Tradução Portugeuse
PARA AS CRIANÇAS

Illustrado

Harold A. Lerch, Sr
Word to the World Ministries
(Palavra aos Ministérios do Mundo)
1

O Deus Eterno
Para as Crianças
Copyright © 2018 by Harold A. Lerch, Sr.
O Deus Eterno
Harold A. Lerch, Sr.
Publicado por Harold A. Lerch, Sr. P.E.-Ret’d
Todos os direitos reservados exclusivamente pelo autor. O autor garante que o
conteúdo é original e não infringe os direitos legais de qualquer outra pessoa ou
trabalho.

Word to the World Ministries
(Palavra aos Ministérios do Mundo)
2

Palavra aos ministérios do mundo
Palavra aos ministérios do mundo é um Ministério fundado por Harold Lerch para
distribuir, sem nenhum custo, materiais de testemunho, e informação baseada
biblicamente. Nós convidamos você a visitar o nosso site e fazer o download de livre
tratos e livros.
Agradecemos a Mariah por sua ajuda.

Autor
O autor é um graduado da Universidade Estadual da Pensilvânia e é um engenheiro
profissional aposentado. Atuou como diretor de construção de um grande varejista
regional até sua aposentadoria.

Referências bíblicas
Referências bíblicas, traduzidas pelo autor, são desses textos em inglês
Versão King James autorizada, domínio público.
A Bíblia viva (LVB) Copyright © 1971 por Tyndale House Publishers, Wheaton, Il, usado
por permissão.
A versão revisada padrão da Bíblia (VRS) © Copyright 1946, 1952, 1971 pela divisão de
educação cristã do Conselho Nacional de igrejas de Cristo nos EUA, e usado por
permissão.

Textos bíblicos e clip-arts foram extraídos de:
The Bible Library CD-ROM Disc. (c) Copyright 1988,2000 by ELLIS ENTERPRISES,
Inc., Oklahoma City, Oklahoma. Todos os direitos reservados. O conteúdo do disco de
CD-ROM da biblioteca bíblica não pode ser usado para venda ou troca eletrônica ou
transmissão sem o consentimento expresso por escrito de Ellis Enterprises, Inc. e, se for
caso disso, os proprietários individuais de material protegido por direitos autorais no disco.

3

Deus Sempre Esteve Aqui
Você já se perguntou de onde Deus veio? Deus estava aqui antes de nós. Ele esteve aqui
para sempre. Ele é o Deus eterno.
Como é que sabemos? A Bíblia nos diz isso. A Bíblia nos fala sobre Deus.
Deus disse aos homens há muito tempo para escrever suas palavras em um livro chamado
a Bíblia. A Bíblia nos fala sobre o Deus eterno. A Bíblia nos diz que Deus nos criou. A
Bíblia nos diz que Deus nos ama.

Da Bíblia:
No princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma, e vazio; e a escuridão
estava sobre a face das profundezas. E o espírito de Deus moveu-se sobre a face das
águas. Gênesis 1:1-2.
Antes de mais nada existia, havia Cristo, com Deus. Ele sempre esteve vivo e é ele
próprio Deus. John 1:1 LVB.
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Criador
Já se perguntou de onde veio? E de onde veio o sol, a lua e as estrelas? E de onde
vieram os dinossauros e os outros animais?
A Bíblia nos diz que Deus fez tudo. Deus fez o sol, a lua, as estrelas e o céu. Deus
fez os oceanos e a terra. Depois que Deus fez essas coisas, ele fez todas as coisas que
vivem e respiram. Ele fez as árvores, flores e grama. Ele fez os pássaros, peixes, filhotes e
gatinhos. Deus guardou o melhor para o final.
Sabe o que Deus fez por último? Pessoas! Ele fez o primeiro homem e mulher.
Seus nomes eram Adão e Eva. Eles tinham muitos filhos e netos.

