"mongólicos " neste programa, e suas origens coincidiriam com possíveis relatos criacionistas de como 
os primeiros americanos vieram após a inundação de Noé. 

 
Onde os cientistas tradicionais diferem é o que eles concluíram de encontrados fósseis humanos 

que acreditam que eles antecedem o  "mongólicos ".  Um crânio antigo foi encontrado no Brasil e en-
viado para um cientista forense para a reconstrução.  O resultado foi um "Africano" humano.  Isso criou 
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problemas para os cientistas; Como explicar as características africanas de mongólicos? 
 
Os cientistas finalmente concluíram que os primeiros americanos não eram os mongólicos, mas 

eram aborígenes, provavelmente velejaram da Austrália.  Mais tarde, os mongólicos invadiram do Norte 
e conquistaram os aborígenes. 

 
Um criacionista bíblico poderia ter uma história mais simples para os aborígenes americanos.  O 

mundo antediluviano era diferente.  O homem encheu a terra antes da inundação como comandada por 
Deus.  Não podemos saber como o acervo genético foi divulgado durante esse período.  O que parece 
Africano agora poderia ter sido sul-americano, então (não podemos sequer saber o que os continentes 
eram como antes do dilúvio).  O crânio antigo era mais provável do que alguém que morreu antes da in-
undação ou possivelmente pereceu na inundação.  Assim, as Américas foram reabastecidas pela primeira 
vez por um grupo de pessoas antes do dilúvio, depois outro após o dilúvio.  A resposta é simples quando 
você olha para a Bíblia. 
 
 
PREJUÍZO 

 
Eu tenho lembranças maravilhosas de adultos na minha igreja como eu cresci.  Era uma família 

grande mas próxima da igreja.  Muitos dos homens eram meus heróis.  Eles cantaram no coro, ensinaram 
minhas aulas na escola dominical, e levaram as crianças para as saídas.  Eu os vi bater a bola por uma 
milha jogando softball em piqueniques.  A maioria deles eu vi na igreja.  Todos se pareciam com 
homens de terno escuro.  Eles eram todos iguais, tanto quanto eu estou preocupado, e sempre tratado 
como igual por meus pais em palavra e ação, e por que não. 

 
Quando me aproximei da cidade, comecei a ver os homens em seu trabalho secular.  Alguns de-

les pareciam exatamente como faziam aos domingos.  Como executivos, essa era a sua roupa.  Eu vi al-
guns dos outros homens vestidos de forma diferente.  Alguns fizeram o trabalho de manutenção, trabalho 
de utilidade, trabalharam em uma fábrica, e assim por diante.  Os trajes diferentes me parecia estranho, 
porque eu estava acostumado a vê-los em trajes.  Meu pai fez um pouco de tudo em uma loja de móveis 
de propriedade familiar.  Lembro-me de papai favorecendo camisas escocesas e calça azul marinho. 

 
Todos estes homens pareciam iguais na igreja, e todos os que eram iguais na fé eram os mesmos.  

Durante a semana talvez eles pareciam diferentes, mas eles eram todos iguais, então, também.  Este 
mundo seria prejudicado contra um grupo ou outro com base em padrões sociais, os pobres contra os 
ricos, e os ricos contra os pobres.  Que tolice!  No céu tenho certeza que Deus selecionou, mas um 
guarda-roupa para seu povo.  Não devemos pensar diferentemente dos outros com base em critérios ter-
renos: 
 
 
GRUPOS DE ÓDIO 
 

 O que despreza o seu vizinho é pecado: mas aquele que tem piedade dos pobres é abençoado.  
(Provérbios 14:21) 

 Não se apresse em seu espírito para ficar com raiva: para a raiva no seio dos tolos descansa.   
(Eclesiastes 7:9) 

 Aquele que não ama, não conhece Deus; Porque Deus é amor.  (1 João 4:8) 
 Palavras de Cristo: mas digo-vos, que qualquer pessoa que esteja loucamente zangada com o seu 



 

91 

irmão será responsabilizada pelo acórdão; E quem quer que tenha dito ao seu irmão, raca, será re-
sponsabilizado pelo Conselho; E quem disser "tolo", será culpado pelo inferno de fogo. (Mateus 
5:22).  Para isso, meus amados irmãos, todo homem está prestes a ouvir, tarde para falar, tarde 
para a raiva: (Tiago 1:19). 

 
O mais infame dos grupos de ódio norte-americanos é o Ku Klux Klan, devido aos seus números 

one-time, exposições públicas, e atrocidades horríveis.  Eu não estou ciente de qualquer contagem oficial 
de pessoas que odeiam  "outros grupos ".  Infelizmente, espero que a associação KKK, skinheads, neo-
nazistas, e outros grupos combinados de ódio organizados são amplamente superados por uma contagem 
de todos os outros fanáticos americanos  "unregistered".  Que?  Porque? 

 
Como esse cenário se desenvolveu em relação aos grupos que odeiam negros, especialmente no 

Sul: primeiro, os africanos são caçados como animais; Então nós arrastá-los aqui, vendê-los como gado, 
e colocá-los na escravidão.  Enquanto estamos totalmente nosso controle, nós tratá-los desumanamente.  
Então lutamos uma guerra por eles porque não queremos perdê-los.  Um "clube" formado chamado 
KKK porque agora nós os odiamos?  Satanás deve ser relaxado e sentado no controle de cruzeiro. 

 
A KKK começou por causa da opinião de que os governos da reconstrução eram hostis ao Sul 

branco.  Eles também tinham uma crença racista de que os negros tinham uma inferioridade inata.  A 
adesão só foi aberta a homens nativos, brancos, protestantes, 16 anos de idade ou mais.  Os negros, os 
católicos romanos e os judeus foram excluídos.  Na verdade, eles também se tornaram alvos de crimes 
de ódio pelo Klan.  Nosso país também viu, e ainda vê, ódio e/ou discriminação em relação a outros gru-
pos: mulheres, nativos americanos, homossexuais, poloneses, russos, italianos, irlandeses, alemães, sue-
cos, asiáticos, muitos grupos religiosos, e muito mais. 

 
Os americanos, por exemplo, estão ignorando os ensinamentos de Deus e o que ele nos diz sobre 

"racismo" em Gênesis.  Devemos amar uns aos outros como Deus nos ama, e fazer tudo o que pudermos 
para desencorajar o ódio.  As leis e penalidades dos crimes de ódio estão ficando mais difíceis e são um 
passo na direção certa.  Temos um longo caminho a percorrer. 
 
 
GRUPOS DE AMOR E RACISMO FINAL 

 
Não temos todos o mesmo pai? Não foi o mesmo Deus que nos criou? Por que cada um 
desprezaria seu irmão, quebrando a aliança de nossos pais?  (Malaquiles 2:10). 

 
Qual seria o amor supremo que se poderia mostrar por outro?  Morrer por ele?  Como está indo. 

Eternamente morrendo por ele?  Moisés estava disposto a fazer exatamente isso: Então Moisés retornou 
ao senhor e disse: Oh, essas pessoas pecaram um grande pecado, e se tornaram deuses de ouro.  Mas ag-
ora se você só perdoar o seu pecado-e se não, então apague-me do livro que você escreveu.  (parafrase-
ando o êxodo 32:31-32).  Se pudéssemos mostrar um pouco desse amor, poderíamos acabar com o 
racismo. 

 
Uma maneira de fazer desaparecer o racismo é desfazer a palavra "Race ".  Nós somos a raça de 

Deus, dividida em grupos de pessoas.  O amor é necessário para acabar com o ódio e racismo.  Nunca 
superaremos o ódio, porque Satanás está solto, mas podemos tornar a vida muito melhor.  Que aqueles 
que odeiam e dizem que fazem em nome do senhor, ouvem a palavra de Deus: 
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Mas eu vos digo: amem os vossos inimigos, abençoem aqueles que vos amaldiçoam, fa-
çam bem àqueles que vos odeiam, e rezem por aqueles que vos abusam e perseguem; Que 
você pode ser os filhos de seu pai que está no céu: que faz seu sol vir sobre o mal e bom, 
e chove sobre justo e injusto: (Mateus 5:44-45) 

 
Amor, então, para seus inimigos, e fazer bem, e emprestar, não esperando nada; E será a 
vossa grande recompensa, e serão as crianças do Altíssimo: porque ele é benigno para os 
ingratos e ímpios.  Seja misericordioso como seu pai é misericordioso.  Não julguem, e 
não serão julgados: Não condenem, e vós não serão condenados: perdoai, e vós serão 
perdoados.  E será dado a você; Boa medida, apertado, abalado juntos, e transbordando 
vai dar em seu seio: porque com a mesma medida que Midiereis, você será medido no-
vamente.  (Lucas 6:35-38) 
 
Toda amargura, e raiva, e ira, e vozes, e backbiting ser tirado de você, e toda malícia: 32 
antes de você estar sedento com o outro benigno, misericordioso, Perdónandoos um ao 
outro, como Deus te perdoou em Cristo também.  (Efésios 4:31-32) 
 
Estamos falando de tolerância.  Falar não é suficiente, e tolerância não é suficiente.  Foi dito, 

embora não por Deus, se não podemos amar uns aos outros, então devemos pelo menos tolerar uns aos 
outros.  A Bíblia nos diz para nos amarmos.  A tolerância só atrasa o inevitável.  Se pudermos gerar 
amor genuíno, estamos a anos-luz à frente. 

 
Algo mais inevitável é a eternidade.  Se odeias um homem, afasta-te do teu ódio.  Deixe o amor 

de Deus guiar o seu amor.  Gracioso e misericordioso é o senhor, lento à ira, e grande na misericórdia.  
(Salmo 145:8).  Ele fará de você uma nova criatura.  Isso significa que se você confessar e afastar-se de 
uma vida como a mais pecadora, ele irá salvá-lo e mudá-lo.  No que diz respeito ao leste do oeste, ele 
trouxe nossas rebeliões para longe de nós. (Salmo 103:12).  Mas aquele que nos fez para esta mesma 
coisa é Deus; que nos deu a promessa do espírito.  (2 Coríntios 5:17). 

 
Se você quer ser uma nova criatura, reze para isto: "querido pai celestial, pequei contra você de 

muitas maneiras, inclusive pensamentos odiosos pensando contra outros que você ama.  Esses 
pensamentos terríveis vieram porque eu pensei que essas pessoas eram diferentes de mim.  Sei pela sua 
palavra que somos criados iguais, à sua semelhança.  Ajude-me a mudar.  Mostre-me de acordo com sua 
escrita como você pode me salvar dos meus pecados e me fazer um novo homem.  Por favor, leve-me 
contra os enganos do mal.  Ajuda-me a ser um farol para que os outros te vejam em mim.  Amém." 
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PARTE IV ¿ PARA ONDE VAMOS DAQUI? 
 

 
 
 

É assim fé a substância das coisas que são esperadas, a 
demonstração das coisas que não são vistas. 2 por ela 
os antigos chegaram a testemunhar. 3 pela fé nós com-
preendemos ter sido compostos séculos pela palavra de 
Deus, sendo feito o que é visto, do que não foi visto..  
Hebreus 11:1-3 
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Capítulo 10.  Eternidad: Há Vida Após a Morte? 

 
Mas a misericórdia do senhor do século e até o século sobre aqueles que o te-
mem, e sua justiça sobre os filhos das crianças; 18 sobre aqueles que guardam 
sua aliança, e aqueles que se lembram de seus mandamentos para colocá-los 
pelo trabalho. 19 o senhor disse nos céus seu trono; E o seu reino domina tudo.  
(Salmo 103:17-19). 
 

¿Crees en la reencarnación?  ¿Crees en Dios?  ¿Crees en la vida después de la muerte?  ¿hay un 
cielo?  ¿hay un infierno?  ¿Crees en los Ángeles?  ¿Qué hay de las experiencias cercanas a la muerte? 

 
A reencarnação é um debate moderno, mas não novo, para aqueles que realmente não querem li-

dar com o Deus da Bíblia, mas querem ser "espirituais".  A segunda pergunta,  "você acredita em Deus", 
é realmente mais legítimo, porque não necessariamente levar o argumento espiritual longe da Bíblia.  Se 
você leu até agora, você provavelmente acredita em Deus, na vida eterna após a morte no céu ou na 
punição eterna no inferno, nos santos anjos de Deus como espíritos Ministrantes, e talvez em experiên-
cias de quase-morte. 

 
Minha amigo, Shelley Kolbert, me desafiou a encontrar a base bíblica da Bíblia hebraica para a 

salvação e a vida eterna.  É difícil para um cristão escrever sobre a vida após a morte de uma perspectiva 
do velho testamento, porque os nossos ensinamentos neste sentido são geralmente o novo testamento, o 
Messias, e o conceito de uma era de graça, ou a idade da igreja.  Muitos pastores fundamentalistas até 
caem na armadilha de ser um ministro do "novo testamento", isto é, em grande medida, ignorando o an-
tigo testamento. 

 
Os cristãos não teriam muito de uma religião se não fosse para a criação, o primeiro pecado, uma 

inundação, Moisés, o sangue de um cordeiro para expiação-se não fosse para os judeus não haveria 
cristãos.  Vamos reconhecer que os cristãos são "judeus que acreditavam que Jesus Cristo era o Messias 
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de e para os judeus", e alguns "gregos" que viram a "luz".  (eu prefiro acreditar que meu avô Greatx era 
um judeu messiânico do que um grego, mas nunca saberemos.) 

 
Em qualquer caso, a tarefa em mãos era ver o que o velho testamento diz sobre a vida após a 

morte.  Aqui, em parte, é o que diz: 
 
 
VIDA ETERNA 

 
A pergunta de Shelley era de fato multifacetada.  Existe uma salvação V.  Condenação, e vida 

após a morte v.  Fim da existência.  Todos eles vão juntos com base nas Escrituras: Sim, há salvação que 
leva à vida eterna; A única alternativa é a morte com punição eterna.  Então é um ou outro. 
 
Eu sei que o meu Redentor vive, e, finalmente, ele vai se erguer sobre a poeira: e depois de eu ter desfeito a 
minha pele, eu ainda vou ver na minha carne um Deus; Que eu tenho que ver por mim mesmo, e meus olhos vão 
ver, e não outro, embora meus rins são consumidos dentro de mim.  Mas você deve dizer: por que nós o perse-
guimos? Desde que a raiz do negócio em mim é.  Temei-vos perante a espada; Porque a fúria da espada vem à 
causa da injustiça, de modo que você possa saber que há um julgamento.  (Job 19:25-29). 
 
Mas o homem não deve respeitar em honra: é semelhante aos animais que perecem.  Este seu caminho é a sua 
loucura: mas eles correm seus descendentes pelo ditado deles. (Selah.)  Como bandos serão colocados na sepul-
tura; A morte será engordada neles; E os justos devem enseñorearán-los pela manhã: e o seu bem será consu-
mido no sepulcro da sua morada.  Mas Deus vai redimir a minha vida do poder da sepultura, quando me levar.  
(Selah.)  (Salmo 49:12-15). 
 
Condenado à morte, venha vivo para o inferno: porque há o mal em sua companhia, entre eles.  Eu vou clamar a 
Deus; E o senhor vai me salvar.  Rezarei e chorarei ao meio-dia e amanhã e em meia hora. E ele vai ouvir a 
minha voz.  Ele redimiu em paz a minha alma da guerra contra mim; Pois eles estavam contra mim muitos.  Deus 
vai ouvir, e depois quebrá-los, que desde os tempos antigos permanece (Selah); Porque eles não se movem ou 
temem Deus.  Cast sobre o senhor o seu fardo, e ele vai sustentar você; Ele não vai deixar para sempre caído 
para os justos...  (Salmo 55:15-19, 22). 
 
Pois tu, o senhor, está acima de toda a terra: tu és muito exaltado sobre todos os deuses. 10 aqueles a quem o 
senhor ama, abominam o mal: ele mantém as almas de seus santos; Das mãos dos ímpios a libra.  (Salmo 97:9-
10). 
 

Esta vida eterna é prometida àqueles redimidos por Deus, aqueles com salvação.  Mais tarde, 
neste capítulo, vamos rever a alternativa de redenção e salvação. 

 
 

HÁ UM CÉU 
 
Se algum dos cofres de Noé existe ou não, não sabemos.  Se alguma coisa permanece, é hu-

manamente possível encontrá-lo e testar toda a conta de inundação usando a ciência forense moderna.  
Afinal, os assassinatos agora podem ser resolvidos a partir de pequenos pedaços de fibras, DNA e outras 
matérias. 

 
O que aconteceria se uma experiência de quase-morte pudesse ser sobrenaturalmente gravada e 

verificada sem dúvida?  Suponha que a conta era assim:  "Eu segui a luz brilhante para um lugar in-
crivelmente silencioso e bonito.  Minha mãe e meu pai me conheceram e me levaram diretamente a Je-
sus.  Ele me acolheu, mas disse: ' não é a sua hora. ' Acordei no hospital, vi a repetição da minha onde 
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em DVD para verificar a sua precisão, e estou feliz em dizer-lhe que o que você está prestes a ver na tela 
grande, incluindo o rosto do Salvador, é real  '.  Bem, é claro, isso não é possível.  Ouvimos falar de ex-
periências de quase-morte, mas não há consenso sobre a confiabilidade das contas. 

 
Já que acredito em Deus, redenção, céu, inferno e anjos, vejo "testes".  Eu vejo na natureza que 

ele teve que ser desenhado por um criador.  A criação se encaixa na conta da Bíblia.  A necessidade do 
Messias de morrer pelos nossos pecados permanece perfeitamente.  A Bíblia nos diz na escritura anterior 
que existe um céu.  A Bíblia nos diz que existem anjos.  Os meus próprios olhos Disseram-me isto: um 
dia antes do meu pai morrer, ele, a sua enfermeira, e eu éramos os únicos na sala.  Ele me perguntou 
quem mais estava lá.  Disse-lhe que não havia mais ninguém no quarto.  Era óbvio para mim de seu 
rosto, papai viu alguém em ambos os lados do pé-final de sua cama.  Quando ele morreu no dia seguinte, 
minha mãe tinha saído da sala por alguns minutos.  Quando minha mãe reentrou no quarto, ela viu que o 
rosto do pai, que tinha sido em tanta dor para o seu câncer, teve um pequeno sorriso. 

 
A pessoa neste mundo que eu confio tanto quanto eu confio em mim mesmo é aquele que 

ordenou a Deus como uma única carne comigo, Gênesis 2:24.  Quando o pai da minha esposa 
sofreu da mesma forma como meu pai, as observações de Jeanne eram semelhantes às minhas.  
Algo mais surpreendente foi que seu pai, que tinha se tornado quase cego por causa de sua 
doença, foi indicado por suas ações e palavras que ele viu (muito provavelmente) anjos. 
 

Estas contas revelam-me que a palavra é verdadeira. 
 
 
REDENÇÃO 
 

Se as alternativas são o céu eterno e inferno eterno, a maioria dos leitores provavelmente 
vai pensar que é prudente descobrir o que fazer para garantir o primeiro.  Além do que pensamos, 
o que diz a Bíblia? 
 

Senhor, minha rocha e meu castelo, e meu libertador; Meu Deus, meu mais forte, nele eu 
confiarei; Meu escudo, e o chifre da minha saúde, meu refúgio.  (Salmo 18:2). 
 
Em ti, ó Senhor, eu esperei; Não me confundas para sempre: liberta-me na tua justiça.  
Incline-se para mim seu ouvido, me entregar presto; Séme por rocha de Fortaleza, por 
forte casa para me salvar.  Pois tu és a minha rocha e o meu castelo; E pelo seu nome 
você vai me guiar, e me acompanhar.  Você vai me tirar da rede que eles esconderam para 
mim; Porque você é a minha força.  Em sua mão eu louvo meu espírito: tu Redimiste-me, 
ó Senhor, Deus da verdade.  Ame ao senhor todos os seus santos: os fiéis guardam o sen-
hor, e pagam abundantemente para aquele que trabalha com orgulho.  Esforcem-se todos 
os que esperam no Senhor, e tomem seu coração na respiração.  (Salmo 31:1-5, 23-24). 

 
A alma que peca, que vai morrer: o filho não vai liderar pelo pecado do pai, nem o pai vai 
levar pelo pecado do filho: a justiça dos justos deve estar sobre ele, e a maldade que o 
ímpio deve estar sobre ele.  Mas os ímpios, se ele vai partir de todos os seus pecados que 
ele fez, e manter todas as minhas ordenanças, e pratica julgamento e justiça, em verdade 
ele deve viver; Ele não vai morrer.  Todas as suas rebeliões que ele cometeu, não será 
lembrado a ele: em sua justiça ele viveu.   (Ezequiel 18:20-22). 
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A salvação é apenas do Messias: mas ele foi ferido por nossas rebeliões, terra por nossos peca-
dos: o castigo de nossa paz sobre ele; E pela sua dor, fomos curados. 6 todos nós nos desviamos como 
ovelhas, cada um partiu pelo seu caminho, mas o senhor carregou nele o pecado de todos nós.  (Isaías 
53:5-6).  Não diga, eu vou me vingar; Espere pelo senhor, e ele te salvará.  (Provérbios 20:22). 
  
ONDE ESTÁ DEUS?  ONDE ESTÁ O CÉU? 
 

Mas o senhor vai esperar para ter piedade de você, e, portanto, será exaltado ter de você 
misericórdia: para o senhor é Deus do juízo: Benditos são todos os que o esperam.  Em 
verdade, o povo deve habitar em Sião, em Jerusalém: você nunca vai chorar novamente; 
Aquele que tem piedade apiadará você; Ao ouvir a voz do seu grito irá responder-lhe.  
(Isaías 30:18-19). 
 
Não se apresse com sua boca, nem o seu coração se apressará a proferir uma palavra di-
ante de Deus; Pois Deus está no céu, e tu na terra: portanto, tuas palavras são poucas.  
(Eclesiastes 5:2) 
 
Lamed. Para sempre, ó Senhor, permenece a tua palavra no céu.  (Salmo 119:89) 

 
Desde que me lembro, fui ensinado e acreditei que  "Deus está em toda parte ".  Onde está em 

todo lugar?  Quanto mais você pensa sobre esta questão, mais difícil é entender o "onipresença".  Minha 
última teoria é que Deus, em espírito, é completamente contínuo em todo o universo, talvez como nós 
podemos perceber neblina como uma névoa contínua, exceto que Deus é fisicamente invisível para nós.  
Há uma outra exceção; A neblina é limitada em tamanho.  O espírito de Deus se estende infinitamente 
em todas as direções além do universo?  Sim, mas também não há fim para o universo.  Podemos dizer 
palavras como "Eternity " e "Endless ", mas não podemos realmente entendê-los. 

 
Se Deus está em toda parte, e não há fim para  "Everywhere " e ele está no céu, onde está o céu?  

Onde está o trono de Deus?  O céu é muito provável em toda parte e o trono de Deus está no céu.  (um 
dia saberemos.) 

 
Quando os seres humanos querem saber onde está algo, nossa discussão está em uma dimensão 

diferente para falar sobre Deus e o céu.   "Q-como chegar ao Museu da criação?  A-saída na I-75 da Belt-
way de Cincinnati...  "as direções para o céu são diferentes.  O céu é onde Deus está.  O trono de Deus 
está no céu.  Você chegar lá pela fé, não por um mapa. 
 
 
SALVAÇÃO E O MESSIAS 

 
Precisamos dar mais uma olhada no Messias porque a redenção de Deus é passar por ele.  O 

Messias era o líder profetizado e libertador dos judeus.  Você vê a palavra "e"?  O Messias tem dois 
papéis.  Um que já cumpriu, o outro ainda está para ser cumprida. 

 
Os judeus sempre foram um povo perseguido.  Não admira que eles estavam procurando o Mes-

sias para vir e libertá-los de seus opressores.  Bem, o Messias veio.  Imagine-se como um fã dos tempos 
do novo testamento.  Jesus vem para a cidade e faz milagres.  Messias!  Messias!  Agora os fanáticos 
pensam que os judeus vão finalmente ser vitoriosos sobre os seus opressores como profetizado.  O único 
problema é que esse Messias queria ser gentil com os outros, foi de um lugar para outro dizendo parábo-
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las, não lutou, e depois morreu em uma cruz.  Isso é exatamente o que o Messias deveria fazer.  Messias, 
ato um, é isso. 

 
Quando o tempo de Jesus na Terra tinha acabado, ele ascendeu à sua posição legítima no céu: e o 

senhor, depois que ele lhes falou, foi recebido no céu, e sentou-se à direita de Deus.  (Marcos 16:19). 
 
O Messias, o segundo ato, é o que os fanáticos queriam.  Isto continua a vir.  O papel é clara-

mente definido no livro do Apocalipse no novo testamento e Daniel no antigo testamento.  Não só os 
inimigos de Israel serão derrotados, mas também Satanás.  Cerca de 2000 anos atrás alguns judeus 
aceitaram esta situação e se tornaram os primeiros cristãos.  Outros não aceitaram o Messias de Jesus e 
não foram convencidos no tempo desde então. 
 

O Messias voltará ao fim da grande tribulação para dominar o mundo.  Os seus santos vão reinar 
com ele.  Certifica-te que estás no exército dele. 

 
Estas escrituras se referem a Deus que governa do céu: 
 
E não haverá mais maldição; Mas o trono de Deus e do cordeiro deve estar nela, e seus 
servos devem servi-lo.  E você vai ver o seu rosto; E o nome dele estará na testa dele.  
(Apocalipse 22:3-4) 
 
O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificaréis? Diz o 
senhor; Ou qual é o lugar do meu repouso?  (Atos 7:49) 
 
Então, então: pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.  (Mateus 6:9) 

 
Os cristãos naturalmente vêem profecias messiânicas diferentemente do que Jews.  Caso con-

trário, éramos todos judeus ou éramos todos cristãos.  (o que seria?)  Algumas das profecias messiânicas 
falam do cordeiro que vai tirar o pecado do mundo.  Este é o Messias que os cristãos acreditam que es-
tava aqui 2000 anos atrás. 

 
Além disso, os profetas prevêem o Messias vitorioso-o Messias que irá derrotar os inimigos de 

Jerusalém e Sião.  2000 anos atrás, isso é o que muitos judeus oprimidos queriam vir.  Eu tenho que 
concordar, eu gostaria de ver o conquistador vir e não fazer prisioneiros. 

 
Então, meu pensamento sobre o Messias foi que quando Cristo veio (estando em minha mente o 

Messias) muitos judeus estavam procurando o errado.  Deus não pensa como nós.  Você notou que ele 
criou a luz antes de criar o sol? 
 
Jeová, tu és o meu Deus: Eu ensalzaré-te, louvarei o teu nome; Porque você fez maravilhas, os antigos 
conselhos, a verdade firme.  Que você transformou a cidade em heap, a cidade forte em ruínas: o 
Alcazar de estranhos que não é cidade, nem nunca é reedeficada.  Para isso vai dar-lhe glória as pes-
soas fortes, você vai temer a cidade de pessoas robustas.  Para você era a força para os pobres, a 
força para os necessitados em sua aflição, Amparo contra a tempestade, sombra contra o calor: para o 
ímpeto da violência é como tempestade contra frontispício.  Como o calor no lugar seco, então você 
humilhar o orgulho de estranhos; E como um calor a nuvem, você vai murchar a muda do robusto.  Ele 
vai destruir a morte para sempre; E o senhor limpará cada lágrima de todas as faces: e ele irá tirar a 
afronta de seu povo de toda a terra: porque o senhor disse isso.  E deve ser dito naquele dia: Eis que 
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este é o nosso Deus, temos esperado por ele, e ele vai nos salvar; Este é o senhor que temos esper-
ado, vamos regozijar-se e alegrar-se com a sua saúde..  (Isaías 25:1-5, 8-9). 
 
 
O CÉU É FÍSICO E ALEGRE 

 
Na Bíblia, desde o início (Gênesis 28:16-17) até o final (capítulo final do Apocalipse), o céu é 

referido como a sede de Deus.  Não sabemos onde está agora, mas sabemos que será na terra um dia.  
Talvez o céu ou parte do céu está na terra agora, em outra dimensão, como os anjos e as almas que saem 
não pode ser visto.  Mas não importa onde o céu está, que é onde o trono de Deus está localizado, e onde 
Deus governa. 

Muitos se perguntaram ao longo dos tempos como o céu será.  Será físico e alegre, o lugar da 
morada de Deus e dos redimidos.  O planeta Terra será limpo e como o jardim do Éden.  O trono de 
Deus estará em uma grande cidade, a nova Jerusalém: 
 
Eu vi um novo céu e uma nova terra: para o primeiro céu e a primeira terra foram passados; E não 
havia mais mar.  (compare Isaías 65:17 porque, eis que eu acredito que novos céus e uma nova terra: 
e o primeiro não será lembrado, nem vem à mente.)  E eu João vi a cidade santa, Nova Jerusalém, de-
scendo de Deus do céu, e ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis que o Tabernáculo de Deus está 
com os homens, e ele vai habitar com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus deve estar com 
eles , e ele será o seu Deus. 4Y Deus irá remover todas as lágrimas de seus olhos; E não haverá mais 
morte, sem tristeza, sem choro, sem mais dor: para as primeiras coisas se foram.  E aquele que se 
sentou no trono disse: Eis que faço todas as coisas novas.  E ele me disse: escreva, pois estas palavras 
são verdadeiras e fiéis.  E ele disse, está feito.  Eu sou Alpha e Omega, o começo e o fim.  Eu dar-lhe-
á que é sede do abastecimento de água da vida livremente.  Eu tenho que vencer vai herdar todas as 
coisas; E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho.  Mas os descrentes terão a sua parte no lago que 
arde com fogo e enxofre: essa é a segunda morte.  E um dos sete anjos veio até mim, dizendo: Venha 
aqui, vou lhe mostrar a esposa do cordeiro.  E ele me levou no espírito para uma grande e alta mon-
tanha, e me mostrou que a grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo dos céus de Deus, tendo a 
glória de Deus: e sua luz era como uma pedra mais preciosa, mesmo como uma pedra de Jasper , 
Crystal Clear; E tinha um grande, parede alta, e tinha doze portões, e nas portas doze anjos, e os 
nomes escritos lá, que são os nomes das doze tribos de Israel: e o muro da cidade tinha doze funda-
ções, e neles os nomes dos doze apóstolos do cordeiro.  E ele mediu a cidade com a bengala, 12000 
furlongs.  O comprimento e largura e altura do mesmo são os mesmos.  E mediu a parede, um 144 
cúbitos, de acordo com a medida de um homem, isto é, do anjo.  E o edifício da muralha era de Jas-
per: e a cidade era ouro puro, como vidro transparente. E as fundações da muralha da cidade foram 
adornadas com pedras preciosas.  A primeira fundação foi Jasper; A segunda, Sapphire; O terceiro, 
Calcedônia; A quarta, Esmeralda; Vigésimo quinto, Sardonyx; La sexta, Sardis; O sétimo, Chrysolite; A 
oitava, Beryl; O nono, Topaz; O décimo, Chrysoprasus; O décimo primeiro, Jacinto; A décima segunda, 
ametista.  E as doze portas eram doze pérolas: cada porta era de uma pérola: e a rua da cidade era 
ouro puro, como era vidro transparente.  E eu não vi nenhum Templo nele: para o Senhor Deus todo 
poderoso e o cordeiro são o templo dele.  E a cidade não tinha necessidade do sol, nem da lua, para 
brilhar nela: para a glória de Deus iluminou-a, e o cordeiro é a luz dele.  E as Nações daqueles que são 
salvos caminharão à luz dela: e os reis da terra trazem sua glória e honra nele. E as portas não vão 
fechar o dia todo, porque não haverá noite lá.  E eles trarão a glória e a honra das Nações.  E não 
deve entrar nele qualquer coisa que contamina, nem o que trabalha abominação, nem faz uma men-
tira, mas aqueles que são escritos no livro da vida do cordeiro.  E ele me mostrou um rio puro de água 
da vida, cristalina, do trono de Deus e do cordeiro.  No meio da rua dele, e em ambos os lados do rio, 
estava a árvore da vida, que despojado doze formas de fruta, e rendeu o seu fruto a cada mês: e as 
folhas da árvore foram para a cura das Nações.  E não haverá mais maldição, mas o trono de Deus e 
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do cordeiro deve estar nele; E seus servos vão atendê-lo: e eles devem ver o seu rosto; E o nome dele 
estará na testa dele.  5Y não haverá noite lá; E eles não precisam de vela, sem luz solar; Porque o 
Senhor Deus lhes dá luz, e eles reinarão para todo o sempre.  O que testemunha estas coisas diz, cer-
tamente eu venho rapidamente.  Amém.  Ainda assim, venha, Senhor Jesus.  (traduzido do Apocalipse 
21:1-27, 22:1-5, 20) 
 

Eu não sou certo o que a maioria daqueles gemstones olham como, mas o Jerusalem novo soa 
bonito.  Sendo um amante da natureza, eu imagino que eu iria desfrutar de algum tempo fora da cidade 
entre as árvores e outra vegetação exuberante.  Eu não terei que preocupar-se sobre a hera venenosa pela 
primeira vez (e para sempre) e não haverá nenhuma erva daninha, mosquitos, e todos os outros descon-
fortos trazidos neste mundo pelo pecado.  Claro, como é maravilhoso voltar para a cidade iluminada pela 
presença de Deus. 

 
O céu é definitivamente descrito como um lugar físico na conta do Apocalipse.  Não há sim-

bolismo aqui.  Jesus falou sobre preparar lugares para nós. 
 

Na casa do meu pai há muitas moradias: caso contrário eu teria dito a você: eu, portanto, 
preparar um lugar para você.  E se eu puder, e eu vou levá-lo lugar, eu vou voltar, e eu 
vou beber para mim mesmo, que onde eu estou, vós também são.  E você sabe onde eu 
vou; E você sabe o caminho.  Ele disse Thomas: Senhor, nós não sabemos onde você está 
indo: como, então, podemos saber o caminho?  Jesus diz-lhe: Eu sou o caminho, ea ver-
dade, ea vida: ninguém vem para o pai, mas por mim.  (João 14:2-6) 

 
 
UMA GRANDE PROMESSA-NOVOS CORPOS 

 
De que adianta a vida após a morte se tivermos outro corpo fraco, destinado a viver novamente 

na doença e na destruição, e em outra morte?  Não é assim que Deus interpreta.  Os remidos terão corpos 
novos, físicos e incorruptível, que só seria necessário em um lugar físico: 

 
Mas diga uma: como os mortos serão ressuscitados? De que corpo virão?  Tolo, o que você semeia não 
é vivifica você não morre antes.  E o que você semeia, não semear o corpo que está a sair, mas o grão 
nu, talvez de trigo, ou de outro grão: mas Deus lhe dá o corpo como ele desejava, e cada semente de 
seu próprio corpo.  Toda a carne não é a mesma carne; Mas uma carne é certamente a dos homens, e 
outra carne dos animais, e outro dos peixes, e o outro dos pássaros.  E corpos lá são celestiais, e cor-
pos terrenos; Mas certamente uma é a glória dos celestes, e a outra é a terrestre: outra é a glória do 
sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas: porque uma estrela é diferente da outra em 
glória.  Esta é também a ressurreição dos mortos. é semeada em corrupção vai subir em incorrupção; 
Ele é semeado em vergonha, ele vai subir com glória; Ele é semeado em fraqueza, ele vai subir com o 
poder; Ele semeia o corpo animal, ele vai ressuscitar o corpo espiritual. Há corpo animal, e há corpo 
espiritual.  Assim é escrito também: foi feito o primeiro homem Adão na alma viva; O último Adão em 
um espírito de alegria.  Mas o espiritual não é o primeiro, mas o animal; Então o espiritual.  O primeiro 
homem, é da terra, terreno: o segundo homem que é o senhor, é do céu.  O terreno, como o terreno; 
E que o celestial, como também os celestes.  E como nós trouxemos a imagem do terreno, nós tam-
bém traremos a imagem do celestial.  Isto, no entanto, eu digo, irmãos: que a carne eo sangue não 
pode herdar o Reino de Deus; Nem a corrupção herda a incorrupção.  Eis que vos digo um mistério: 
certamente não dormiremos, mas todos seremos transformados.  Em um momento, em um piscar de 
olhos, para a trombeta final; Pois a trombeta será tocada, e os mortos serão criados sem corrupção, e 
nós seremos transformados.  Pois é necessário que este perecíveis estar vestido em incorrupção, e este 
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mortal estar vestido de imortalidade.  E quando este perecíveis estar vestido em incorrupção, e este 
mortal estar vestido de imortalidade, então a palavra que está escrito deve ser feita: engolido é a 
morte com a vitória.  Onde está a morte, o teu ferrão? Onde, ó sepulcro, sua vitória?  Desde que o fer-
rão da morte é pecado, e o poder do pecado, a lei.  Mas Deus te abençoe, que nos dá a vitória para o 
Senhor nosso Jesus Cristo.  (1 Coríntios 15:35-57) 
 

Podemos reclamar de tristezas e tristezas na terra que não são nada além da cintilação de 
um olho da eternidade? 

 
Para você ter uma nova vida.  Não aconteceu aos teus pais, porque a vida que te deram 
vai desaparecer.  Este novo vai durar para sempre, porque vem de Cristo, a mensagem 
viva de Deus para os homens.  Sim, nossas vidas naturais desaparecerão como a grama 
quando fica tudo marrom e seco.  Toda a nossa grandeza é como uma flor que se dobra e 
cai; Mas a palavra do senhor vai durar para sempre.  E sua mensagem é a boa notícia que 
foi pregada para você.  (Traduzido de 1 Pedro 1:23-25) 

 
Meu pai tinha um diário.  Em 17 de maio de 1992, ele entrou,  "quando eu sair desta terra, não 

chore por mim-Prepare-se para se juntar a mim no final de sua (vida)." isto foi escrito antes de seu 
primeiro ataque com câncer.  Em 1996, papai começou o primeiro de três anos sucessivos de combate ao 
câncer.  Quimioterapia e outros tratamentos foram dolorosas e muito a suportar para um homem de 75 
anos de idade.  Papai estava ansioso por seu corpo novo e incorruptível como ele suportou esses trata-
mentos.  Aqui estão os pensamentos de um homem sabendo o que Deus esperava que ele fizesse: 
 

 24 de abril de 1996.   "Eu não posso fazer muito trabalho mais.  Quem ler isto, confie em Jesus 
Cristo e venha ver-me e ao meu novo corpo.  " 

 6 de maio de 1996.  "Eu sou um covarde, embora eu saiba que para mim morrer é o ganho.  
Estou tão feliz por amar Jesus.  Estou tão feliz que você me ama. 

 18 de dezembro de 1996.  "EU não estou muito certo da minha condição.  Eu só tenho que 
repetir, eu estou tão feliz que há um céu que foi prometido para nós. 

 7 de março de 1997.  "outro dia não tão quente.  As coisas são certas para melhorar para mim um 
dia. 

 
Nós, que conhecemos Jesus como nosso Salvador, podemos nos consolar nas mesmas promessas.  

Você quer um corpo novo e incorruptível um dia?  Meu pai se juntou a Jesus no céu em 25 de julho de 
1998. 