Então Deus disse: "que haja luz." E a luz apareceu. E Deus disse, ' ' deixe os vapores
separarem-se para formar o céu acima e os oceanos abaixo. Deixe a água debaixo do céu
ser recolhida em oceanos para que a terra seca surja. " E assim foi. Então Deus nomeou a
terra seca ' ' Earth, ' e a água ' ' mares. ' ' deixe a terra irromper com todo tipo de grama e
planta de semente, e árvores frutíferas com sementes dentro do fruto, para que essas
sementes produzam os tipos de plantas e frutas de onde vieram." Então Deus disse:
"Deixe luzes brilhantes aparecerem no céu para dar luz à terra e identificar o dia e a noite;
Eles devem trazer as estações da terra, e marcar os dias e anos, e deixá-los ser luzes para
dar luz sobre a terra. E foi assim. Então Deus disse: "Deixe as águas cheias de peixes e
outras vidas, e deixe que os céus sejam preenchidos com pássaros de todos os tipos." Deus
fez todos os tipos de animais selvagens, gado e répteis. E Deus estava satisfeito com o que
ele tinha feito. De Gênesis 1 LVB.
Então Deus disse: "Deixe-nos fazer um homem-alguém como nós, para ser o mestre de
toda a vida sobre a terra e nos céus e nos mares." Gênesis 1:26 LVB.
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Tudo Era Bom
Deus fez todas as coisas em seis dias. Então Deus disse que era muito bom.
Adão, Eva, e os animais viviam em um belo jardim. O jardim chamava-se Éden.
Deus deu-lhes frutas e legumes saborosos para comer.
Sabia que eles não comiam carne naquela época? Era um mundo perfeito. Os
animais também não comeram carne. Todos viveram em paz.

Então Deus olhou para tudo o que ele tinha feito, e foi excelente em todos os sentidos.
Gênesis 1:31 LVB.
Então o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e colocou no jardim o homem
que ele havia formado. O Senhor Deus plantou todos os tipos de árvores bonitas lá no
jardim, árvores que produzem a escolha da fruta. No centro do jardim, ele colocou a
árvore da vida, e também a árvore da consciência, dando conhecimento do bem e do mal.
Gênesis 2:8-9 LVB.
Assim, o Senhor Deus formou a partir do solo cada tipo de animal e pássaro, e trouxe-os
para o homem para ver o que ele iria chamá-los; e o que quer que tenha chamado, era o
nome deles. Gênesis 2:19 LVB.
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Satanás é Mau
Deus fez os anjos. Ele obrigou-os a vigiar-nos e a proteger-nos.
Alguns dos anjos não queriam nos ajudar. Deus fez estes anjos maus deixarem o
céu. Um dos anjos chamava-se Lúcifer. Nós o chamamos de Satanás.
Deus disse a Adão e Eva para não comerem frutas de uma árvore especial. Satanás
foi para o jardim do Éden. Ele enganou Eve para comer frutas da árvore especial. Eve deu
algumas das frutas para Adão. Ele também comeu. Que fez Deus triste.

Porque ele ordena aos seus anjos que o protejam onde quer que vá. Salmos 91:11 LVB.
Como você está caído do céu, ó Lúcifer, filho da manhã! Como você é cortado para o
chão-poderoso embora você fosse contra as Nações do mundo. Porque você disse para si
mesmo, ' ' Eu vou ascender ao céu e governar os anjos. Vou tomar o trono mais alto. Vou
presidir o monte de montagem, longe no norte. Vou escalar para os céus mais altos e ser
como o Altíssimo. Mas em vez disso, você será levado para o poço do inferno, até suas
profundezas mais baixas. Isaías 14:12-15 LVB.
De repente (Satanás) apareceu. Sua cauda se aproximou atrás dele um terço das estrelas,
que ele mergulhou para a terra. Do Apocalipse 12:3, 4 LVB.
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Vida após o pecado
Deus estava triste por Adão e Eva terem comido o fruto que Satanás lhes deu. Deus
é triste quando não o escutamos. Quando não escutamos a Deus que é chamado de pecado.
Você acha que Deus puniu Adão e Eva por pecar? Ele os fez deixar o jardim do
Éden. Deus lhes disse que agora as ervas daninhas cresceriam. Deus disse que eles teriam
que trabalhar duro para conseguir comida para comer. Deus lhes disse que eles
envelheceriam e morreriam.
Acha que Adão e Eva aprenderam a lição? Voltaram a pecar?