 
Que alegria não ficar doente de novo!  Pense em tudo o que sofreu até agora nesta terra.  Não vai 

acontecer no céu.  Existe uma doença que não tem medo, câncer, diabetes, doença cardíaca, etc?  Não há 
medo da doença no céu.  Haverá muita outra alegria: 
 

Você vai me mostrar o caminho da vida: preenchimento de alegrias lá com o seu rosto; 
Deleite-se com sua mão direita para sempre.  (Salmo 16:11) 
 
Desfrute e alegre-se; Pois sua adoração é grande no céu: que eles perseguiram os profetas 
que estavam diante de você.  (Mateus 5:12) 

 
Você gosta de cantar?  Os herdeiros do céu cantam a música mais bela e alegre de todos os sécu-

los.  Imagine a alegria de estar junto com os entes queridos.  Estou tão ansiosa para ver o pai.  Minha 
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esposa tem uma irmã gêmea que morreu alguns dias após o nascimento.  No entanto, tudo isso em-
palidece para estar no meio da glória de Deus.  Não consigo imaginar ninguém querendo perder isso. 

 
 

QUE PODE ENTRAR NO CÉU 
 
Estamos destinados a morrer apenas uma vez para o pecado, se aceitarmos Cristo como Salvador. 

 
E Rodeáronle os judeus e vaidosos: quanto tempo você tem que perturbar nossas almas? 
Se você é o Cristo, diga-nos caro abertamente.  Jesus respondeu: Eu lhe disse, e você não 
acredita: as obras que eu faço em nome do meu pai, eles me testemunham; Mas vós não 
crêem, pois não sois das minhas ovelhas, como vos disse.  Minhas ovelhas ouvem minha 
voz, e eu as conheço, e elas me seguem; E eu lhes dou a vida eterna, e eles não perecerão 
para sempre, e ninguém os arrancará de minha mão.  Meu pai que me deu, maior do que 
todos é e ninguém pode arrancá-los da mão de meu pai.  Eu e o pai somos uma coisa.  
(João 10:24-30) 
 
Aquele que ouviu, ouve o que o espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, vai comer da 
árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus.  (Apocalipse 2:7) 

 
Eu gostaria de dizer, "todo mundo quer ir para o céu." não parece ser assim.  Muitos ouvem o 

caminho, mas não prestam atenção à estrada.  Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.  Nen-
hum homem vem ao pai, mas a mim.  (João 14:6.)  Essa é uma linguagem bastante simples para o que eu 
iria levar páginas (ou um livro) para dizer, mas muitos que ouvem isso não pode aceitá-lo.  Em nenhum 
lugar a Bíblia nos diz para encontrar nosso próprio caminho, ou para ganhar a salvação por conta 
própria.  É só o jeito dele. 

 
 
O céu não está aberto a todos (mas pode ser) 

 
Passamos muito tempo olhando para as Escrituras nos dizendo como encontrar a salvação e 

como chegar ao céu.  Nós não gastamos tempo suficiente no  "como não fazê-lo ". 
 

E em você eles confiam naqueles que sabem seu nome; Para você, senhor, não abandonou 
aqueles que o procuraram. 11 cantem ao senhor, que habita em Sião: notícias nas pessoas 
suas obras. 12 porque ele exigiu o sangue, lembrou-se deles: ele não se esqueceu do grito 
dos pobres. 13 tenha piedade de mim, senhor: Eis a minha aflição que eu sofro daqueles 
que me odeiam, tu que me ergues das portas da morte; 14 pois conto todos os teus lou-
vores aos portões da filha de Sião, e desfruta de mim na tua saúde. 15 Hundiéronse as 
pessoas no fosso que eles fizeram; Na rede que esconderam foi levado o pé. 16 o senhor 
era conhecido no julgamento que ele fez; No trabalho de suas mãos estava ligado o mal. 
(Higaion. Selah.) 17 os ímpios serão movidos para o inferno, todas as pessoas que se 
esquecem de Deus.  (Salmo 9:10-17). 

 
E você, Solomon, meu filho, conhece o Deus de seu pai, e derrama com um coração per-
feito, e com um espírito voluntário; Pois o senhor examina os corações de todos, e com-
preende todas as imaginações dos pensamentos. Se você procurá-lo, você vai encontrá-lo; 
Mas se você deixá-lo, ele vai jogá-lo fora para sempre.  (1 Crônicas 28:9). 
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E um dos delitos que estavam pendurados, ele insultou-o, dizendo: se você é o Cristo, 
salvar a si mesmo e a nós.  e respondendo o outro, repreendendo-o, dizendo: "mesmo tu 
não temes a Deus, estando na mesma condenação?"  E nós, para a verdade, apenas sofre-
mos; Porque nós recebemos o que eles mereciam nossos fatos: mas este nenhum mal fez.  
E ele disse a Jesus, lembra-te de mim quando vinieres teu reino.  Então Jesus disse-lhe, 
em verdade vos digo, que hoje vocês estarão comigo no paraíso.  (Lucas 23:39-43) 

 
Nesta última passagem, o primeiro ladrão estava recebendo o castigo que merecia na Cruz, como 

determinado pela lei daquele dia.  Havia um homem inocente na cruz no meio, e outra pessoa digna na 
terceira Cruz.  O primeiro homem estava ridicularizando Jesus, ou ridicularizando-o e esperando a ajuda 
da morte sem uma redenção sobrenatural.  Este último sabia que os dois criminosos tiveram o que mere-
ciam, mas perceberam quem era Jesus.  O primeiro homem não entrou no céu.  Você vê que o primeiro 
homem foi repreendido não por Cristo, mas por outro homem?  Jesus não vai encontrar este homem no 
julgamento: 
 

Nem todos que me dizem, senhor, senhor, entrarão no Reino do céu: mas aquele que 
pratica a vontade do meu pai que está no céu.  Muitos vão me dizer naquele dia: Senhor, 
senhor, não profetizamos em seu nome, e em seu nome lançamos demônios, e em seu 
nome fizemos muitos milagres?  E então eu vou protestar contra eles: Eu nunca conheci 
você; Afastem-se de mim, seus trabalhadores do mal.  (Mateus 7:21-23) 
 
As obras não vão encontrar ninguém no céu. 

 
Porfiad para entrar pela porta estreita; Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar, e 
não o farão.  Depois que o pai da família se ergue, e fecha a porta, e Comenzareis para 
estar fora, e chamar a porta, dizendo: Senhor, senhor, abra-nos; E responder dir-lhe-á: Eu 
não o conheço de onde você está.  Em seguida, começar a dizer: na frente de vocês, temos 
comido e bebido, e em nossos quadrados que você ensinou; E ele vai dizer-lhe: Dígoos 
que eu não sei de onde sois; Afaste todos os trabalhadores da iniqüidade de mim.  Haverá 
o pranto e ranger dos dentes, quando vós veremos Abraão, e Isaac, e Jacó, e todos os pro-
fetas no Reino de Deus, e você está excluído.  (Lucas 13:24-28) 

 
Muitos paroquianos ouvem, mas não ouvem, e acreditam em exigências estranhas para entrar no 

céu.   "Eu sempre fiz tudo o que posso; Eu dou os pobres a cada Natal; Eu dou para as missões; Eu 
acredito que Deus quer que nós criemos apenas "algo" e que seremos gentis com os outros.  '  Minha 
opinião pessoal é que algumas dessas pessoas são descritas em Lucas 13:24. 
 
 
EXISTE UM INFERNO LITERAL? 

 
O inferno é real, e é o destino de todos não redimidos por Deus.  Uma vez que Deus ofereceu a 

salvação através do Messias, não há necessidade de ninguém ir lá, embora em nossos próprios méritos o 
inferno é o que nós merecemos.  Ouça a palavra do senhor. 

 
Condenado à morte, venha vivo para o inferno: porque há o mal em sua companhia, entre 
eles.  (Salmo 55:15) 
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Do barulho de sua queda eu fiz o povo tremer, quando eu os fiz descer para o poço com 
todos aqueles que descem para a sepultura; E todas as árvores do Éden escolhidas, e as 
melhores do Líbano, todas que bebem água, tomaram consolação na Terra baixa.  
(Ezequiel 31:16) 
 
Mas eu vos digo, quem quer que esteja loucamente zangado com o seu irmão, ele será re-
sponsabilizado pelo julgamento; E quem quer que tenha dito ao seu irmão, raca, será re-
sponsabilizado pelo Conselho; E quem disser "tolo", será culpado pelo inferno de fogo.  
(Mateus 5:22) 
 
E se a sua mão direita pode ser a ocasião para cair, cortá-la, e jogá-lo fora de você: que é 
melhor para você perder um de seus membros, do que para todo o seu corpo a ser jogado 
no inferno.  (Mateus 5:30) 

 
O inferno é literalmente referido como o céu.  Tão certo como eu sou que existe um céu, estou 

certo de que existe um inferno.  O inferno é descrito como um lugar de grande sofrimento.  Um lugar de 
angústia, escuridão, vermes, fogo e punição.  Satanás estará lá, quão bonito pode ser?  Por que alguém 
iria querer ir lá? 

 
Você já ouviu um monte de caras dizer, "bem, se nós formos para o inferno, nós estaremos pelo 

menos juntos." Eu não contaria em estar juntos.  Você acha que Satanás deixaria você se divertir, afinal?  
É claro que eu duvido que Satanás tem poder no inferno, certamente não o poder de sair. 

 
Deus mandaria pessoas que amam o inferno?  A Bíblia diz que ele ama a todos nós.  A Bíblia 

também diz que só há um caminho para a vida eterna.  Além disso, aqueles que não vão para o céu vão 
para o inferno.  Não planeje entrar no céu só porque Deus é um Deus do amor.  Você vê a palavra "ap-
enas" na frase anterior?  É por isso que Deus vai mandar as pessoas para o inferno, porque ele é justo. 
 

E o mar deu aos mortos que estavam nele; E a morte e o inferno deram aos mortos que 
estavam neles; E foi feito julgamento de cada um de acordo com suas obras.  E o inferno 
e a morte foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.  (Apocalipse 20:13-14) 

 
 Eu ponderei um eterno lago de fogo desde que me lembro.  Eu tenho deliberado em Apocalipse 
20:14 por um longo tempo também.  O pensamento do desejo da minha parte é que quando o inferno é 
jogado no lago de fogo, as almas daqueles em sofrimento vaporizar e não são mais em vez de sofrer tor-
mento eterno.  Eu não contaria com isso também. 
 
 
TESTEMUNHO DOS SANTOS ANJOS 
 

Mas a partir desse dia e hora, ninguém sabe; Nem mesmo os anjos que estão no céu, não 
o filho, mas o pai.  (Marcos 13:32) 

 
Os livros de Billy Graham sobre anjos são obras bem conhecidas que oferecem muito conforto aos seus 
leitores que acreditam na Bíblia.  Gostamos de ler sobre anjos que nos protegem e ministram a nós, 
como fizeram com o menino Jesus e o Redentor ressuscitado.  Nós gostamos de discutir casos como a 
minha crença de que meu pai viu anjos que estavam indo para levá-lo para casa para estar com o senhor.  
Quanto mais Falcão de nós talvez esteja interessado no papel do anjo na luta contra o mal.  Mas outro 
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ponto importante sobre os anjos é o que lemos sobre eles fora da Bíblia pode fornecer provas adicionais 
do céu e da vida eterna.  Quais são alguns dos deveres dos anjos? 
 
 Os versos seguintes foram traduzidos da Bíblia: 
 

Eles nos protegem: pois ele dará a seus anjos o fardo sobre você, para mantê-lo em todos os seus 
caminhos.  Eles vão carregá-lo em suas mãos, para que você não pisar seu pé contra uma pedra.  (Salmo 
91:11-12). 
  
 Eles são poderosos, não trazem julgamento: enquanto os anjos, que são maiores no poder e 
força, não trazem acusações contra eles diante do senhor.  (2 Pedro 2:11). 
 

Os anjos olham para nós, porque eu acredito que Deus nos deu os apóstolos pela última vez, 
como eles foram nomeados para a morte: porque somos feitos um espetáculo para o mundo, e para os 
anjos, e para os homens.  (1 Coríntios 4:9). 

 
Os anjos do céu velado Jesus: (Jesus, orando no jardim de Horto) dizendo: pai, se você estiver 

disposto, retire este cálice de mim (traição Judas): no entanto, a minha vontade não será feito, mas o seu.  
E apareceu um anjo do céu, que o fortaleceu.  (Lucas 22:42-43). 

 
O anjo no túmulo da Ressurreição: e eis que houve um grande terremoto: para o anjo do sen-

hor desceu dos céus, e vinho e virou a pedra da porta, e sentou-se sobre ele.  Seu rosto era como um 
relâmpago, e suas vestes brancas como a neve, e por medo dele, os guardas tremeram, e eles se tornaram 
homens mortos.  (Mateus 28:2-4). 

 
Os anjos são outro elo entre Deus, o homem, o céu, a terra e a eternidade. 

 
 
COMO SE VAI PARA O CÉU? 

 
Se você não quer arriscar o inferno, "Lake of Fire ", leve estes parágrafos a sério.  Todos nós va-

mos morrer.  Certifique-se de sua reserva é feita no céu.  Quando você "Call " para colocar a sua reserva, 
você está buscando a redenção para o sacrifício de sangue derramado pelo Messias.  Entre em oração, 
escrito do seguinte modo: 

 
Oh, meu Deus, eu sou um pecador.  Lamento o meu pecado e quero afastar-me do pe-
cado e de ti.  Eu recebo o Messias Jesus Cristo como meu Salvador e o senhor da minha 
vida.  Vou segui-lo de agora em diante.  Por favor, guie-me na minha vida cristã.  Rezo 
isto em nome do Santo Jesus.  Amém." 
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Capítulo 11.  As Igrejas Devem Manter-se a par dos Tempos? 

 
 

 

Lamed. Para sempre, ó Senhor, permenece a tua palavra no céu. 90 
por geração e geração é a sua verdade: você afirmou a terra, e per-
severar.  O começo de sua palavra é verdadeiro; E eterno é tudo jul-
gamento de sua justiça.  (Salmo 119:89, 90, 160) 
 
 
DEUS NÃO MUDA: COMO PODEMOS? 
 

A palavra de Deus é verdadeira desde o início.  Deus é onisciente.  É infalível.  (você não pode 
estar enganado.)  Seus julgamentos justos duram para sempre.  Então o que você disse no início ainda é 
verdade hoje.  As regras não mudaram.  A Igreja não tem autoridade para mudar o que Deus lançou em 
pedra, nem qualquer homem. 

 
Pois eu, o senhor, não estou me movendo; E assim vocês, filhos de Jacó, não foram consumidos.  
(Malaquiles 3:6). 
 
Para as montanhas vai se mover, e as colinas devem tremer; Mas a minha misericórdia não será 
afastada de ti, nem o Pacto da minha paz vacilará, diz o senhor, que tem piedade de ti.  (Isaías 54:10). 
 
Bendito seja o senhor, que deu descanso ao seu povo Israel, de acordo com tudo o que ele tinha dito; 
Nenhuma palavra de todas as suas promessas expressas por Moisés seu servo, foi ausente.  (1 Reis 
8:56). 
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Para sempre concordou com o seu pacto; Da palavra que ele enviou para mil gerações, (Salmo 105:8). 
 
Porque Deus misericordioso é o Senhor teu Deus; Ele não te deixará, nem te destruirá, nem esquecerá 
a Aliança dos teus pais que te juraram.  (Deutermonio 4:31). 
 
 
DEUS É ABSOLUTO 

 
Não havia começo com Deus, só com o homem e o resto da criação.  A verdade sempre foi o que 

era e o que é.  É o homem que tenta mudá-lo, não de Deus.  Como Deus estabeleceu todas as leis da 
natureza que regem a matéria, ele só estabelece os julgamentos espirituais que duram para sempre. 
Ó Senhor, nenhum é como você entre os deuses, nem obras que correspondem às suas obras.  To-
das as pessoas que você fez virão e humilhar-se diante de você, senhor; E vão glorificar seu nome.  
Pois tu és grande, e uma maravilha: tu és apenas Deus.  (Salmo 86:8-10). 
 
Assim diz o senhor, rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos anfitriões: Eu o primeiro, e eu último, e 
não há Deus fora de mim.  (Isaías 44:6). 
 
Não tenha o seu coração invejoso dos pecadores, antes de perseverar no temor do senhor todos os 
tempos: 18 pois há certamente um fim, e sua esperança não será cortada.  Provérbios 23:17-18). 
Porque vos ordeno hoje que amem o Senhor vosso Deus, que possam andar nos seus caminhos, e 
guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus direitos, para que possam viver e ser 
multiplicados, e o Senhor vosso Deus vos abençoe na terra que vocês entram para possuir.  (Deuter-
monio 30:16). 
 
 
O PROPÓSITO DE DEUS 

 
O nosso mundo está a deteriorar-se devido à nossa natureza falível e à nossa vontade de sermos 

enganados pelo nosso adversário, Satanás.  Queremos acreditar no que queremos acreditar, mesmo 
quando sabemos que é errado.  Por que estamos tão predestinados a viver para o mundo em vez de viver 
para Deus?  Encontramos uma pista quando olhamos para a primeira farsa. 

 
O propósito de Deus para seu plano era fornecer um meio de redenção para nós.  A propósito, o 

que ele tem com isso?  Deus criou, nós nos rebelamos; Deus destruiu, nos rebelamos novamente, e; 
Então ele prometeu a um Salvador para nos salvar, não para se salvar. 
 
Muitos pensamentos estão no coração do homem; Mas o Conselho do senhor permanecerá.  (Provér-
bios 19:21). 
 
E Daniel falou, e disse: que o nome de Deus seja abençoado do século ao século: por sua é a sa-
bedoria eo FORTALEZA1, e ele é o único que move os tempos e as oportunidades: ele remove os 
reis, e coloca reis: dar sabedoria ao sábio, e ciência para os comandantes : Ele revela o profundo e o 
oculto: ele sabe o que está na escuridão, e a luz vive com ele.  (Daniel 2:20-22). 
 
 
O ENGANO DE SATANÁS E O PRIMEIRO PECADO 

 
Satanás não foi a Eva e simplesmente sugeriu que ela iria contra Deus.  Em vez disso, Satanás 

tentou confundir as questões, levantar dúvidas e ensinar racionalização.  Neste texto traduzido da Bíblia 
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de James KNG, olhe o que Satanás diz: 
 

 Agora a serpente era mais sutil do que qualquer outra besta no campo que o Senhor Deus tinha 
feito.  E ele disse à mulher: Sim, Deus disse que você não vai comer de todas as árvores do po-
mar?  (Gênesis 3:1).  Satanás lançou dúvida; Deus realmente disse isso? 

 Eva respondeu a Satanás que ela e Adão não podiam comer da árvore no meio do jardim ou 
morrer.  E a serpente disse à mulher: tu não morrerás com certeza, (Gênesis 3:4).  Pergunta de 
novo.  Você não vai morrer.  Deus não disse isso, ele não quis dizer isso. 

 Satanás continua, porque Deus sabe que no dia que você come, então seus olhos estarão aber-
tos, e vocês serão como deuses, conhecendo o bem e o mal.  (Gênesis 3:5).  Deus não quis dizer 
isso porque ele não quer que você seja tão inteligente como ele é.  Deus é um mentiroso 

 
Esse é o método de Satanás.  Deus disse isso?  Ele quis dizer isso?  Isso não é verdade.  Hoje não 

é verdade.  Deus é um mentiroso. 
 

 
POR QUE A IGREJA MUDA? 

 
Meu exemplo favorito de mudança em uma Igreja ocorreu na igreja Mórmon.  Disseram-me que 

os EUA  O governo estava prestes a cair nos mórmons para permitir e incentivar a poligamia no século 
XX.  Quando as coisas estavam prestes a ficar áspero legalmente, os anciãos Mórmons de repente rece-
beram um "Apocalipse divino" que eles não devem mais permitir a poligamia (ainda com alguns mem-
bros).  O outro incidente foi que os Mórmons não permitiriam ministros negros.  O governo não tem sido 
gentil o suficiente para ver o racismo na igreja mais do que casamentos plural.  Outro Apocalipse opor-
tuno salvou o dia novamente.  Gostaria de saber se estes são conhecidos como as "grandes" revelações; 
Fanatismo e bigamia? 