O Senhor Deus chamou Adam, por que você está se escondendo? Você comeu frutas da
árvore que eu avisei? " Sim, "Adam admitiu," mas foi a mulher que me deu que me trouxe
alguns, e eu comi. " Então o Senhor Deus perguntou à mulher: "como pôde fazer tal
coisa?" "A serpente me enganou", respondeu ela. Então Deus disse à mulher: "você deve
ter filhos com intensa dor e sofrimento. E para Adão, Deus disse, "porque você ouviu sua
esposa e comeu a fruta quando eu lhe disse para não, eu coloquei uma maldição sobre o
solo. Toda a sua vida você vai lutar para extrair uma vida a partir dele. Condensado de
Gênesis 3:9-13, 16-17 LVB.
Então o Senhor Deus o baniu para sempre do jardim do Éden, e o enviou para cultivar o
terreno do qual ele havia sido levado. Assim, Deus o expulsou, e colocou poderosos anjos
no leste do jardim do Éden, com uma espada flamejante para guardar a entrada para a
árvore da vida. Gênesis 3:23-24 LVB.
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Uma Grande Inundação
Adão e Eva tiveram muitos filhos. Seus filhos cresceram e tiveram filhos. Logo as
pessoas viviam em todo o mundo. Eles sabiam o que aconteceu quando Adão e Eva
pecaram. Eles eram bons o tempo todo para agradar a Deus?
Não!
As pessoas do mundo não
aprenderam a lição. Eles fizeram coisas ruins
e pecaram muitas vezes. Como você acha que
isso fez Deus se sentir?
Deus estava triste quando ele olhou para
a terra e viu todos os pecados do povo. Ele
decidiu fazer uma grande inundação que
cobriria a terra. A inundação apagaria todas as
coisas da respiração.
Mas adivinhe o que mais Deus
encontrou. Deus encontrou um homem
chamado Noah e sua família. Deus viu que
eles o amavam. Deus fez um plano para
salvá-los.
Deus disse a Noé para construir um
grande barco. Chamava-se uma arca. Deus
colocou um pouco de todo tipo de animal
na arca. Deus disse a Noé para levar sua
esposa, seus filhos, e suas esposas na arca.
Deus salvou a família de Noé e alguns de
todos os tipos de animais, mantendo-os em
cima da água durante essa grande
inundação.
Os dias de Adão depois que ele se tornou o pai de Seth foram 800 anos; e ele tinha outros
filhos e filhas. Gênesis 5:4 LVB.
Quando o Senhor Deus viu a extensão da maldade humana, e que a tendência ea direção da
vida dos homens eram apenas para o mal, ele estava arrependido de tê-los feito. Partiu-lhe
o coração. E ele disse: "Vou apagar da face da terra toda a humanidade que criei. Sim, e
os animais também, e os répteis e os pássaros. Porque eu sinto muito que eu fiz. Gênesis
6:5-7 LVB.
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Mas Noé foi um prazer para o senhor. Aqui está a história de Noé: ele era o único homem
verdadeiramente justo que vivia na terra naquela época. Ele tentou sempre conduzir seus
assuntos de acordo com a vontade de Deus. E ele tinha três filhos. Gênesis 6:8-9 LVB.
Faça um barco da madeira resinosa, selando o com piche; e construir decks e barracas em
toda a nave. Torná-lo 450 metros de comprimento, 75 metros de largura, e 45 metros de
altura. Construir uma clarabóia todo o caminho ao redor do navio, dezoito centímetros
abaixo do telhado; e fazer três decks dentro do barco-um fundo, meio, e deck superior-e
colocar uma porta para o lado. "Olha! Eu vou cobrir a terra com uma inundação e destruir
cada ser vivo-tudo em que há o sopro da vida. Todos vão morrer. Mas prometo manter-te
a salvo na nave, com a tua mulher, os teus filhos e as suas esposas. Traga um par de cada
animal--um macho e uma fêmea--no barco com você, para mantê-los vivos através da
inundação. Traga um par de cada tipo de pássaro e animal e réptil. Gênesis 6:14-19 LVB.
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Uma Grande Torre
Após o dilúvio, Noé e sua família sairam da arca. Todos os animais fugiram da
arca. Noé e sua família eram gratos a Deus. Eles amaram a Deus e Deus os amou.
A família de Noé teve muitos filhos e
netos. Deus disse ao povo que se espalhasse
por toda a terra. Alguns deles construíram
uma grande cidade com um edifício alto.
Eles fizeram isso para que pudessem ficar
juntos. Eles não queriam se espalhar. Você
acha que Deus estava com raiva de novo?
Deus já fez Adão e Eva deixarem o
jardim do Éden. Deus já fez uma grande
inundação. O que ele faria agora?
Todas as pessoas do mundo falavam a
mesma língua. Agora Deus os fez falar
línguas diferentes. As pessoas se misturaram
e assustaram. Eles se espalharam por todo o
mundo.
Deus disse a Noé e seus filhos: ' ' eu prometo solenemente a você e seus filhos e aos
animais que vocês trouxeram com vocês--todas essas aves e gado e animais selvagens--que
eu nunca mais enviarei outra inundação para destruir a terra. E eu selo esta promessa com
este sinal: Eu coloquei meu arco-íris nas nuvens como um sinal de minha promessa até o
fim dos tempos, para você e para toda a terra. Gênesis 9:8-13 LVB.
Vamos descer e dar-lhes diferentes línguas, para que eles não iriam entender as palavras
um do outro! Então, dessa forma, Deus espalhou-os por toda a terra; e isso acabou com a
construção da cidade. É por isso que a cidade foi chamada de Babel (que significa
"confusão"), porque foi lá que Deus confundiu-los, dando-lhes muitas línguas, assim
amplamente espalhando-os através da face da terra. Gênesis 11:7-9 LVB.
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O Povo de Deus
Noah tinha um bisneto. O nome dele era Abraham. Abraão amava Deus. Deus foi
gentil com Abraão.
Abraão tinha um filho chamado Isaac. Isaac era o pai dos judeus. Deus amou os
judeus porque o amavam. Deus prometeu cuidar deles.
Deus prometeu enviar alguém para proteger os judeus de seus inimigos. Esse
alguém foi chamado de Messias. O Messias também os salvaria de seus pecados.
Abraão tinha um filho chamado Ismael. Ele é o pai de todas as nações árabes. Os
árabes chamam Abraão de pai de sua nação, também.