 
A única razão pela qual a Igreja muda é por razões de carne. 
 
 

AUTO-JUSTIÇA DO HOMEM 
 
Esquecendo os cultos-vamos falar sobre igrejas reais, ou seja, igrejas judaico-cristãs.  Qual é a 

nossa desculpa para mudar as regras?  Quando mudamos as regras (dizemos que é  "a Igreja ") é o 
homem que decide por Deus.  Deus não nos deu nem a capacidade nem a autoridade para mudar suas 
regras.  Quão piedosos somos? 
 

Você planeja estar certo com isso que você disse: mais apenas sou eu do que Deus?  (Job 
35:2). 
 
Ai do sábio em seus olhos, e daqueles que são prudentes antes de si!  (Isaías 5:21). 
 
O espírito altivo desperta discórdia: mas ele que no senhor confia, Medrará. 26 aquele 
que confia em seu coração é tolo; Mas aquele que caminha em sabedoria será salvo.  
(Provérbios 28:25-26). 

 
Quando o homem decide, o homem interpreta Deus.  Isso é perigoso-o homem não pode ser 

salvo.  O homem decide soar assim: e ele disse à mulher: Sim, Deus disse que você não vai comer de 
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todas as árvores do pomar?  E a serpente disse à mulher: Não morrerás sem dúvida, porque Deus sabe 
que no dia em que comeres, então os teus olhos estarão abertos, e vós serão como deuses, conhecendo o 
bem e o mal.  (traduzido de Gênesis 3:1, 4-5). 
 

Lembra-se de quantos problemas tivemos da última vez que pensamos por nós mesmos?  Deus 
nos deu livre arbítrio, mas nossas escolhas equivalem à sua maneira ou ao caminho errado. 
 
 
O MOVIMENTO ECUMÊNICO 

 
"só queremos nos dar bem, ser tolerantes.  Não importa o que você pensa.  Só. Ame seu vizinho.  

Faça do seu jeito.  " 
 
O Ecumenismo é regada pela religião que dificilmente vale a pena praticar.  A mensagem é que 

tudo vai, mas Deus.  Tolerância inclui indulgência para pecado e atos pecaminosos.  A Igreja ecumênica 
é a igreja em Laodicéia do Apocalipse capítulo 3.  Cristo disse nessa passagem:  "porque você é morno, 
eu vou vomitar você da minha boca. " este não é um bom exemplo de por que a Igreja deve manter-se a 
par dos tempos. 
 
 
ENDOSSO SEXUAL DO PECADO 

 
Capítulo 8 lista as razões bíblicas por que a homossexualidade é contra a palavra de Deus, e 

capítulo 9 outro pecado sexual e luxúria.  Sim, devemos amar todos os membros da igreja e saudar aber-
tamente qualquer pecador que venha às nossas igrejas; Mas devemos incentivá-los a procurar o fim de 
seus pecados.  Nós certamente não devemos aprovar estilos de vida fora do casamento. 

 
A Igreja de hoje está equivocada em Mostrar "tolerância " e endossando, por exemplo, relações 

homossexuais ou outras questões contrárias à lei bíblica.  Devemos considerar o estilo de vida pecami-
noso quando ordenamos o clero.  Eu não me importo o que a emenda dos direitos iguais tem que dizer 
neste assunto porque eu significo a lei mais elevada.  Um ministro imoral é sem sentido e certamente 
não uma razão pela qual a Igreja deve manter-se a par dos tempos. 

 
 

DIVÓRCIO E A IGREJA 
 

Um passo lógico depois de usar o exemplo de um ministro imoral acima é para discutir o exem-
plo da vida real que temos no meu bairro.  Temos um pastor de uma igreja protestante na linha principal 
que estava cometendo adultério.  Eventualmente, ele se divorciou de sua esposa, casou com sua adúltera 
e continua a pastor uma congregação.  Outro exemplo de por que a Igreja não deve manter a par dos 
tempos. 
 
 
CIÊNCIA MODERNA E A IGREJA 
 
Rezo para que os capítulos 1 a 3 lhe tenham dado informações suficientes para concluir que a ciência 
não demonstrou evolução.  Os cientistas merecem o crédito para os fatos que encontraram esse ponto 
para a criação especial.  A Igreja caiu na armadilha de Satanás de não acreditar em Deus, assim como 
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Eve fez.  Acreditamos que temos que nos comprometer com a ciência ou porque a ciência está certa so-
bre a evolução (uma mentira) ou porque não queremos parecer tolas para o mundo.  Em vez disso, pare-
cemos tolos com Deus.  Satanás, também, parecemos tolos.  Ele adora a nossa credulidade.  A evolução 
não é uma boa razão para se manter a par dos tempos. 
 
 
CONCLUSÃO 

 
Não conheço nenhuma razão para a Igreja acompanhar os tempos.  O que mudou desde o início?  

Sabemos que a Igreja ecumênica é inevitável.  Será a Igreja da tribulação, a grande Babilônia, a mãe das 
meretrizes e abominações da terra (traduzida do Apocalipse 17:5).  Satanás permitirá que esta igreja seja 
a igreja, essencialmente uma igreja morta.  No entanto, a Igreja ecumênica será destruída 42 meses na 
Tribulação, que é o início da grande tribulação.  e (o anjo) gritou poderosamente em voz alta, dizendo: 
Babilônia, o grande caiu, caiu, e tornou-se o quarto dos demônios, e as garras de cada espírito imundo, e 
uma gaiola de cada pássaro imundo e odioso.  (traduzido do Apocalipse 18:2). 

 
Acompanhar os tempos de hoje é de fato o movimento ecumênico.  Esta "comunhão" de igrejas 

enfraquece a igreja.  Este é um outro ataque contra a igreja que mantém-se com os tempos. 
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Capítulo 12.  O Pacto e as Promessas 
 

 
 

Para os filhos de Israel atravessou o deserto 40 anos, até que todo o povo dos 
homens de guerra que tinha saído do Egito foram consumidos, pois eles não 
obedecem a voz do senhor; Portanto, o senhor jurou-lhes que não os deixaria 
ver a terra, da qual o senhor havia jurado aos seus pais que ele nos daria, uma 
terra que flui com leite e mel.  (josue 5:6). 
 
 

Crianças brilhantes e alunos brilhantes às vezes se sentem marcados porque eles são mais esper-
ados deles que eles podem certamente fazer mais do que muitos outros.  Isso soa como os israelitas?  Era 
o povo de Deus mais exigido do que seus opressores pagãos? 
 
 
PESSOAS SELECIONADAS 
 

Bem-aventurados os povos dos quais o senhor é seu Deus; As pessoas que escolheram 
herdar para si.  (Salmo 33:12). 

 
A fé de Israel repousa na convicção de que existe um Deus, criador do universo, inconhecedor 

em si, revelado a Abraão e seus descendentes.  Os fatos de Deus são percebidos pela fé por aqueles a 
quem ele dá compreensão. 

 
Abraão fundou a nação de Israel, como recontado na Bíblia Hebraica (antigo testamento).  Esta 

nação amou a Deus, e Deus formou uma aliança com eles.  Os israelitas se mudaram para o Egito, onde 
foram finalmente escravizados.  Depois de mais de 400 anos eles foram libertados da escravidão egípcia 
a liderança de Moisés e trazido para Canaã (Palestina).  Durante este Êxodo, Deus renovou sua aliança 
com Israel, e ele faria isso novamente em séculos posteriores. 
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E será que, por ter ouvido esses direitos, e mantido e puéstolos pelo trabalho, o Senhor 
teu Deus manterá contigo a Aliança e a misericórdia que os teus pais juraram; (Deuter-
monio 7:12). 
 
Deve manter as palavras deste pacto, e você vai colocá-los pelo trabalho, para que possa 
prosperar em tudo o que Hiciereis. Sois todos hoje perante o Senhor vosso Deus; Seus 
príncipes de suas tribos, seus anciãos, e seus oficiais, todos os homens de Israel, seus fil-
hos, suas esposas, e seus estranhos vivendo no meio de seu campo, do qual você corta sua 
lenha para aquele que desenha suas águas: que você pode entrar no Pacto do senhor seu 
Deus, e em seu juramento, que o senhor seu Deus concorda com você hoje: para con-
firmá-lo hoje por seu povo, e que ele possa ser você por Deus, da maneira que ele lhe 
disse, e como ele jurou a seus pais Abraão , Isaac e Jacob. E não com você só eu con-
cordo esta aliança e este juramento, mas com aqueles que estão presentes aqui hoje com a 
gente diante do Senhor nosso Deus, e com aqueles que não estão aqui conosco hoje. 
(Deutermonio 29:9-15). 

 
O próximo versículo pode parecer mundano, mas é a primeira vez que os israelitas foram 

chamados de "judeus: " 
 

Naquele tempo Resín rei da Síria restaurou Elath para a Síria, e lançou os judeus de 
Elath; E os Siros vieram a Elath, e habitaram lá até hoje.  (2 Reis 16:6). 

 
Ao longo dos séculos seguintes, após o estabelecimento de uma nação em Canaã, Deus levou Israel a ser 
poderoso seus três primeiros reis-Saul, Davi e Salomão. 
 
 
CONVÊNIO COM DEUS 
 

O acordo que Deus fez com Israel é chamado de pacto.  Abraão foi declarado pela primeira vez 
cerca de 2000 a.c. na Mesopotâmia: 

 
Pois sois um povo Santo ao Senhor teu Deus: o Senhor teu Deus escolheu-te para ser um 
povo especial, mais do que todas as pessoas que estão sobre o feixe da terra.  (de Deuter-
monio 7:6): 

 
O êxodo & convênio: os israelenses chegaram à Península do Sinai três meses após a noite de sua par-
tida do Egito.  Depois de quebrar o acampamento, eles chegaram à base de Mt.  Sinai e definir o 
acampamento lá.  Moisés escalou a montanha acidentada para se encontrar com Deus, e de algum 
lugar na montanha Deus chamou e disse:  "dar estas instruções ao povo de Israel.  Diz-lhes que viste 
o que eu fiz aos egípcios, e como te trouxe a mim.  Se você me obedecer e manter a sua parte do meu 
contrato com você, você será o meu rebanho pouco de todas as nações da terra; Porque toda a terra é 
minha.  E você será um reino de sacerdotes para Deus, uma nação santa. 
 
Moisés retornou da montanha e chamou os líderes do povo e disse-lhes o que o senhor tinha dito.  
Todos responderam em uníssono, certamente faremos tudo o que pedir.  Moisés reportou as palavras 
do povo ao senhor.  Então ele disse a Moisés: Eu irei até você na forma de uma nuvem escura, para 
que as pessoas possam me ouvir quando eu falar com você, e então eles sempre acreditarão em você. 
 
Desça agora e veja se as pessoas estão prontas para a minha visita.  Santifica-os hoje e amanhã, e 
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lave suas roupas.  Depois de amanhã, vou para o Mt.  Sinai como todas as pessoas observam.  Definir 
linhas de limite e dizer-lhes, não escalar a montanha, ou até mesmo tocar seus limites; Quem o fizer 
vai morrer.  Fique longe da montanha completamente até ouvir um chifre de carneiro tocando uma 
rajada longa; Então reúnam-se ao pé da montanha! 
 
Então Moisés desceu para a aldeia e os santificaram.  Ele disse a eles, prepare-se para a aparição de 
Deus em dois dias.  Na manhã do terceiro dia houve um tremendo trovão e tempestade de relâmpa-
gos, e uma enorme nuvem desceu sobre a montanha, e havia uma rajada longa e barulhenta como um 
chifre de carneiro; E todas as pessoas tremiam.  Moisés os levou para fora do acampamento para en-
contrar Deus, e eles ficaram ao pé da montanha.  Tudo Mt.  O sinaI estava coberto de fumaça porque 
o senhor desceu sobre ela a forma de fogo; A fumaça acenou no céu como um forno, e toda a mon-
tanha tremeu com um violento terremoto. 
 
Então o senhor desceu no topo da colina.  Sinai e chamou Moisés para o topo da montanha, e Moisés 
ascendeu a Deus.  Mas o senhor disse a Moisés, desça novamente e avise as pessoas para não cruza-
rem os limites.  Eles não devem vir aqui para tentar ver Deus, porque se o fizerem, muitos deles vão 
morrer.  Até os padres de plantão devem se santificar, ou então eu os destruirei. 
 
Mais como pessoa não vão upload para montanha!  Moisés protestou.  Disseste-lhes para não o faz-
erem!  Você me disse para definir os limites em torno da montanha, e void-lo para um dois limites, 
porque é reservado para Deus. 
 
Mas o senhor disse: desça, e traga Aaron de volta com você, e não deixe que padres e pessoas que-
brem os limites para tentar vir aqui, ou vou castigá-los.  Então Moisés desceu para a aldeia e disse-lhes 
o que Deus tinha dito.  Então Deus emitiu este Édito: 
 
Eu sou o Senhor teu Deus que te libertou da tua escravidão no Egito.  Você não pode venerar nenhum 
outro Deus do que eu. 
Não faça ídolos: não há imagens de animais, pássaros ou peixes. 
Você nunca deve se curvar ou adorá-lo de qualquer maneira; Porque eu, o senhor seu Deus, sou muito 
possessivo.  Eu não vou compartilhar seu afeto com nenhum outro Deus!  E quando ele pune as pes-
soas por seus pecados, a punição continua sobre as crianças, netos e netos daqueles que me odeiam; 
Mas 
Para esbanjar o meu amor em milhares daqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. 
Você não vai usar o nome de Jeová seu Deus irreverentemente, ou usá-lo para jurar uma falsidade.  
Ele não vai escapar da punição se ele fizer isso. 
Lembre-se de observar o sábado como um dia santo. 
Seis dias por semana são para suas tarefas diárias e seu trabalho regular, mas o sétimo dia é um dia 
de sábado diante do senhor seu Deus.  Nesse dia você não deve fazer qualquer trabalho de qualquer 
tipo, nem seu filho, filha, ou escravos-Se os homens ou mulheres-ou o seu gado ou seus convidados 
da casa.  Pois em seis dias o senhor fez o céu, a terra, e o mar, e todos neles, e descansou o sétimo 
dia; Então ele abençoou o dia de sábado e colocou de lado para descansar. 
Honre seu pai e sua mãe, para que você possa ter uma vida longa e boa na terra que o senhor seu 
Deus lhe dará. 
Você não deve matar. 
Você não deve cometer adultério. 
Você não deve roubar. 
Você não deve mentir.   
Você não deve ter inveja da casa do seu vizinho, ou quer dormir com sua esposa, ou quer possuir seus 
escravos, Bois, burros, ou qualquer outra coisa que ele tem. 
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Todas as pessoas viram o relâmpago e a fumaça ondulante da montanha, e ouviram o trovão e a 
longa e assustadora explosão da trombeta; E eles pararam à distância, tremendo de medo.  Eles dis-
seram a Moisés: Diga-nos o que Deus diz e nós obedeceremos, mas não deixe que Deus fale conosco 
diretamente, ou ele vai nos matar.  Não tenha medo, Moisés disse-lhes, porque Deus veio desta forma 
para mostrar-lhe o seu poder incrível, de modo que a partir de agora você terá medo de pecar contra 
ele! 
 
Mientras la gente estaba en la distancia, Moisés entró en la profunda oscuridad donde estaba Dios.  Y 
el Señor le dijo a Moisés que fuera su portavoz del pueblo de Israel.  Sois testigos del hecho de que os 
he dado a conocer mi voluntad desde el cielo.  Recuerde, usted no debe hacer o adorar ídolos hechos 
de plata o oro o de cualquier otra cosa!  Los altares que haces para mí deben ser simples altares de la 
tierra.  Ofrezca sobre ellos sus sacrificios a mí-sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz de ovejas y 
bueyes.  Construyan altares sólo donde yo les diga, y yo vendré y les bendeciré allí.  (traducido de 
Exodo 19, 20). 
 
A obediência de Abraão dependia de Deus cumprir sua promessa.  Este pacto foi renovado por Deus, 
sempre a condição de que a nação seja obediente aos seus mandamentos. 
 
Depois da fuga do Egito, Deus repensou o pacto.    "estes mandamentos, estatutos e leis" encontram a 
sua expressão mais completa na Torá.  Depois de Moisés ter tirado Israel do Egito, as pessoas se for-
maram em uma nação.  Ele se tornou seu legislador.  De acordo com o livro do Êxodo, Moisés recebeu 
os dez mandamentos, a lei moral básica, diretamente de Deus no Monte Sinai. 
 
As promessas de Deus foram específicas.  Ele prometeu fazer de Israel uma grande nação com sua 
própria terra, e numa época em que Israel atrairia todas as nações para uma comunidade mundial a lei de 
Deus. 
 
 
DEUS PROMETE ATENDER ÀS NOSSAS NECESSIDADES 
 

Portanto, digo-vos, tudo o que peço, acredito que vos recebê-lo, e virá a vós.  (Marcos 
11:24) 
 
E esta é a confiança que temos nele, que se demandáremos algo de acordo com sua von-
tade, ele nos ouve. 15 e se sabemos que ele nos ouve em qualquer coisa que demandáre-
mos, sabemos que temos os pedidos que hubiéremos ele exigiu. (1 João 5:14-15) 
 
Deus deve ouvir as nossas orações e responder às nossas preces.  Ele promete fazê-lo nas Escritu-

ras.  Ele certamente ouve nossas orações (ele sabe o que estamos pensando quando não estamos orando).  
Ele também responde a todas as orações.  Às vezes ele diz,  "Sim, " às vezes  "não ", e às vezes,  "depois 
".  Em outras palavras, ele responde a todas as nossas orações; Mas não necessariamente com a resposta 
que queremos ouvir.  Lembre-se quando Salomão disse: "divida a criança viva em dois, e dar metade a 
um, e metade para outro? " (1 Reis 3:25.)  Este é um exemplo humano de uma resposta que é  "Good " 
para um e  "Bad " para outro. 

 
O meu filho e a minha filha adulta disseram-me que agora compreendem as respostas impopulares que 
lhes dei quando eram mais jovens, especialmente quando eram adolescentes.  Da mesma forma que 
Deus, há um ponto em que não entendemos que temos uma resposta "não".  Tente esta lógica:  "Querido 
Deus, eu gostaria de fazer um trabalho melhor para atendê-lo.  Se você conseguir alguém, de alguma 
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forma para me dar um monte de dinheiro, ou deixe-me ganhar na loteria, eu não teria que trabalhar mais.  
Então eu poderia passar muito tempo testemunhando de porta em porta.  Eu também seria capaz de 
pescar mais e testemunhar aqueles ao longo dos córregos.  E se você tirar a minha artrite, eu poderia 
fazer ainda mais.  "  Mesmo que uma oração como esta poderia ser bem intencionada, o que você acha 
que a resposta de Deus seria? 
 
 
QUAIS SÃO AS NOSSAS NECESSIDADES? 

 
Quem define as nossas necessidades? 
 
Mas você, quando você orar, aprender em seu quarto, e fechar a porta, orar ao seu pai que 
é secreto; E seu pai que vê em segredo, vai recompensá-lo em público. 7 e orando, não 
seja puro, como os gentios; Que pensam que seus parlería serão ouvidos. 8 não sois, por-
tanto, como a eles; (Mateus 6:6-8) 

 
Deus, claro, define as nossas necessidades.  Precisamos de ar para respirar, água para beber, co-

mida para comer, roupas para o calor, e um corpo saudável para continuar nossas vidas.  Isso cuida das 
nossas necessidades físicas.  99 por cento do que oramos é físico.  Jesus disse, a vida é mais que a co-
mida e o corpo do que o vestido. 24 considere os corvos, que nem semear nem colher; Que não têm 
Cillero, nem armazém; E Deus os alimenta. Quanto mais estima você é do que os pássaros?  (Lucas 
12:23-24). 

 
Minha convicção firme é que nossas orações para necessidades espirituais são respondidas mais 

rapidamente e mais frequentemente positivamente do que nossas necessidades de carne são.  Apres-
samo-nos a suplicar por nossas necessidades terrenas, e rapidamente se queixam a Deus por receber 
"nenhuma resposta." 

 
Quaisquer que sejam as razões de Deus para escolher não curar em algumas situações, há uma 

razão que devemos discutir.  Vários anos atrás eu estava na sala de espera do consultório do meu 
médico.  Um homem veio de fora e perguntou-lhe se o médico poderia ver sua esposa.  O homem disse 
que tinha dores no peito.  Como as coisas progrediram, ela foi baleado mais tarde eu passei em um 
corredor para uma sala de teste.  Ouvi-a dizer que se sentia muito doente, ou palavras nesse sentido.  Um 
pouco mais tarde, quando eu me sentei em uma sala de teste, eu ouvi um monte de barulho, uma am-
bulância chegando, gritando com as ordens de emergência, e, finalmente, o marido gritando em voz alta  
"meu bebê, meu bebê." 

 
O que aconteceu foi óbvio para mim, apesar de ter me sentado em outra sala.  Silêncio sombrio 

seguido por uma enxurrada de ordens médicas.  O médico eventualmente veio me ver.  Eu podia ver que 
eu estava bastante irritado com a situação.  Eu disse ao médico: "centenas de pessoas doentes vêm ver-te.  
Você ajuda todo mundo.  Mas na vida de todos chega um momento em que não importa o que você faz, 
não será suficiente  "  E assim, com Deus, há uma vez na vida de todos que orações por cura não serão 
respondidas em nossos termos humanos.  Se essa pessoa doente é um filho de Deus, ele ou ela será 
curado para sempre, depois que este corpo mortal morre. 
 
 
PACTO: MESSIAS PRIMEIRO AOS JUDEUS 
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A profecia do Reino que se aproximava incluía a promessa de um governante divinamente eleito, 
o Messias, que obedecesse a Deus e despertasse a obediência do povo.  Ele iria afirmar a sua soberania 
divina sobre toda a criação e reinar na terra.  O Messias seria um monarca depois do estilo de Davi, o 
maior rei de Israel. 
 

A estes doze enviou Jesus, a quem ele deu o mandamento, dizendo: pela maneira dos 
gentios tu não vai, e na cidade dos samaritanos não entram; Mas vá antes da ovelha per-
dida da casa de Israel.  E indo, pregando, dizendo, o Reino dos céus se aproximou.  Ma-
teus 10:5-7). 
 
E eles: assim está escrito, e assim era necessário que o Cristo Padeciese, e ressuscitar dos 
mortos no terceiro dia; 47 e que o arrependimento e a remissão dos pecados devem ser 
pregados em seu nome em todas as Nações, começando de Jerusalém.  Lucas 24:46-47). 

 
Outra visão judaica levou à crença de que os mortos de Israel seria ressuscitado um dia para des-

frutar a vida em um novo reino, e então em algum futuro data de Deus iria intervir para julgar os ímpios.  
Ele transportaria os justos para um reino eterno.  Alguns acreditavam que uma luta do bem e do mal Ti-
tanic iria preceder o fim do mundo de hoje e inaugurar um reino eterno para os justos.  Este ponto de 
vista é algo como o livro do novo testamento de revelação. 

 
No próximo capítulo veremos as conseqüências de rejeitar o Messias prometido de Deus. 
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Capítulo 13.  Por Que o Povo de Deus Sofreu? 

 

Adão e Eva expulsos do Éden 
 
 

Devemos culpar Deus pela morte e pela doença?  Deus fez tudo, não foi?  Se eu construo algo e 
ele cai, a culpa é minha.  A diferença é que se eu construir algo que cai, é porque ele não foi projetado ou 
construído corretamente.  Lembre-se do meu rádio de dois sentidos e meu  "Instruckshins "?  Eu não sou 
nem todos os saber nem perfeito (ver a minha ortografia).  Então não deve ser muito surpreendente se eu 
construir um fracasso. 

 
Deus é perfeito.  Ele sabe tudo.  Ele não pode fazer nada de errado.  Quando ele completou a 

criação no dia 6, ele chamou-o  "well ".  O homem estragou tudo.  Trouxemos morte e destruição, não 
Deus.  Não vamos culpar Deus.  Quando culpamos Deus, somos ainda mais burros do que quando ouvi-
mos uma criança cansada e frustrada reclamar: "você me fez bagunçar."  Eu sei que você já ouviu isso 
antes. 

 
Quando você está doente, você prefere melhorar ou morrer e ir para o céu?  Prefiro ficar melhor, 

certo?  O pior dos dois, a morte, mostra-nos que Deus realmente se importa.  A morte é causada pelos 
pecados do homem; Não vamos obedecer a Deus.  Para nos salvar da morte, Deus teve que enviar seu 
filho, Jesus Cristo, para morrer na Cruz; Jesus teve que morrer para que pudéssemos viver.  Deus trará a 
morte, e a doença, longe de seus filhos para sempre no céu.  Então a morte mostra o quão grande Deus 
nos ama. 
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Onde está a morte, o teu ferrão? Onde, ó sepulcro, sua vitória? 56 desde que o ferrão da 
morte é pecado, e o poder do pecado, a lei. 57 mais a Deus Obrigado, que nos dá a vitória 
para o Senhor nosso Jesus Cristo.  (1 Coríntios 15:55-57) 

 
Pergunta retórica: o que fazemos quando alguém faz o nosso filho morrer?  O falecido 

Juan Gotti supostamente serrou um vizinho ao meio, vivo, é claro, por supostamente atropelar 
seu filho com um carro.  A maioria de nós nunca se recuperaria da morte de uma criança e traria 
dor e ódio para o túmulo.  O que Deus fez quando seu filho foi morto?  Ele fez o céu para nós. 

 
 

COMPORTAMENTO REBELDE 
 
Se Oyeren, e serviu-lhe, seus dias vai acabar em bom, e seus anos em deleite.  (Job 
36:11). 

 
Deutermonio capítulo 9 dá uma narrativa explícita do povo de Deus se rebelando contra ele, sua 

lei e convênios.  Você pode imaginar ver Deus descendo de uma montanha em chamas?  Você ficaria 
espantado e obedecê-lo? 
 
Israel, escute!  Hoje você deve cruzar o rio Jordão e começar a desapropriar as Nações do outro lado.  
Essas nações são muito maiores e mais poderosas do que você!  Mas o senhor seu Deus irá antes de 
você para destruí-los para que você possa superá-los rapidamente e expulsá-los. 
 
Então, quando o senhor fez isso por vocês, não digam a si mesmos, o senhor nos ajudou porque so-
mos tão bons!  Não, é por causa da maldade das outras nações que ele está fazendo isso.  Não é de 
todo porque você é tão fina, as pessoas eretas que o senhor vai expulsá-lo de antes de você!  Digo-o 
novamente, é apenas pela maldade das outras nações, e por suas promessas aos seus antepassados, 
Abraão, Isaac e Jacó, que ele vai.  Eu digo novamente: Jeová seu Deus não está dando-lhe esta terra 
boa, porque você é bom, porque você não é-você é um povo perverso e teimoso. 
 
Você não se lembra como continuamente irritado você fez o senhor seu Deus no deserto, a partir do 
dia que você deixou o Egito até agora?  Durante todo esse tempo, você sempre se rebelou contra ele.  
Estava pronto para te destruir.  Eu estava na montanha naquela época, recebendo as tábuas de pedra 
com as leis matriculadas neles.  Ele tinha falado da montanha coberta de fogo, enquanto o povo tinha 
visto lá embaixo.  Ele me disse para descer rapidamente porque as pessoas que ele tinha tomado do 
Egito tinham sido profanadas, rapidamente se afastando das leis de Deus, e tinha feito um ídolo de 
metal derretido.  Deixe-me só que eu possa destruir essas pessoas perversas e obstinadas, o senhor 
me disse, e eu vou apagar o seu nome de debaixo do céu, e fazer uma nação poderosa de você, mais 
poderoso e maior do que você é. 
 
Eu vim da montanha em chamas, segurando em minhas mãos os dois comprimidos inscritos com as 
leis de Deus.  Lá debaixo de mim eu podia ver o bezerro que você tinha feito em seu terrível pecado 
contra o senhor seu Deus.  Quão rápido ele se afastou dele!  Eu levantei os comprimidos acima da 
minha cabeça e precipitado-los para o chão!  Esmaguei-os diante dos teus olhos!  Como eu temia por 
você-porque o senhor estava disposto a destruí-lo.  Eu peguei o seu pecado-o bezerro que você tinha 
feito-e queimou-o e terra-lo em pó fino, e jogou-o no córrego que saiu da montanha.  Novamente e 
novamente, e mais uma vez você se rebelou e se recusou a obedecê-lo. 
 
Sim, você tem sido rebelde contra o senhor desde o primeiro dia que te conheci.  Foi por isso que caí 
diante dele.  Eu rezei, ó Senhor Deus, não destrua seu próprio povo.  Eles são sua herança salva do 
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Egito por seu poder poderoso e força gloriosa.  Não Observe a rebelião e teimosia dessas pessoas, mas 
lembre-se de suas promessas aos seus servos Abraão, Isaac e Jacó em seu lugar.  Oh, por favor, ig-
nore a terrível maldade e o pecado dessas pessoas.  Porque se você destruí-los os egípcios dirão, é 
porque o senhor não poderia levá-los para a terra que ele prometeu a eles, ou destruí-los porque ele 
odiava: ele levou-os para o deserto para matá-los.  Eles são o seu povo e sua herança que você trouxe 
do Egito por seu grande poder e seu poderoso braço.  (traduzido de Deutermonio 9  "a Bíblia viva "). 
 

Não consigo imaginar ver uma montanha em chamas, e depois desobedecer a Deus, o Deus vivo.  
Você se veria pensando, "não vou escutá-lo, vou adorar uma estátua que eu mesmo faço?" 
 

Porque eu não quero, irmãos, que ignoram nossos pais estavam todos a nuvem, e todos 
passaram o mar; E todos em Moisés foram batizados na nuvem e no mar; E todos eles 
comeram o mesmo almoço espiritual; E todos eles beberam a mesma bebida espiritual; 
Porque eles bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo.  Mas muitos 
deles não estavam satisfeitos com Deus; Então eles estavam prostrados no deserto.  (1 
Coríntios 10:1-5). 

 
 
A IRA DE DEUS 

 
É assim que Deus descreve sua ira contra a desobediência: 

 
Eu o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, que não deveis ser seus servos; E eu 
quebrei as faixas do seu jugo, e fiz você andar o seu rosto alto.  Mas se eu não ouvir, nem 
hiciereis todos esses meus mandamentos, e se Abominareis meus decretos, e sua alma de-
sprezar meus direitos, não executar todos os meus mandamentos, e invalidar o meu pacto; 
Eu também vou fazer com você isso: vou enviar-lhe o terror, exaustão e calor, que con-
somem seus olhos e atormentar a sua alma: e sembraréis sua semente, para os seus inimi-
gos devem comê-lo: e eu vou colocar a minha ira sobre você, e você será ferido na frente 
de Seus inimigos; E aqueles que te odeiam são enseñorearán de ti, e huiréis sem ninguém 
a perseguir-te.  E se mesmo com estas coisas não me ouvirem, vou castigá-los sete vezes 
mais pelos vossos pecados.   (Levítico 26:13-18). 
 
E Moisés com os anciãos de Israel ordenou o povo, dizendo: Guarde todos os mandamen-
tos que vos ordeno hoje.  E Moisés acusou o povo no mesmo dia, dizendo: amaldiçoado 
seja o homem que faz qualquer imagem grave ou derretida, uma abominação ao senhor, o 
trabalho das mãos do artesão, e coloca-lo em um lugar secreto.  Condene-o que setteth a 
luz para seu pai ou sua mãe.  Amaldiçoado seja aquele que remove o marco do vizinho.  
Maldito aquele que faz os cegos se afastarem da estrada.  Maldito seja aquele que estran-
gular o julgamento do estranho, do pai e da viúva.  Amaldiçoado seja ele que jaz com a 
esposa de seu pai; Porque uncovereth a saia do pai.  Dane-se ele que esteja com qualquer 
tipo de animal.  Que se danem os que estão com a irmã, a filha do pai, ou a filha da mãe.  
Que se dane o que está com a sogra.  Amaldiçoado seja ele que smite seu vizinho em 
segredo.  Dane-se aquele que tirar a recompensa para matar uma pessoa inocente.  Mal-
dito seja ele que não confirmeth todas as palavras desta lei para fazê-los.  E todas as pes-
soas dirão, Amém.  (traduzido de Deutermonio 27:1, 11, 15-26). 

 
Naquele tempo Resín rei da Síria restaurou Elath para a Síria, e lançou os judeus de 
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Elath; E os Siros vieram a Elath, e habitaram lá até hoje.  (2 Reis 16:6). 
 
 
REJEIÇÃO DO MESSIAS 

 
Cristãos e judeus messiânicos aceitam Jesus Cristo como o Messias, e acreditam que a maioria 

dos judeus rejeitou o Messias de Cristo (ver capítulos 4 e 5).  O seguinte é a consequência de rejeitar o 
Messias: 
 

Missão aos judeus: vocês são os filhos dos profetas, e da aliança que Deus organizou com 
nossos pais, dizendo a Abraão: e em tua semente todas as famílias da terra serão aben-
çoadas. 26 para você primeiro, Deus, tendo levantado seu filho, enviou-o para Bendijese-
lo, que cada um deve se afastar de sua maldade...  (actos 3:25-26). 
 
Jerusalém, Jerusalém, tu matas os profetas, e apedrejas aqueles que te são enviados! 
Quantas vezes eu quis colocar seus filhos juntos, como a galinha colocou suas galinhas 
suas asas, e você não queria!  Eis que sua casa é abandonada.  Pois eu vos digo que a par-
tir de agora vocês não me verão, até que vos diga, Bendito seja ele que vem em nome do 
senhor.  (Mateus 23:37-39) 
 
E ele respondeu, disse-lhes, digo-vos, se estes callaren, as pedras devem chorar.  E como 
ele chegou perto de ver a cidade, ele chorou sobre ele, dizendo: ó se você também sabia, 
pelo menos neste seu dia, o que toca a sua paz! Mas agora está coberto de seus olhos.  Por 
dias virá sobre você, que seus inimigos vão cercá-lo com baluartes, e eles vão colocá-lo 
em cerco, e de todos os lados eles devem colocá-lo em estreitos, e trazê-lo para a terra, e 
seus filhos dentro de ti; E eles não vão deixar sobre ti pedra sobre pedra; Porque não 
sabia a hora da sua visita.  Lucas 19:40-44). 
 
E ele veio para sua terra, ele os ensinou na sinagoga deles, de modo que eles ficaram es-
pantados, e eles disseram: de onde vem essa sabedoria, e essas maravilhas?  Não é o filho 
do carpinteiro? Não é sua mãe chamada Maria, e seus irmãos Jacó e José, e Simão, e Ju-
das?  E todas as suas irmãs não estão conosco? Onde, então, isso tudo isso?  E eles foram 
escandaloso nele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, mas em sua terra e em 
sua casa.  (Mateus 13:54-57). 
 
No início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.  Isso foi no 
início com Deus.  Todas as coisas para ele foram feitas; E sem ele tudo o que é feito, foi 
feito.  Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.  No mundo era, eo mundo foi 
feito por ele; E o mundo não o conhecia.  O deles veio, e deles não recebê-lo.  Mas a to-
dos que o receberam, dióles o poder de ser feito filhos de Deus, para aqueles que crêem 
em seu nome: que não são desconhecidos de sangue, ou da vontade da carne, nem da von-
tade do homem, mas de Deus.  (João 1:1-4, 10-13). 
 
O Deus de Abraão, e de Isaac, e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificado seu filho Je-
sus, a quem você se submeteu, e se recusou na frente de Pilatos, julgando-o ser solto. 14 
mas vós para o Santo, e para os justos recusou, e pediu que vos fosse dado um assassino; 
15 e você matou o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos; do que somos 
testemunhas.  (Actos 3:13-15). 
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Mas os judeus, viram a multidão, llenáronseed com zelo, e opuseram-se ao que Paulo 
disse, contradizendo e blasfemando.  Em seguida, Paulo e Barnabé, usando a liberdade, 
disse: para você a verdade era necessária para ser falado com a palavra de Deus; Mas que 
o desecháis, e vós julgais indigno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios.  
Pois, assim, o senhor ordenou-nos, dizendo: Eu te defini para a luz dos gentios, para que 
sejas a saúde até o último da terra.  E os gentios ouvindo isso, foram alegres, e glorifi-
caram a palavra do Senhor: e eles acreditaram em todos aqueles que foram ordenados 
para a vida eterna.  E a palavra do senhor foi semeada em toda essa província.  (Actos 
13:45-49). 

SOFRIMENTO 
 
Parece que Deus tolerou o sofrimento pelas mãos dos egípcios por alguma razão.  O sofrimento 

também vem da mão de Deus por causa da desobediência.  Deus fez um pacto com o rei Josias: 
 

Em seguida, o rei enviou, e reuniu todos os anciãos de Judá e Jerusalém juntos.  E o rei 
foi até a casa do senhor com todos os homens de Judá, e com todos os habitantes de Jeru-
salém, com os sacerdotes e profetas, e com todo o povo, desde o menor até o maior; E ele 
leu, ouvindo-os, todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa 
do senhor.  E colocando o rei de pé ao lado da coluna, ele fez pacto perante o senhor, que 
eles iriam atrás do senhor, e manter seus mandamentos, e seus testemunhos, e seus estatu-
tos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e que eles iriam cumprir as palavras 
da aliança que foram escritas está nesse livro. E toda a cidade confirmou o pacto.  (2 Reis 
23:1-3). 

 
Depois do rei Josias, Salomão reinou, e o povo desobedeceu a Deus.  Após a morte de Salomão, 

o Reino foi dividido em duas partes.  O norte caiu para a Assíria, e a parte sul, Judá, para os babilônios.  
Os dias como poder político e militar terminaram quando a maioria dos israelitas do Sul foram levados 
para a Babilônia.  Este cativeiro começou uma dispersão do povo judeu ao redor do mundo, que durou a 
partir desse momento até o presente. 

 
Quando os Romanos destruíram o templo em 70 e acabaram com a oposição judaica 60 anos de-

pois, Jerusalém como um centro de adoração deixou de existir.  Os rabinos eram o grupo que ficava para 
dar orientação ao povo judeu.  O programa dos rabinos substituiu a adoração do templo e as peregrina-
ções a Jerusalém com o estudo da lei de Deus, da oração e das boas obras.  O novo lugar de adoração 
tornou-se a sinagoga local onde os judeus podiam reunir-se e ouvir as escrituras ler e interpretar, cantar 
os Salmos e orar.  Alguns judeus foram autorizados a retornar à sua pátria começando no século VI a.c.  
A partir desse momento, no entanto, a região estava o controle de um poder estrangeiro após o outro.  
Exceto por um breve período de independência, até o estado moderno de Israel, o povo judeu não tinha 
pátria.  Rebeliões contra Roma nos séculos i e 2 d.c. provaram ser infrutíferas. 