Noé era outro que confiava em Deus. Quando ele ouviu o aviso de Deus sobre o futuro,
Noé acreditou nele, embora não houvesse sinal de uma inundação, e não perdendo tempo,
ele construiu a arca e salvou sua família. A crença de Noé em Deus estava em contraste
direto com o pecado e a descrença do resto do mundo--que se recusou a obedecer--e por
causa de sua fé ele se tornou um daqueles que Deus aceitou. Hebreus 11:7 LVB.
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Abraão confiou em Deus, e quando Deus lhe disse para sair de casa e ir para longe para
outra terra, que ele prometeu dar-lhe, Abraão obedeceu. Longe ele foi, nem mesmo saber
onde ele estava indo. E mesmo quando ele alcançou a terra prometida de Deus, ele viveu
em barracas como um mero visitante, assim como Isaac e Jacó, a quem Deus deu a mesma
promessa. Abraão fez isso porque ele estava confiantemente esperando por Deus para
levá-lo àquela forte cidade celestial cujo criador e construtor é Deus. Hebreus 11:8-19
LVB.
E assim uma nação inteira veio de Abraão, que era muito velho para ter mesmo um filho-uma nação com tantos milhões de pessoas que, como as estrelas do céu e a areia nas
margens do oceano, não há como contá-las. Hebreus 11:12 LVB.
E quanto a Ismael, eu o abençoo, e o farei frutífero, e o multiplicarei excessivamente; e eu
farei dele uma grande nação. Mas a minha aliança estabelecerei com Isaac, que a Sarah
vos deverá neste momento definido no próximo ano. De Gênesis 17:20-21.
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Terra Prometida
Os judeus nem sempre ouviam Deus. Deus os castigaria para lhes ensinar lições.
Uma maneira era viver como escravos no Egito por muitos anos. O líder egípcio era faraó.
Ele era mau para os judeus. Os judeus rezaram a Deus para que pudessem deixar o Egito.
Deus ouviu suas preces. Ele ouve sempre as nossas preces. Deus responde às
nossas preces quando for a hora certa. Deus fez o Faraó deixar os judeus irem. Faraó
deixá-los ir, e depois mudou de idéia. Mas Deus ajudou seu povo a escapar com segurança.
Ele os levou a uma terra rica e prometida.