 
Os rabinos tentaram padronizar práticas religiosas para a Comunidade dispersa e construir um grande 
corpo de interpretação da lei de Deus.  Esta coleção de lei rabínica, chamada de Mishná, tornou-se a 
principal fonte de referência em todas as escolas rabínica e o núcleo em torno do qual o Talmude 
(comentários sobre o Mishná) foi posteriormente compilado.  Os rabinos também supervisionaram a As-
sembléia da coleção agora conhecida como a Bíblia Hebraica.  
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O SOFRIMENTO DE HOJE-ORIENTE MÉDIO 
 
Como resultado dos ataques de 9-11, estamos vendo mais e mais entrevistas de indivíduos de 

países muçulmanos.  Uma afirmação que continua a subir é, parafraseando: "nós odiamos os americanos 
porque os judeus que vivem lá têm todo o dinheiro."  Eu não sei se eu estou dizendo que muito bem-é 
tão ridículo estar perplexo.  Eu acredito que o muçulmano (e árabe) razão para odiar os judeus seria o 
que está na frente deles:  "nós odiamos os judeus, porque eles têm todo o dinheiro ";  "porque eles não 
têm dinheiro e são mendigos ";  "porque alguns têm barbas ";  "porque alguns não têm barba"; Etc. 

 
A grande razão que árabes, palestinos, e muçulmanos odeiam judeus é cumprindo a profecia 

bíblica: 
 
Dois fenômenos do século XX influenciaram profundamente o judaísmo moderno: o sionismo e 

o Holocausto.  Sionismo, a reafirmação da nação judaica e do estabelecimento do estado de Israel, emer-
giu no final do século XIX, a direção de Theodor Herzl.  Embora não ganhando a lealdade de todos os 
judeus, o sionismo ganhou impulso consistentemente após o Holocausto, que estimulou os autores de 
uma pátria judaica para atingir seu objetivo.  Três anos após o término da guerra com a Alemanha, o 
estado de Israel foi estabelecido na Palestina.  Pela primeira vez em quase dois milênios, o povo judeu 
retornou ao seu país. 

 
A história de Israel pode ser vista como a história de uma pequena nação presa nas lutas entre os 

grandes poderes do dia.  Mas os judeus vêem isso de forma diferente.  A convicção de Israel é que o 
único Deus, criador do universo, era ativo em todas as fases de sua história.  Ele escolheu para selecionar 
Israel de todas as Nações do mundo e usá-lo como o veículo para trazer conhecimento dele para o resto 
das Nações.  Este acordo entre Deus e Israel é chamado de pacto.  Deus prometeu fazer de Israel uma 
grande nação, e, em resposta, Israel era para ser obediente a ele para sempre.24 
 
 
O SOFRIMENTO DE HOJE-SAÚDE 

 
Eu sou uma vítima severa da enxaqueca, e fui para a maioria de minha vida adulta.  Quantas 

vezes eu pedi a Deus para levá-los para longe de mim; 10000 vezes-uma vez por dia durante 25 anos?  
Eu passei muitas horas por muitos dias durante muitos anos ao longo de várias décadas deitado na cama, 
contorcendo-se de dor, orando sem obter alívio.  Em voz alta pedi a Deus inúmeras vezes por que ele 
não respondeu minha prece.  Para que serve a mim ou a outra pessoa para eu estar nesta dor?  Os 
passeios em família foram estragados, planos arruinados, e até mesmo ir à igreja são muitas vezes inter-
rompidos.  Ainda tenho dores de cabeça.  Isso significa que Deus não se importa comigo?  Sei que ouviu 
minhas preces. 

 
Deus deve cuidar de mim porque mandou seu filho morrer por mim.  (Você enviaria meu filho 

para morrer por ele?)  Você deve cuidar bem de mim!  Então, quando eu rezei 10.000 vezes, o que Deus 
me disse, como ele reagiu?  Por que não ouço uma resposta há tantos anos?  Escrevi minhas súplicas de 
todas as formas possíveis. 

 
Uma resposta às minhas preces era encontrar um médico que pudesse ajudar.  os cuidados de 

uma das principais autoridades do mundo sobre dores de cabeça e tratamento, eu tenho melhorado 

                                                 
24 Ibid 
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muito.  Eu ainda recebo uma dúzia ou mais enxaquecas por mês.  Medicamentos eficazes para o aborto 
se tornaram disponíveis nos últimos anos; No entanto, estes medicamentos são muitas vezes lento ou 
ineficaz na pior das minhas dores de cabeça, que pode durar vários dias. 

 
Então, qual é a resposta de Deus quando um cristão está sofrendo e orando por ajuda?  Cura mul-

tidões de doentes.  Ele não cura todo mundo.  Embora ele tenha o poder e a autoridade, ele não o faz por 
razões que não estão de pé.  Eu tive um tempo difícil com este discernimento até que eu li "na garra da 
graça. " por Max Lucan.  Um capítulo deste livro contempla uma doença ou circunstância que o apóstolo 
Paulo tinha, que não é nomeado na Bíblia, mas, aparentemente, foi de grande desconforto para Paulo.  A 
atitude de Paulo era diferente da minha: 
 

Desta eu vou me gabar, mas de mim mesmo nada que eu vou vangloriar, mas em minhas 
fraquezas.  Para que, se optar por me glorificar, eu não vou ser tolo: porque eu vou dizer a 
verdade, mas eu deixá-lo, pois ninguém pensa em mim mais do que ele vê em mim, ou 
ouve de mim.  E porque a grandeza das revelações não me levantam descomedidamente, 
eu sou dado uma picada na minha carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, 
de modo que eu não exaltar.  Então, três vezes implorei ao senhor para levá-lo para longe 
de mim.  E ele me disse, Bástate minha graça; Porque o meu poder em fraqueza é aper-
feiçoado.  Por isso, terei prazer em exultar minhas fraquezas, pois o poder de Cristo 
habita em mim.  Portanto, regozijo-me com as fraquezas, em afrontas, em necessidades, 
em perseguições, em ansiedades para Cristo; Porque quando eu sou magro, então eu sou 
poderoso.  Eu sou feito um tolo para se gabar: você me Constreñisteis; Porque eu era para 
ser elogiado de você: pois em nada eu tenho sido menos do que os apóstolos elevados, 
embora eu não sou nada..  (2 Coríntios 12:5-11) 

 
Quando eu li esta escritura, eu imediatamente percebi como trivial minhas dores de cabeça são 

comparadas com a importância da vida eterna.  Ele me tocou, então eu chorei e chorei, e agradeci a Deus 
por sua graça para me permitir passar a eternidade com o meu senhor livre de doenças.  A doença, a 
doença e a morte são o resultado do primeiro pecado.  Deus não tem obrigação para a queda do homem e 
do preço que veio com a queda.  Mas ele forneceu um substituto para tirar a pena de morte. 

 
Partilhei com a minha mãe o que esta escritura significava para mim.  Pouco eu sabia que os mesmos 
versículos foram obtidos através de uma difícil, cama-montado gravidez, 45 anos antes.  Minha irmã, 
Jane, foi o resultado dessa gravidez.  Foi a Jane que me falou de um amigo, o Dr.  R. Michael Gallagher, 
que diagnostica e trata dores de cabeça.  Ela me persuadiu a fazer as viagens de 340 milhas de volta e 
volta para vê-lo.  Você pode ver que Deus começou a responder a minha oração, através de 2 Coríntios 
capítulo 12, décadas antes que eu rezei? 
 
 
POR QUE ELE NÃO NOS CURA? 

 
O povo de Deus sofre com doenças tão frequentemente e tão ruins quanto o vilão mais hediondo.  

Muitas vezes perguntamos: "já que Deus ouve nossas orações, por que não estamos curados?" a Es-
critura nos diz que Deus ouve nossas orações, e que ele pode se curar. 
 

Cura-me, ó Senhor, e eu serei saudável; Salve-me, e eu serei salvo: para você é o meu 
louvor.  (Jeremias 17:14) 
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Mas eu vou fazer a cura vir para você, e eu vou curá-lo de suas feridas, diz o senhor; 
Porque eles te chamaram, dizendo, isto é Zion, a que ninguém procura.  (Jeremias 30:17) 
 
Algum de vocês está aflito? Faça a oração. Alguém está feliz? Cante Salmos. 14 algum 
de vocês está doente entre vocês? Chame os anciãos da igreja, e reze por ele, ungindo-o 
com óleo em nome do senhor. 15 e a oração de fé salvará os enfermos, e o senhor o 
erguerá; E se você está em pecados, você será perdoado. 16 confessem seus defeitos um 
ao outro, e rezem um pelo outro, para que possam ser saudáveis; A oração dos justos, tra-
balhando efetivamente, pode muito.  (Tiago 5:13-16) 

 
Talvez não compreendamos como Deus ouve e responde às nossas preces.  Deus deve responder 

"Sim" a tudo o que pedimos?  Devemos ser seus seguidores para a ganância?  Mas devem os filhos de 
Deus sofrer? 

 
 

SOFRIMENTO "BEM" 
 
Às vezes nós usamos a frase "painless, nenhum ganho" ao referir-se aos rigores do treinamento 

físico.  Há provisões bíblicas e instâncias quando Deus usa a doença para o bem do seu povo. 
 
Há pecado até a morte descrita no novo testamento: se alguém vê seu irmão cometendo o pecado 

da morte, ele vai processar e ser dada a vida; Eu digo àqueles que pecam não da morte. Há um pecado de 
morte, pelo qual eu não digo orar.  (1 João 5:16).  Se um não se arrepender de seus pecados, e continua 
neste pecado, ele poderia ser punido.  As palavras do Apóstolo Paulo: Então quem comeu este pão ou 
bebe esta taça do senhor indignado será responsabilizado pelo corpo e sangue do senhor.  Portanto, tente 
cada um para si mesmo, e comer assim desse pão, e beber desse cálice.  Para aquele que come e bebe 
indignado, o julgamento come e bebe por si mesmo, não discernindo o corpo do senhor.  Portanto, há 
muitos doentes e fracos entre vós; e muitos dormem.  (1 Coríntios 11:27-30). 

 
Negligência da disciplina pode resultar em morte física.  Para citar Paulo novamente: em verdade 

ouve-se que há entre vós, e tal que nem sequer é nomeado entre os gentios; Tanto que alguém tem a 
esposa de seu pai. 2 e você está inchado, e não lutou um pouco, que ele deve ser levado de entre vós 
aquele que fez tal trabalho. 3 e, certamente, como ausente com o corpo, mas presente em espírito, e 
como presente eu julguei aquele que cometeu desta forma: 4 em nome do Senhor nosso Jesus Cristo, 
juntos você e meu espírito, com a faculdade de nosso Senhor Jesus Cristo, 5 o tal ser entregue a Sáb An-
nas pela morte da carne, pois o espírito é salvo no dia do Senhor Jesus. 6 sua ostentação não é boa. Você 
não sabe que alguns fermento leveduras toda a massa? 7 Portanto, limpe o velho fermento, para que 
possa ser uma nova massa, como sois sem fermento: para a nossa Páscoa, que é Cristo, foi sacrificado 
por nós.  (1 Corintios 5:1-7). 

 
Theodore Eppescribió un libro apropiado que explica el por qué, cómo, y el efecto de castigar de 

Dios.25  Pontos interessantes do Dr. Epp 
 

 O sofrimento é o resultado do pecado.  É físico e mental.  Você pode construir um trabalho de 
testemunha americano e produzir o crescimento espiritual. 

 Satanás odeia a Deus e queria enfiar uma cunha entre ele e Deus.  O homem tem livre arbítrio e 

                                                 
25 Epp, Theodore, Why Do Christians Suffer?” Lincoln, Nebraska, Back to the Bible Publications, 1970. 
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escolheu pecar. 
 Cristo foi a vítima suprema.  Embora ele seja perfeito, seu sofrimento nos trouxe esperança e 

vida eterna. 
 A doença prova a nossa fé.  Se conseguirmos superar os nossos julgamentos, encontraremos ale-

gria lá dentro. 
 Deus permite que o sofrimento nos castigue.  Punição pode ser disciplinar, corretivo, educacional 

ou preventivo. 
 O sofrimento também pode ser a purificação, o rolamento de frutas, o requinte e a redução do 

ego. 
 Aprenda a sofrer, com e por Cristo.  Não devemos desprezar a disciplina.  Não se tornem insen-

síveis, "sopro", critiquem a Deus, ou desistam. 
 Renovar sua confiança em Deus.  Rezar.  Conte suas bênçãos. 
 Louvado seja o senhor, ame os outros e submeta-se a Deus. 
 Glorifica a Deus! 

 
É importante pedir perdão de seus pecados assim que você reconhecê-los, e para fugir desse pecado. 

 
 
CONCLUSÃO DA SEÇÃO 

 
O homem na Bíblia hebraica é visto como uma criatura de Deus, colocado na terra para ser livre 

e responsável por ele.  As idéias de Israel sobre as responsabilidades do homem com Deus e seus semel-
hantes foram escritas em grande detalhe.  A humanidade é criada por Deus e sujeita à sua vontade di-
vina.  Esta vontade é expressa na lei.  O indivíduo e a Comunidade estão sempre juntos.  Não há vida 
para o indivíduo fora da Comunidade: Deus chamou um povo inteiro por si mesmo, não por indivíduos 
isolados.  Uma sociedade justa exige somente indivíduos, e somente os indivíduos trabalham melhor em 
uma comunidade justa. 

 
Toda a lei pode ser resumida como uma total devoção a Deus e ao amor pelos outros.  Os estatu-

tos, tal como reflectido no livro de Levítico, especificam as inúmeras formas de realizar estas duas in-
junções.  No judaísmo rabínica, a virtude suprema para os indivíduos e a Comunidade é o estudo da 
Torá, pois é através do cuidadoso escrutínio das leis de Deus que a verdadeira obediência pode ser 
aprendida.  A Torá é um guia para as atitudes corretas e diretrizes específicas a serem observadas em 
detalhe.26 

 
O Messias deu salvação ao povo de Deus que crê nele.  Você está passando uma eternidade ale-

gre com Deus e outros entes queridos dentro da beleza do céu mais importante para você do que os jul-
gamentos triviais desta vida?  Deus tem um plano mestre e quer a vida eterna para nós.  Mas nós pe-
camos e Interrompemos o plano de Deus.  Então Deus enviou seu filho para pagar o preço de nossos pe-
cados para que pudéssemos ser salvos, se nós apenas aceitarmos este dom livre.  A Bíblia diz: 
 

Para o pagamento do pecado é a morte: mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Je-
sus nosso senhor.  (Romanos 6:23). 
 
Pela graça você é salvo pela fé; E isso não é de você, pois é o dom de Deus: 9 não por 

                                                 
26 Extraído e condensado de Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The 
Learning Company, Inc. Todos os direitos reservados.  Traduzido pelo autor. 
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ações, que ninguém se vangloriar.  (Efésios 2:8-9). 
 
Não perturbe seu coração; Acredite em Deus, confie em mim também.  Na casa do meu 
pai há muitas moradias: caso contrário eu teria dito a você: eu, portanto, preparar um 
lugar para você.  E se eu puder, e eu vou levá-lo lugar, eu vou voltar, e eu vou beber para 
mim mesmo, que onde eu estou, vós também são.  (João 14:1-3). 

 
Há duas frases finais para este capítulo.  O primeiro é reservado para aqueles que crêem no Mes-

sias Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, e precisam ser fortalecidos devido à aflição ou a 
outras dores físicas ou mentais. 

 
Querido pai no céu,  "você sabe que eu estou sofrendo de __________.....  Eu preciso de 
sua ajuda para que eu possa suportar esta aflição.  Ajude-me a entender sua vontade por 
mim.  Por favor, tire isso de mim, se for sua vontade.  Se não, como você disse a Paul 
2000 anos atrás, sua graça é suficiente para mim.  Por favor, me dê forças.  Em nome de 
Jesus oramos, Amém. 

 
Para aqueles de vocês que ainda não têm a alegria de conhecer a segurança da vida eterna através 

do Salvador Jesus Cristo, a próxima oração é para você.  Muitos disseram que morreriam pelo seu país, 
pelo seu comandante, ou por algum outro líder da terra.  Se você se juntar ao exército de Deus, você 
pode não ter que morrer por ele, você só pode ter a sua dor para glorificar ele em vez da serpente que o 
homem tentado em pecado. 
 

Querido Deus, "Eu li como você enviou ao seu filho o Messias para sofrer uma morte ter-
rível, em humildade, em dor incompreensível, por meus pecados.  Isto foi feito do teu 
amor porque os meus antepassados e eu éramos fracos e pecamos contra ti.  Eu li que o 
salário do pecado é a morte, e que aqueles que não o seguem estão condenados à eterni-
dade no inferno.  Sei que sou um pecador e preciso de você.  Peço que Jesus entre em 
meu coração e minha vida para me salvar do inferno e para me dar a vida eterna com você 
no céu, uma vida com um novo corpo incorruptível.  Obrigado por ouvir a minha oração e 
salvar a minha alma.  Peço esta oração em nome do seu único filho, Jesus Cristo, Amém. 
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Com amor para você e sua família, Harold Lerch. 
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Epílogo: A Bíblia, a Criação, e a História 
 

 
 
Estas são algumas das notas de Pepe de idade de outros  "lições de Platablanco ".  Alguns deles 

são difíceis de entender, então pergunte a alguém mais velho do que você para ajudar se você precisar.  
Alguns deles foram discutidos anteriormente no livro, mas aqui está novamente com um pouco mais de 
detalhe.  Aproveite e aprenda! 

 
 

A BÍBLIA E A CIÊNCIA 
 
Muitos, se não quase todos os cientistas modernos chamam-se  "naturalistas ", um ponto filosófico de 
vista de acordo com o que tudo surge a partir de propriedades naturais e causas, e sobrenatural ou espiri-
tual explicações são excluídos ou descontados.  (Nota: por definição, o naturalismo é um sistema de 
crenças, uma religião.  Cientistas líderes tornam-se doutorados, ou médicos em filosofia.  O desacordo 
entre a criação e a evolução é realmente o conflito entre duas religiões. 
 
A ciência é definida como a atividade intelectual e prática que engloba o estudo sistemático da estrutura 
e comportamento do mundo físico e natural através da observação e experiência.  Observações e ex-
periências devem ser repetidas.  A evolução é uma teoria.  É o ponto de vista filosófico das pessoas, 
seres humanos falíveis, que não crêem em Deus.  Além disso, é "aceito " por aqueles que são "intimida-
dos" por uma maioria que iria fazê-los sentir como se estivessem fora de contato com a realidade.  Al-
guns dos pontos de contenção são mostrados abaixo: 
 
 
A TEORIA DO BIG BANG 
 
É só uma teoria.  Em vez disso, uma série de teorias.  O bíblico  "equivalente" é interessante: no início 
Deus criou o céu e a terra (Gênesis 1:1); Em um dia Deus fez espaço, tempo e matéria.  Os naturalistas 
podem dizer "apenas aconteceu", que nada veio de nada.  Criacionistas acreditam que um onisciente, 
todo-poderoso, fez tudo do nada: Deus.  Nada disso pode ser observado ou testado.  Vamos dar uma ol-
hada nos argumentos mais tangíveis. 
 
Primeiro, todos os cientistas incrédulos não subscrever a evolução.  Sim, a maioria dos médicos acredi-
tam na evolução, mas alguns acreditam que um designer começou tudo isso, embora eles não podem re-
sponder quem seria.  Dr. Michael Behe da Universidade Lehigh é um dos cientistas mais famosos no 
campo refutando o Darwinismo.  O mais famoso pelo princípio de  "complexidade irredutível " diz 
Behe,  "estou interessado na evolução dos sistemas bioquímicos complexos.  Muitos sistemas molecu-
lares na célula requerem vários componentes para funcionar.  Dupliquei estes sistemas "irredutivelmente 
Complex".  (Behe 1996, 2001)  "sistemas complexos irredutivelmente me parecem muito difíceis de ex-
plicar dentro de uma estrutura darwiniana tradicional e gradual, porque a função do sistema só aparece 
quando o sistema está essencialmente completo. " Behe cita a ratoeira como Um exemplo: uma ratoeira 
precisa de todas as suas partes para trabalhar.) 
Web: https://www.lehigh.edu/~inbios/Faculty/Behe.html 
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FÓSSEIS 
 
Naturalistas desenterraram ossos fossilizados em todo o lugar e, em seguida, desenvolveu histórias e lin-
has de fundo com base em seus pontos de vista.  Outros veem o registro fóssil gritando "Deus".  Porque?  
Uma inundação mundial que matou quase toda a vida na terra deixaria bilhões de coisas mortas enter-
radas em camadas rochosas plantadas pela água por toda a terra.  É exatamente o que vemos.  Além 
disso, uma inundação global depositaria fósseis marinhos no topo das montanhas.  Isso é também o que 
existe.  Os naturalistas acreditam que os animais morrem; Eles são gradualmente cobertos pela terra, e 
eventualmente fossilizados.  Tente esta experiência: encontrar um animal morto, deixá-lo deitado em seu 
quintal, e ver se ele fica lá o tempo suficiente para fossilizar. 
 
 
A MARCHA DO PROGRESSO 
 
Rudolph Zallinger veio com uma imagem que todos nós vimos que é encontrado em todos os livros 
didáticos.  Destina-se a mostrar o progresso da evolução do mono para o ser humano. 
 
 

 
 

O problema com esta ilustração é que todos os personagens representativos são macacos ou pessoas.  
Não há representantes de transição.  Criacionistas não são os únicos cientistas que vêem a falácia deste 
pensamento.  Da revista científica secular americana, "pensar sobre a variabilidade do comportamento 
humano pré-histórico em termos de várias estratégias adaptáveis oferece uma maneira atrativa de expli-
car essas diferenças.  Mas primeiro, precisamos descartar uma idéia errada e antiquada sobre a evolução 
humana, a crença de que Homo sapiens pré-históricos podem ser divididos em humanos ' arcaicos ' e ' 
modernos.'  Web: https://www.americanscientist.org/article/refuting-a-myth-about-human-origins 

 
 
DNA 
 
O DNA "programa" toda a vida possui só pode ser descrita como design.  Aqui está uma opinião de um 
naturalista: 
 

Dr. Stephen C. Meyer dirige o centro de ciência e cultura no Discovery Institute, um tan-
que de opinião pública não-partidária com escritórios em Seattle, Washington e Arlington, 
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Virgínia.  Meyer dedicou mais de duas décadas de sua carreira ao curioso caso que ele 
chama de "o enigma do DNA".  Seu livro 2009, sinais na célula, DNA e evidências de de-
sign inteligente, lançado em junho de 2009, narra sua pesquisa pessoal e profissional sobre 
a causa responsável da origem da informação biológica na célula. 
 
Enquanto trabalhava como geofísico para exploração em 1985, Meyer participou de uma 
conferência em Dallas que aborda a origem do universo, a origem da vida e a natureza da 
consciência humana. 
 
"Foi uma discussão interrompida do que os cientistas sabiam que não sabiam", diz Meyer.   
"Fiquei surpreso ao saber-ao contrário do que eu tinha lido em muitos livros didáticos-que 
os principais especialistas científicos sobre a origem da vida não tinha uma explicação sat-
isfatória de como a vida tinha surgido pela primeira vez.  Esses especialistas, muitos dos 
quais estavam presentes naquele fim de semana em Dallas, reconheceram abertamente que 
não tinham uma teoria adequada do que eles chamavam de "evolução química", é uma teo-
ria de como a primeira célula viva emergiu de produtos químicos Mais simples no oceano 
primordial.  E de suas discussões ficou claro que o DNA — com suas misteriosas matrizes 
de caracteres químicos — era uma razão chave para este impasse.  Web: 
http://www.vision.org/visionmedia/reviews/intelligent-design-signature-in-the-cell/17451.aspx 

 
 
CARBONO 14 
 
Criacionistas e cientistas da terra jovem muitas vezes se referem a C14 datação por radiocarbono como 
um  "método de namoro defeituoso ".  O carbono 14 divide-se a uma certa velocidade.  Mas o uso desta 
taxa de decadência para determinar a idade de algo é tênue.  Deve-se fazer suposições sobre o que a 
composição atmosférica estava em  "pré-história ", por exemplo.  De novo: Assunção. 
 
Aqui estão dois grandes problemas com radiométrica Carbon Dating: 
 

O tecido mole do dinossauro foi encontrado contendo 14 carbonos.  A taxa de deterioração 
C14 é tal que não pode ser mais de 100.000 anos de idade.  Se os dinossauros morreram 
75 milhões anos atrás, que é uma lacuna muito grande para tentar explicar. 

 
"Os pesquisadores da Imperial College, em Londres, tinham poucas expectativas quando 
começaram a analisar oito fósseis de dinossauros desenterrados na formação de dinos-
sauros em Alberta, Canadá, cerca de 100 anos atrás.  A maioria dos ossos, remontando ao 
período Cretáceo, estavam em fragmentos; As peças que foram deixadas eram de menor 
qualidade do que a média.  Para o espanto dos cientistas, no entanto, a análise com um mi-
croscópio eletrônico revelou o que parecia ser glóbulos vermelhos e fibras de colágeno 
que tinha permanecido intacto por cerca de 75 milhões anos de fossilização." 
 
"Ao contrário de ossos e dentes, que podem sobreviver por centenas de milhões de anos, 
tecidos moles estão entre os primeiros materiais que desaparecem durante o processo de 
fossilização.  Ainda assim, os cientistas encontraram tecidos moles intactos em ossos de 
dinossauro.  O caso mais famoso data de 2005, quando Maria Schweitzer da Universidade 
Country da Carolina do Norte encontrou fibras de colágeno no osso da perna fossilizada 
de um Tiranossauro Rex.  Mas tais descobertas são raras, e ocorreram anteriormente ap-
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enas com fósseis extremamente bem preservados.  A coisa mais extraordinária sobre o 
novo achado, que os cientistas no Imperial College de Londres informou esta semana no 
jornal Nature Communications, é que os fósseis que eles examinaram são relativamente 
pobres (para colocá-lo gentilmente).  "Web: 
https://www.history.com/news/scientists-find-soft-tissue-in-75-million-year-old-dinosaur-bones 

 
Diamantes contendo C14 foram encontrados.  Mais uma vez, os cientistas acreditam que 
os diamantes, a substância mais dura da terra, formaram centenas de milhões de anos 
atrás.  E, mais uma vez, C14 deve apodrecer em nenhuma égua de 100.000 anos.  C14 
também foi encontrado em carvão vegetal. 
 
Datação por radiocarbono é geralmente limitada às amostras de namoro de não mais de 
50.000 anos de idade, como as amostras mais antigas que não têm C14 suficiente para ser 
mensurável.  As datas mais antigas foram obtidas com técnicas especiais de preparação 
de amostras, grandes exemplos e tempos de medição muito longos.  Estas técnicas podem 
permitir a medição de datas até 60.000 e, em alguns casos, até 75.000 anos antes do pre-
sente (Walker, Mike (2005).  Métodos de namoro quaternário (PDF).  P. 23 Chichester: 
John Wiley & sons.  ISBN 978-0-470-86927-7. 

 
É claro que existem muitas "causas de discordância" entre os pontos de vista criacionista e naturalista.  
Não podemos fazer o suficiente aqui, mas pode despertar o seu interesse.  Inúmeras organizações de 
cientistas que também são cristãos têm formado instituições de pesquisa e publicar artigos, livros, 
DVDs, etc, apoiando suas opiniões.  Consulte  "recursos " no apêndice. 
 
 
O SOPRO DE VIDA 
 

Ele assim formou o Senhor Deus para o homem do pó da terra, e encorajou em suas narinas um sopro 
de vida; E era o homem da alma viva.  (Gênesis 2:7) 

 
Uma vez tive a experiência de ajudar Ken Ham, diretor executivo de respostas nos ministérios Gênesis, 
com uma série de programas em uma faculdade bíblica, seminário e ensino médio.  Eu estava familiari-
zado com a ciência da criação bíblica de antemão.  Depois de ouvir a maioria das apresentações, eu tive 
a chance de falar com Ken durante uma fuga rara.  Eu compartilhei com ele que quatro palavras indistin-
tas do relato da criação bíblica me convenceram da verdade da criação especial:  "o sopro da vida." 
 
A seqüência bíblica da criação pode parecer ilógico para nós: a luz foi criada antes do sol; Os répteis fo-
ram criados no mesmo dia que os mamíferos e o homem (os evolucionistas acreditam que os dinossauros 
viveram antes do homem), e; Aves criadas antes dos dinossauros (Evolucionistas acreditam que os pás-
saros evoluíram dos dinossauros).  Como é que um crente cristão na Bíblia explica isso?  Se a Bíblia é 
verdadeira e infalível, deve ser fácil tentar essas "inconsistências ".  Que provas temos, de uma forma ou 
de outra?  Vamos começar com o sopro da vida. 
 
O momento depois de um ser vivo morre, o corpo ainda contém todos os fios essenciais de DNA, molé-
cula, órgão e fluido corporal que possuía como eu vivo momentos antes.  Por que ele morreu?  Qual é a 
essência fundamental que está faltando para impedir que os materiais organizados de vida?  Ken Ham é 
um cientista.  Ele concorda que este "sopro de vida" está além do nosso entendimento e percepção hu-
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mana.  Esta razão só me permitiria aceitar o design inteligente por um ser supremo (Deus), mas há mui-
tas outras orações. 
 
 
HOMEM PRIMITIVO 
 
O Discovery Channel emitiu o último Neandertal, que era sobre nosso ancestral supostamente bruto.  Os 
evolucionistas devem fazer os Neandertais se encaixarem em seu período de tempo de longas idades, 
então eles representam os neandertais como ridículo.  Eu acho que qualquer homem de qualquer idade 
era apenas  ' Man  '.  O seguinte é a afirmação evolutiva, e a resposta criacionista: 
 

 Os Neandertais talvez tivessem uma linguagem complexa (do falecido Neandertal).  A Bíblia 
ensina que há apenas pessoas de Deus, não Neandertais, Cro-Magnons, Homo Africano, etc.  To-
dos eles falaram desde o dia da criação de Adão (posição criacionista).  Então nós concordamos. 

 Os Neandertais viveram na Europa e no Oriente Médio centenas de milhares de anos atrás.  Nós 
concordamos com o local para o homem primitivo, como a Bíblia indica. 

 Eu vivi em pequenos grupos.  Eles cuidavam um do outro.  Caçadores/coletores.  Ferramentas 
cruas.  Eles enterraram seus mortos.  É claro.  Nós descendemos de duas pessoas.  Éramos 
famílias desde o dia em que Adão e Eva tiveram seu primeiro filho.  Deus nos deu todas as ervas 
para comer.  Não comemos carne até depois do dilúvio. 

 Ele desapareceu de repente.  Várias possibilidades.  Aqueles que viveram antes da inundação de 
Noé foram enterrados na inundação.  Outros se dispersaram rapidamente após a confusão em Ba-
bel.  Outros pegaram e se mudaram de vez em quando. 

 Os Neandertais tinham ossos grandes, grandes cérebros, eram musculosos.  Compare os es-
quimós com os nativos americanos com os europeus aos asiáticos.  Todos os seres humanos po-
dem ser construídos de forma diferente, incluindo formas caveira. 

 Um novo "antecessor", Cro Magnon, foi encontrado na França.  Seu crânio era diferente do Ne-
andertal, era mais alto, mais leve desossado, comia uma dieta melhor, e fazia jóias.  Parece a 
América. 

 Um segundo grupo veio "fora da África " e deslocalizou todos os outros, incluindo o Neandertal, 
ou misturado e fundido com os outros.  Nós misturamos e fundir o tempo todo estes dias e usar o 
nome odioso "mestiço." 

 
 
Aqui está uma grande citação sobre a evolução: é a evolução tão delicada uma flor que deve 
ser protegida?  Se for, então deve haver algo de errado com ele.  Andrew, sociedade de 
Ciências da criação. 
 
A criação é uma fé que os fatos encaixam.  Você pode acreditar que a Bíblia é a palavra infalível de 
Deus.  Ele contém a verdade e é verdade.  A Bíblia não é contos de fadas ou apenas histórias para ca-
nalizar a nossa moral.  Se você não é um cristão, você pode não estar ciente da melhor notícia da Bíblia; 
É a salvação e a vida eterna no céu com Deus de acordo com suas promessas: 
 
 
A BÍBLIA E A HISTÓRIA 
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A arqueologia moderna começou nos últimos séculos.  Estes cientistas desenterraram inúmeros sítios 
antigos, dando-nos uma ideia de como o velho mundo funcionava e sobre as suas capacidades.  O 
primeiro exemplo é o Egito e os tempos dos faraós.  Descobertas incríveis foram feitas nesta nação do 
norte da África: e sobre sites bíblicos?  Aqui está uma lista de pessoas e lugares, pensamento por secu-
laristas para ser inventado por pessoas que criaram uma religião e escreveu um livro de "mitos ". 
 
 
UMA INUNDAÇÃO GLOBAL 
 
Os evolucionistas não aceitam que houve uma inundação global.  Eles país as principais razões criacion-
istas aceitar o dilúvio estão errados.  Os evolucionistas acreditam que não há provas que apoiem tal 
dilúvio.  A maioria dos criacionistas aceita que o Grand Canyon é evidência de depósitos estratificados 
estabelecidos pela água, e que após o dilúvio, um evento catastrófico esculpiu o canhão. 
 
PBS apresentou um episódio de nova em 11 de novembro de 2017 intitulado "Killer inundações ".  Esta 
é uma citação da transmissão:  "em todo o mundo, três lugares remotos compartilham uma estranha se-
melhança.  Nos Estados Unidos, 16.000 milhas de canhões secos e formações rochosas bizarras cobrem 
o noroeste; Na Islândia, um desfiladeiro de 300 metros de profundidade parece ter sido arrancado em um 
instante; E ao largo da costa da Grã-Bretanha, uma rede de cânions misteriosos esculpidos no fundo do 
mar poderia revelar como este canal primeiro separou o que é agora Grã-Bretanha da França.  Longe de 
erodir gradualmente, há evidências de que vastas inundações rasgou essas paisagens distante na cintila-
ção geológica de um olho.  Mas o que poderia ter desencadeado estas inundações mortais?  E poderia 
uma greve de novo?  O programa nova concluiu que muita água em pouco tempo causou esses eventos.  
Eles compararam alguns deles com o Grand Canyon, mas (eu acho) cuidadosamente ignorado detalhes 
do evento Grand Canyon. 
 
 
Os cientistas que são criacionistas ver a evidência do Grand Canyon como um evento repentino e re-
cente.  Dr. Walter Brown sugere em seu livro no início que enormes quantidades de camadas sedimen-
tares foram produzidas pela catástrofe global, e cobriu a terra como um cobertor.  Dr. Brown teorizou 
que a drenagem de inundação produziu alguns grandes lagos borne-inundação.  "dEvido às condições 
locais, muitos destes lagos finalmente secou.  Outros permanecem até hoje, mas outros cresceram.  
Eventualmente, as barragens naturais que detinham estes grandes lagos cederam, e a água começou a 
derramar através da lacuna.  Quanto mais isso aconteceu, mais ampla a lacuna, até que o lago inteiro 
aumentou de forma catastrófica e esculpiu o canhão rapidamente.  "estas posições detêm os modelos 
científicos.  Web: 
https://www.missionimperative.org/uploads/4/7/7/0/47708539/how_did_the_grand_canyon_actually_form.pdf 
 
 
SODOMA Y GOMORRA 
 
É o relato bíblico da destruição de Sodoma e Gomorra apenas um mito?  É improvável, diz um ar-
queólogo que acredita, depois de 12 anos de peneirar areia perto do mar morto na Jordânia, que encon-
trou as ruínas das maiores cidades gêmeas na área, que se conforma com todos os critérios da conta 
bíblica.  Steven Collins, professor de estudos bíblicos e apologética na Universidade Trinity Southwest, 
diz que um site "monstruoso" no alto El-Hammam no vale do Sul do Jordão, que está localizado a oito 
milhas a nordeste do mar morto, coincide perfeitamente com o Descrições bíblicas da "cidade do pe-
cado" destruídas em um único dia pelo fogo e enxofre.  Collins começou a explorar os escombros em 
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2005 e finalmente chegou à conclusão de que é realmente o local habitado por lote que foi salvo por 
Abraão a partir do julgamento da cidade dominante do país da época.   "quando exploramos a área, a 
escolha do alto El-Hammam como um local de Sodoma era praticamente um truísmo, uma vez que era 
pelo menos cinco a dez vezes maior do que todos os outros locais da idade do bronze em toda a região. " 
o site é um grande monte , ou Tel, que acredita que representa as ruínas das duas cidades.  A equipe de 
pesquisadores, desde então, encontrou altos e grossos muros defensivos, portões, Torres, praças e mural-
has, bem como um palácio na cidade alta. 
Web: http://mobile.wnd.com/2018/03/have-sodom-and-gomorrah-been-found/ 
 
 
OS ISRAELITAS NO EGITO E NO ÊXODO 
 
Alguns historiadores modernos negam que os israelitas foram escravizados no Egito.  De acordo com o 
artigo  "Êxodo evidência: uma Egiptologia Olha para a história bíblica " a partir de maio/junho 2016 
questão da revisão da Arqueologia bíblica lutas com estas duas perguntas- "o êxodo aconteceu? " e  
"quando aconteceu o êxodo? " no artigo, é apresentado Evidência que geralmente apóia um êxodo A.C. 
do século XIII durante o período Ramesside, quando a 19ª dinastia do Egito governou.  O artigo examina 
textos egípcios, artefatos e sítios arqueológicos, que mostram que a Bíblia relata as memórias exatas do 
século XIII a.c.  Por exemplo, os nomes de três lugares que aparecem na narrativa bíblica do êxodo de 
Israel do Egito correspondem ao topônimos egípcio do período Ramesside (13-XI séculos a.c.).  A Bíblia 
relata que, como escravos, os israelitas foram obrigados a construir as cidades tenda de Pitom e Ramses.  
Após as dez pragas, os israelitas deixaram o Egito e cruzaram o Suph Yam (o mar vermelho traduzido 
ou o mar de junco), cujas águas foram milagrosamente despedidas por eles.  Os nomes bíblicos pitom, 
Ramsés e Yam Suph correspondem ao egípcio topônimos PI-Ramesse, PI-atum e (PA-) Tjuf.  Estes três 
nomes do lugar aparecem junto em textos egípcios somente do período de Ramesside.  O nome PI-
Ramesse saiu do uso pelo início do terceiro período intermediário do Egito, que começou em torno de 
1085 a.c., e não reaparecerá até muito mais tarde. 
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/Exodo/Exodo-fact-or-fiction/ 
 
 
REI DAVID 
 
Davi é uma figura bíblica que foi controversamente negada por ter existido.  Mas, uma descoberta ar-
queológica chamada Estela de Tel Dan foi descoberta em uma escavação arqueológica na ruína ( "Tel ") 
da antiga cidade de Dan no norte de Israel.  Era feito de basalto, que era uma pedra muito cara na anti-
guidade.  Uma vez que teria sido caro para produzir, o monumento não poderia ter sido erguido por nin-
guém.  Era muito provável que o trabalho de um rei.  Havia treze linhas de escrita preservadas em uma 
forma inicial do alfabeto.  As cartas eram claras e elegantemente inscritas e reconhecidas como ara-
maico, a língua nativa da antiga Síria.  A nona linha capturou o olho coletivo dos primeiros leitores.  
Havia as consoantes que soletravam o nome de David: DWD.  Mas o nome não foi deixado sozinho.  
Era parte de uma palavra maior rendida "casa de David. " 
Web: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/m/mckenzie-david.html?mcubz=1 
 
 
SALOMÃO 
 
Como seu pai, Davi, muitos rejeitam Salomão como um personagem novo.  Alguns pensam que uma 
escavação recente no parque bíblico Tamar no sul de Israel desenterrado a entrada de uma das cidades 
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loja de Salomão.  Paul lago, um dos trabalhadores arqueológicos no local, acredita que os portões que 
ele ajudou a descobrir nesta recente escavação levou a uma das cidades fortificadas descritas no livro dos 
primeiros reis.   "a Bíblia diz que Salomão construiu uma fortaleza no deserto", disse o lago Breaking 
News de Israel.  "a evidência arqueológica é consistente com 1 rei 9:19, onde diz que Salomão construiu 
Tamar no deserto." 
Web: http://patternsofevidence.com/blog/2018/01/26/have-solomons-gates-been-found/ 
 
 
JESUS 
 
O antigo testamento contém uma miríade de profecias sobre a vinda do senhor, o Messias, Jesus.  Foram 
feitas alegações de que os primeiros cristãos retornaram às Escrituras e os alteraram para demonstrar que 
Jesus cumpria essas profecias.  A prova de que isso não aconteceu foi encontrado entre os pergaminhos 
do mar morto, que são antigos religiosos judaicos, principalmente Hebreus, manuscritos encontrados nas 
cavernas de Qumran perto do mar morto.  Escrito antes do tempo de Jesus, eles mostram que o antigo 
testamento (Bíblia Hebraica) é o mesmo que as versões atuais.  Não houve enganos dos primeiros 
cristãos. 
 