Você não se lembra (Oh, nunca esquecê-lo!) 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. Deuteronômio 9:7 LVB.
Não é de todo porque você é tão fina, as pessoas eretas que o senhor vai levá-los para fora
de antes de você! Digo-o novamente, é apenas por causa da maldade das outras nações, e
por causa de suas promessas aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, que ele vai fazêlo. Deuteronômio 9:5 LVB.
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Promessa de Jesus
Deus cumpre as suas promessas. Sua melhor promessa era o Messias.
O Messias nos salvaria de nossos pecados. As pessoas costumavam fazer sacrifícios
a Deus para serem perdoados dos seus pecados. Deus prometeu que o Messias seria o
nosso sacrifício.
As pessoas eram muitas vezes maus para os judeus. Deus prometeu que o Messias
venceria seus inimigos.
Os judeus rezaram para que o Messias em breve viesse salvá-los. Quando ele virá?

Para nós nasce uma criança; a nós um filho é dado; e o governo deve estar sobre seu
ombro. Estes serão os seus títulos reais: "Wonderful", "conselheiro", "o poderoso Deus",
"o pai eterno", "o príncipe da paz". Seu governo sempre em expansão, Pacífico nunca vai
acabar. Ele governará com perfeita equidade e justiça do trono de seu pai Davi. Ele trará
verdadeira justiça e paz a todas as Nações do mundo. Isso vai acontecer porque os
exércitos do Senhor dos céus se dedicaram a fazê-lo! Isaías 9:6-7 LVB.
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Dom de Deus
Deus enviou o Messias. O Messias era seu filho. O nome dele é Jesus. Jesus veio como
um bebê comum. Maria e José eram seus pais. Eles amavam Jesus e cuidavam bem dele.
Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. Uma manjedoura é um cocho para
alimentar animais. Nós chamamos seu Natal de aniversário. Ele cresceu para ser muito
inteligente. Jesus era especial e não como as outras crianças. Ele era o filho de Deus. Jesus
obedeceu a seus pais, Maria e José. Acima de tudo, ele amava Deus, seu pai.

José, filho de Davi, o anjo disse, não hesite em tomar Maria como sua esposa! Pois a
criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. E ela terá um filho, e você nomeálo-á Jesus (que significa ' Salvador '), pois ele salvará seu povo de seus pecados. Mateus
1:20-21 LVB.
E ela trouxe seu filho primogênito, e embrulhou-o em panos, e colocou-o em uma
manjedoura; Porque não havia espaço para eles na estalagem. Lucas 2:7/a.
E Jesus, quando ele foi batizado, subiu logo para fora da água: e, lo, os céus foram abertos
a ele, e ele viu o espírito de Deus descendo como uma pomba, e iluminando-se sobre ele: e
lo uma voz do céu, dizendo: Este é o meu filho amado , em quem estou muito satisfeito.
Mateus 3:16-17.
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Jesus Ama as Crianças
Jesus veio à terra para salvar os judeus
do pecado. Ele também veio para salvar
qualquer um que o amasse do pecado.
Um dia um grupo de crianças veio ver
Jesus. Os adultos tentaram afastá-los. Jesus
disse às crianças para virem ter com ele. Ele
disse aos outros para não mandarem as
crianças embora. Ele disse, "de tal é o Reino
dos céus."
Jesus amou a todos. Ele curou os
doentes. Ele alimentou os famintos. Disselhes como podiam ser salvos dos seus
pecados. Jesus disse ao povo que eles
deveriam acreditar nele e honrar a Deus. Se
sim, algum dia eles estariam com ele no céu.