 
OUTRAS PERSONALIDADES DA BÍBLIA 
 
Historiadores modernos questionaram a existência de um rei chamado Nabucodonosor.  Foi o rei que 
capturou os judeus e destruiu o primeiro templo.  Recentemente, os arqueólogos desenterraram muitos 
milhares de tijolos que têm seu nome carimbado neles.  A evidência surgiu de que muitas figuras bíbli-
cas realmente existiam.  Cada vez mais a historicidade da Bíblia é confirmada. 
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/50-people-in-the-
bible-confirmed-archaeologically/ 
 
Os restos do primeiro e segundo templo, bem como muitas localidades e lugares do novo testamento as-
sociado com Jesus são conhecidos.  Pode-se fazer um tour virtual e visitar esses lugares "de casa."  Web 
video: https://www.youtube.com/watch?v=4IIZJ4YUjSY 
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Apêndice 
 
REFERÊNCIAS BÍBLICAS ADICIONAIS 
 
 
EVOLUCIONISTAS E A BÍBLIA 
 
Sabendo disso primeiro, que nos dias do dia virá zombadores, caminhando de acordo com suas próprias luxúrias, 
e dizendo, onde está a promessa de seu advento? Porque desde o dia em que os pais dormiram, todas as coisas 
permanecem, bem como do início da criação.  Em verdade eles ignoram de vontade própria, que os céus estavam 
no tempo antigo, e a terra que por água e água é assentada, pela palavra de Deus; Portanto, o mundo de então 
pereceu inundado na água: mas os céus que são agora, e da terra, são preservados pela mesma palavra, manti-
dos para o fogo no dia do julgamento, e da desgraça dos homens ímpios.  (2 Pedro 3:3-7). 
 
 
A CONTA DA CRIAÇÃO DA BÍBLIA 
 
No princípio Deus ergueu os céus e a terra.  E a terra estava desarrumada e vazia, e a escuridão estava sobre o 
feixe do abismo, e o espírito de Deus estava se movendo sobre o feixe das águas.  E Deus disse: seja a luz: e foi 
a luz.  E Deus viu que a luz era boa: e Deus afastou a luz da escuridão.  E Deus chamou o dia da luz, e a es-
curidão chamou a noite: e era a tarde e a manhã um dia.  E Deus disse, há expansão no meio das águas, e 
separar as águas das águas.  E Deus fez a expansão, e removeu as águas que estavam abaixo da expansão, 
das águas que estavam sobre a expansão: e foi assim. e Deus chamou a expansão do céu: e foi a tarde ea 
manhã do segundo dia. 
 
E Deus disse, reúna as águas abaixo dos céus em um lugar, e descubra a seca: e foi assim.  E Deus chamou a 
terra seca, e o encontro das águas chamadas mares: e Deus viu que era bom.  E Deus disse, produzir a terra 
grama verde, grama que dá semente; Árvore da fruta que dá a fruta de acordo com seu tipo, que sua semente 
está nela, na terra: e era assim.  E produziu a grama verde, a grama que dá a semente de acordo com sua 
natureza, e a árvore que dá a fruta, cuja a semente está nele, de acordo com seu tipo: e Deus viu que era bom.  
E era a tarde e a manhã do terceiro dia. 
 
E Deus disse: sejam os luminares na expansão dos céus para reservar dia e noite: e seja por sinais, e por esta-
ções, e por dias e anos;  E seja por luminares na expansão dos céus à luz sobre a terra: e foi.  E Deus fez os dois 
grandes luminares; A maior grelha para governar no dia, eo luminar menor para governar à noite: ele fez também 
as estrelas.  e Púsolas Deus na expansão dos céus, à luz sobre a terra, e para governar no dia e na noite, e para 
afastar a luz e as trevas: e ele viu Deus que era bom.  E era a tarde e a manhã no quarto dia.  E Deus disse: pro-
duzir as águas répteis de alma viva, e os pássaros que voam sobre a terra, na extensão aberta dos céus. 
 
E Deus ergueu as grandes baleias, e todas as coisas vivas que estão arrastando, que as águas produzidas de 
acordo com a sua espécie, e cada ave alada de acordo com sua espécie: e Deus viu que era bom.  E Deus 
abençoou-os, dizendo: "frutas e multiplicar, e encher as águas nos mares, e os pássaros se multiplicam na terra."  
E era a tarde e a manhã no quinto dia.  E Deus disse: produzir os seres vivos da terra de acordo com seu gênero, 
bestas e serpentes e animais da terra de acordo com sua espécie: e foi assim.  E Deus fez os animais da terra de 
acordo com seu gênero, e ganhou de acordo com a sua espécie, e cada animal que está arrastando na terra de 
acordo com sua espécie: e Deus viu que ele era bom.  E Deus disse: vamos fazer o homem a nossa imagem, de 
acordo com a nossa semelhança; E señore no peixe do mar, e nas aves dos céus, e nas feras, e em toda a terra, 
e em cada animal que está arrastando na terra. 
 
E Deus ergueu o homem à sua imagem, à imagem de Deus o ergueu; O macho e a fêmea criaram-nos.  e Deus 
abençoou-os; E eles Deus: frutas e multiplicar, e encher a terra, e subjugar, e ter domínio sobre o peixe do mar, e 
nas aves dos céus, e em todas as feras que se movem sobre a terra.  E Deus disse, eis que te dei todas as ervas 
que dão semente, que está sobre o feixe de toda a terra; E cada árvore em que há fruto da árvore que dá se-
mente, seros tem que comer.  E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os que se 
movem sobre a terra, em que há vida, toda a grama verde deve ser para comer: e foi assim.  E Deus viu tudo o 
que ele tinha feito, e eis que ele era bom em grandes maneiras. E foi a tarde e a manhã do sexto dia (Gênesis 
1:1-31) 
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E os céus e a terra estavam acabados, e todo o seu ornamento. E Deus terminou no sétimo dia de sua obra que 
ele fez, e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito.  E Deus abençoou o sétimo dia, e San-
tificólo, pois nele ele descansou de todo o seu trabalho que Deus foi criado e feito.  Estas são as origens dos céus 
e da terra quando eles foram criados, o dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e cada planta do campo 
antes que ele estava na terra, e toda a grama do campo antes de nascer: porque não havia Jeová Deus fez 
chover sobre ele Não havia nenhum homem para até a terra;  Mas um vapor subiu da terra, que regava toda a 
face da terra.  Ele assim formou o Senhor Deus para o homem do pó da terra, e encorajou em suas narinas um 
sopro de vida; E era o homem da alma viva.  E lá estava Jeová Deus plantou um pomar no Éden a leste, e colo-
cou o homem que ele havia formado lá.  E lá estava o Senhor Deus nascido da terra toda a árvore deliciosa à 
vista, e bom para comer: também a árvore da vida no meio do pomar, e a árvore da ciência do bem e do mal. 
 
Ele levou o Senhor Deus para o homem, e colocá-lo no jardim do Éden, que ele deve Esculpi-lo e mantê-lo.  E o 
Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, de todas as árvores do pomar que você deve comer;  Mas a árvore da 
ciência do bem e do mal você não vai comê-la; Porque no dia em que você comê-lo, você vai morrer.  E o Senhor 
Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho; Vou fazer dele uma ajuda perfeita.  Assim, ele formou o 
Senhor Deus da terra, cada besta do campo, e cada ave dos céus, e Trájolas Adão, que ele deveria ver como ele 
deve chamá-los; E tudo o que Adão chamou de animais vivos, esse é o seu nome.  E ele colocou nomes de Adão 
para cada animal e pássaro dos céus, e para todos os animais no campo: mas para Adão, ele não encontrou 
nenhuma ajuda que era adequado para ele.  E Jeová Deus fez um sonho cair sobre Adão, e ele adormeceu: 
Então ele pegou uma de suas costelas, e fechou a carne em seu lugar;  E da costela que o Senhor Deus tirou do 
homem, ele fez uma mulher, e trájola o homem.  E Adão disse: Este é agora osso dos meus ossos, e carne da 
minha carne: este deve ser chamado de um macho, para o homem foi levado.  Portanto, o homem deve deixar 
seu pai e sua mãe, e ser sua esposa, e ser uma carne. (Gênesis 2:1-9, 15-24) 
 
 
ORIGENS HUMANAS E DISSEMINAÇÃO EM TODO O MUNDO 
 
Vou elogiá-lo; Porque formidável, maravilhoso são as suas obras: Estou espantado, e minha alma o conhece 
muito bem.  (Salmo 139:14) 
 
Eu fiz a terra, e criei o homem nele. Eu, minhas mãos, estendi os céus, e todo o seu exército ordenou.  (Isaías 
45:12) 
 
E foram os dias de Adão, depois que ele gerou Seth, 800 anos: e ele gerou filhos e filhas.  (a esposa de Cain era 
mais provável que sua irmã.)  (Gênesis 5:4). 
 
 
MUNDO DA PRE-INUNDAÇÃO 
 
E Caim conhecia sua esposa, que concebeu e furou Henoch: e construiu uma cidade, e chamou o nome da ci-
dade do nome de seu filho, Henoch.  e Ada deu à luz a Jabal, que era o pai daqueles que vivem em barracas, e 
criam gado.  E o nome de seu irmão era Jubal, que era o pai de todos aqueles que lidam com harpa e órgão.  E 
Zilla também deu à luz Tubal-Cain, um cabeleireiro de todas as obras de metal e ferro: e Tubal-a irmã de Cain foi 
Naaman..  (Gen. 4:17, 20-22). 
 
 
LOGÍSTICA DE INUNDAÇÃO DE NOÉ 
 
O ano 600 da vida de Noé, no mês segundo a dezessete dias do mês, naquele dia foram quebrados todas as 
fontes do grande abismo, e as cachoeiras dos céus foram abertas;  (Gênesis 7:11). 
 
Torne-se uma arca de madeira gopher: você vai fazer quartos na arca e Embetunarás com Brea dentro e por 
fora.  E desta forma você vai fazê-lo: de 300 cúbitos o comprimento da arca, de 50 cúbitos sua largura, e de trinta 
cúbitos sua altura.  Uma janela fará a arca, e você terminará acima com um cotovelo de levantamento na parte 
superior: e você põr a porta da arca em seu lado; E você vai fazer dele um baixo, segundo e terceiro andar.  
(Gênesis 6:14-16). 
 
Com o abismo, como no vestido, você cobriu-o; Sobre as montanhas estavam as águas.  À tua reprimenda eles 
fugiram; Ao som do seu trovão eles se apressaram;  As montanhas subiram, os vales desceram, para o lugar que 
você os fundou.  Pusísteles termo, que não vai passar; Nem eles vão cobrir a terra novamente (Salmo 104:6-9) 
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A RAZÃO PARA UMA INUNDAÇÃO 
 
E Deus olhou para a terra, e eis que ela era corrupta; Para toda a carne tinha corrompido o seu caminho sobre a 
terra.  E Deus disse a Noé, o fim de toda a carne veio antes de mim; Porque a terra está cheia de violência para a 
sua causa; E eis que vou destruí-los com a terra.  (Gênesis 6:12-13) 
 
 
ÁGUA E ANIMAIS 
 
E eu, eis que trago uma enxurrada de água sobre a terra, para destruir toda a carne em que há o espírito da vida 
o céu; Tudo na terra vai morrer.  Mas eu vou estabelecer a minha aliança contigo, e tu entrarás na arca tu, e teus 
filhos, e tua esposa, e tuas esposas de filhos com ti.  E de tudo o que vive, de toda a carne, duas de cada espécie 
que você vai colocar na arca, que eles podem ter vida com você; Macho e fêmea serão.  Das aves de acordo 
com sua espécie, e das feras de acordo com sua espécie, de cada réptil da terra de acordo com sua espécie, 
duas de cada espécie entrarão com você para que eles tenham vida.  E tomar-te de cada refeição que é comido, 
e allégala a ti; Servirá como alimento para você e para eles.  e obedeceu Noé; Ele fez de acordo com tudo o que 
Deus ordenou a ele. (Gen 6:17-22) 
 
 
QUEM FOI CONVIDADO? 
 
E Noé fez de acordo com tudo o que o senhor lhe ordenou.  E sendo Noé de 600 anos, o dilúvio das águas es-
tava sobre a terra.  E Noé veio, e seus filhos, e sua esposa, e as mulheres de seus filhos com ele para a arca, 
através das águas do dilúvio.  Dos animais limpos, e dos animais que não estavam limpos, e das aves, e de tudo 
o que está arrastando sobre a terra, dois por dois entraram Noé na arca: masculino e feminino, como Deus orde-
nou Noé.  E aconteceu que no sétimo dia as águas do dilúvio estavam sobre a terra.  O ano 600 da vida de Noé, 
no mês segundo a dezessete dias do mês, naquele dia foram quebrados todas as fontes do grande abismo, e as 
cachoeiras dos céus foram abertas; 12 e havia chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites.  (Gen 7:5-12) 
 
 
O QUE ACONTECEU? 
 
E foi a inundação de 40 dias sobre a terra; E as águas cresceram, e eles ergueram a arca, e se ergueram sobre a 
terra.  E as águas prevaleceram, e eles cresceram em grande forma sobre a terra; E a arca estava caminhando 
sobre a face das águas.  E as águas prevaleceram muito excessivamente sobre a terra; E todas as altas montan-
has que estavam todos os céus, estavam cobertas.  Quinze cúbitos de altura prevaleceu as águas; E as montan-
has estavam cobertas.  E toda a carne que se move sobre a terra morreu, bem como de aves como de gado, e 
de animais, e de todos os répteis que rastejam sobre a terra, e cada homem: tudo o que tinha fôlego de espírito 
de vida em seus narizes, de tudo o que estava na terra Morreu.  Assim foi destruído qualquer substância que 
viveu na face da terra, de homem para animal, e répteis, e pássaros do céu; E eles estavam desgastados da 
terra; E havia apenas Noé, e o que estava com ele na arca.  E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias.  
(Gen 7:17-24) 
 
 
 
 

Aswers in Genesis Encontro da Arca 
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SUGERIU CONTATOS NA INTERNET E FONTES DE LIVROS 
 
 
ANSWERS IN GENESIS é um Ministério de apologética, dedicado a ajudar os cristãos a defender a sua 
fé e a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo efetivamente.  Nos concentramos em dar respostas a per-
guntas sobre a Bíblia, particularmente o livro de Gênesis, sobre questões-chave como a criação, 
evolução, ciência e a idade da terra. 
Web: https://answersingenesis.org/ 
 
THE INSTITUTE FOR CREATION RESEARCH (o Instituto para a pesquisa da criação) depois de 
mais de quatro décadas de Ministério, continua a ser um líder na investigação científica no contexto da 
criação bíblica.  Fundada pelo Dr. Henry Morris em 1970, o ICR existe para conduzir a investigação 
científica dentro dos reinos das origens e da história da terra, e então educar o público formalmente e 
informalmente com os programas graduados e profissionais do Treinamento, através de conferências e 
seminários em todo o país, e através de livros, revistas e apresentações de mídia. 
Web: http://www.icr.org/ 
 
MISSION IMPERATIVE É uma aproximação de Mike Snavely, fundada em 1995, e existe para dar a 
Deus sua glória legítima na criação.  É tudo sobre o Senhor Jesus!  Como tal, nosso foco principal tem 
sido o desenvolvimento de várias maneiras de tornar a mensagem da palavra de Deus clara, especial-
mente quando se trata de origens.  O principal foco do Ministério gira em torno de nosso "Seminário de 
criação de safaris"-uma série de sessões de seminário que abrange uma ampla gama de temas que lidam 
com muitas das facetas de todo o modelo de criação.  Estes são tipicamente apresentados em igrejas, 
convenções, campos, etc.  Há programas que cobrem a teoria da evolução, os temas da natureza, os di-
nossauros, o registro fóssil, as civilizações antigas, o palco dos macacos para os homens, o Grand Can-
yon, etc. 
Web: https://www.missionimperative.org/ 
 
THE AMERICAN SCIENTIFIC FOUNDATION’S A missão única é integrar, comunicar e facilitar a 
ciência e a teologia devidamente investigadas em serviço à igreja e à comunidade científica.  Os mem-
bros da asa confiam que tal objetivo não é apenas possível, mas necessário para uma compreensão ade-
quada de Deus e da natureza.  Acreditamos que os estudos honestos e abertos da escritura e da natureza 
são mutuamente benéficos no desenvolvimento de uma compreensão completa da identidade humana, 
das relações e do nosso ambiente.  Além disso, a asa está empenhada em aconselhar as igrejas e a nossa 
sociedade sobre a melhor forma de utilizar a ciência e a tecnologia, preservando a integridade da criação 
de Deus. Web: https://www.asa3.org 
 
THE CENTER FOR SCIENCE AND CULTURE (o centro de ciência e cultura) anteriormente conhe-
cido como o centro para a renovação da ciência e da cultura, faz parte do Discovery Institute, um conser-
vador cristão Think Tank nos Estados Unidos.  Web: http://www.discovery.org/ 
 
 

TELEVISÃO 
 
 
GENESIS SCIENCE NETWORK (Red Genesis Science) 
Web: http://genesissciencenetwork.com 
 



 

140 

DRIVE THRU HISTORY: Conduzir através da história com Dave Stotts ® é um divertimento, Fast-
passeado, o rico-índice da história mostra que velocidades através das civilizações antigas, a Terra Santa, 
e a Fundação da América, permitindo que o espectador Experimente As pessoas, lugares e eventos que 
formaram o nosso mundo e a fé cristã.  Até à data, a Coldwater Media produziu e distribuiu com sucesso 
54 episódios.  Broadcast na rede de radiodifusão Trindade e Blaze. 
Web: https://www.drivethruhistory.com/ 
 
CREATION IN THE 21st CENTURY: A criação no século XXI tem cientistas de nível superior se-
manais e inclui histórias, e descobertas que irão iluminar, educar e inspirar como David Rives leva os 
espectadores em uma viagem incrível através da grandeza do universo.  Do espaço profundo, para os 
meandros surpreendentes do planeta Terra, para o plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo, 
cada episódio deste espetáculo inovador vai desafiar os telespectadores a dar uma olhada nas escrituras à 
luz da Maravilhas da criação de Deus.  Transmitido na Trinity Broadcasting Network. 
Web: http://creationinthe21stcentury.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glória ao pai, ao filho e ao 
Espírito Santo.  Como era no 
início, agora e sempre, pelos 
séculos de séculos.  Amém. 
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