Crianças pequenas foram trazidas para Jesus para colocar suas mãos sobre eles e orar.
Mas os discípulos repreenderam aqueles que os trouxeram. "não incomodá-lo", disseram
eles. Mas Jesus disse: "Deixe que as criancinhas venham até mim, e não as impeça. Para
de tal é o Reino dos céus. E ele colocou as mãos na cabeça e abençoou-os antes de partir.
Mateus 19:13-15 LVB.
Depois de uma noite escura um líder religioso judeu chamado Nicodemos, um membro da
seita dos fariseus, veio para uma entrevista com Jesus. "Senhor", disse ele, ' ' todos nós
sabemos que Deus te enviou para nos ensinar. Seus milagres são prova suficiente disso.
Jesus respondeu: "com toda a seriedade que possuo digo-lhe que, a menos que você nasça
de novo, você nunca poderá entrar no Reino de Deus." "nascido de novo!", exclamou
Nicodemos. "O que quer dizer? Pois só eu, o Messias, vim para a terra e voltarei para o
céu novamente. E como Moisés no deserto ergueu a imagem de bronze de uma serpente
em um poste, mesmo assim eu devo ser erguido em cima de um poste, de modo que
qualquer um que acredite em mim terá a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo
que deu seu único filho para que qualquer um que crê nele não pereça, mas tenha a vida
eterna. John 3:1-4, 13-16 LVB.
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Jesus LVive
Algumas pessoas se zangaram com Jesus. Eles não acreditavam que ele era o filho
de Deus. Puseram-no à morte pendurando-o numa cruz. Nós chamamos esse dia de sextafeira boa.
Jesus morreu na Cruz. O sangue dele fugiu do corpo. O sangue dele corria como o
animal que as pessoas faziam antes dele. Seu sangue foi derramado para lavar nossos
pecados.
Você já teve um animal de estimação que morreu? Você enterrou? Quando as
coisas morrem e as enterramos, é o fim deles. Não foi o fim de Jesus. Jesus tinha
prometido que ressuscitaria dos mortos. No terceiro dia ele se ergueu dos mortos. Nós
chamamos esse dia de Páscoa.

Como Jesus estava a caminho de Jerusalém, ele levou os doze discípulos de lado, e
conversou com eles sobre o que aconteceria com ele quando eles chegassem. "Serei traído
aos principais sacerdotes e outros líderes judeus, e eles vão me condenar a morrer. E eles
vão me entregar para o governo romano, e eu vou ser ridicularizado e crucificado, eo
terceiro dia eu vou ressuscitar novamente. Mateus 20:17-19 LVB.
Porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir, e para dar a minha vida
como um resgate para muitos. Mateus 20:28 LVB.
O anjo disse, "não fique tão surpreso. Não está procurando por Jesus, o Nazareno que foi
crucificado? Ele não está aqui! Ele voltou à vida! Olha, era aí que o corpo dele estava a
mentir. Mark 16:6 LVB.
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Viver com Deus para Sempre
Jesus ressuscitou dos mortos na Páscoa. Então ele ensinou sobre Deus por mais 40
dias. Ele então se levantou através das nuvens para o céu. Jesus reinará com Deus para
sempre.
Jesus prometeu que um dia iríamos para o céu. Ele disse que podíamos estar com
ele e com Deus. Poderíamos estar com todos que Jesus salvou. Todos que crêem em Jesus
serão salvos.
Já ouviu dizer que os adultos dizem que as melhores coisas da vida são de graça?
Jesus vai te salvar de graça. Você não pode gastar dinheiro para chegar ao céu. Você não
pode ir para o céu fazendo coisas boas. Jesus fez tudo.
Você pode ser salvo se aceitar Jesus como seu Salvador. Você pode ir para o céu se
você aceitar Jesus como seu Salvador.
Para fazer isso, Ore:
Meu Deus, lamento que às vezes eu
faça coisas más. Eu sei que Jesus
pode me salvar dos meus pecados.
Jesus, por favor, entra no meu
coração e sê o meu Salvador. Por
favor, me ajude a tentar ser bom.
Eu sei que às vezes eu posso fazer
coisas ruins. Mas eu sei que você
vai me perdoar quando eu pedir.
Obrigado por me salvar. Amém.

Jesus disse-lhes: "vocês devem entrar em todo o mundo e pregar as boas novas a todos, em
todo o lado. Aqueles que crêem e são batizados serão salvos. Mas aqueles que se recusam
a acreditar serão condenados. Mark 16:15-16 LVB.
E Jesus os guiou até Bethany, ergueu as mãos e abençoou-as. E isso aconteceu, enquanto
ele os abençoou, ele foi separado deles, e levado para o céu. E eles o adoraram, e voltaram
a Jerusalém com grande alegria: Lucas 24:50-52.
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"Não deixe seu coração ser incomodado. Você está confiando em Deus, agora confie em
mim. Há muitas casas lá em cima onde meu pai vive, e eu vou prepará-los para a sua
vinda. Quando tudo estiver pronto, então eu vou buscá-lo, para que você possa sempre
estar comigo onde eu estou. Se isso não fosse assim, eu diria claramente. E você sabe
onde eu estou indo e como chegar lá. "não, nós não", disse Thomas. "nós não temos
nenhuma idéia para onde você está indo, então como podemos saber o caminho?" Jesus
disse-lhe: "Eu sou o caminho-Sim, e a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o pai,
exceto por meio de mim. John 14:1-6 LVB.
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Fim?
A maioria das histórias tem um fim. Este aqui não tem fim. Há mais depois desta
história. Algum dia o Messias virá novamente. Jesus vai voltar. Ele vai derrotar todos os
inimigos daqueles que o amam.
Nós que amamos Jesus governaremos com ele. Governaremos com ele do céu para
todo o sempre. Nós vamos viver com o Deus eterno.

Fique feliz com isso! Seja muito feliz! por uma tremenda recompensa te espera no céu. E
lembre-se, os antigos profetas também foram perseguidos. Mateus 5:12 LVB.
Jesus disse a ela: "Eu sou aquele que ressuscita os mortos e lhes dá vida novamente.
Qualquer um que acredite em mim, mesmo que morra como qualquer outra pessoa, viverá
de novo. " John 11:25 LVB.
Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Atos 16:31 LVB.
Por causa de sua bondade você foi salvo por confiar em Cristo. E mesmo confiar não é de
você; também é um presente de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que
fizemos, então nenhum de nós pode ter qualquer crédito por isso. Efésios 2:8-9 LVB.
Quando alguém se torna um cristão, ele se torna uma pessoa nova marca dentro. Ele não é
mais o mesmo. Uma nova vida começou! 2 Coríntios 5:17 LVB.
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PARA OS PAIS
As escolas estão ensinando as crianças que a evolução é fato científico. A evolução é uma
teoria, não um fato! A evolução é a principal teoria do povo ateu que quer explicar a
origem de um mundo sem a existência de um Deus todo-poderoso. A boa ciência apóia a
conta de criação bíblica. Depende verdadeiramente de que lado você escolhe.
A história da Bíblia está ataque também. Os modernistas afirmam que as histórias na
Bíblia são inventadas, mitos que são meramente para nos ensinar lições. Os arqueólogos
modernos estão descobrindo mais e mais sites e artefatos que apóiam a história da Bíblia.
Escolho acreditar na palavra de um Deus todo-poderoso, onisciente, que colocou sua
palavra em nossos corações. A seguir estão alguns exemplos de como a ciência pode ser
interpretada como em perfeita harmonia com a Bíblia, a palavra de Deus.
A BÍBLIA E A CIÊNCIA
Muitos, se não quase todos os cientistas modernos chamam-se "naturalistas", um ponto de
vista filosófico de acordo com o que tudo surge a partir de propriedades naturais e causas,
e sobrenatural ou espiritual explicações são excluídos ou descontados. (Nota: por
definição, o naturalismo é um sistema de crenças, uma religião. Os cientistas principais
tornam-se PhD, ou doutores da filosofia.) A desacordo de criação-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. As observações e as experiências devem ser repetitivas. 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 "intimidados" por uma maioria que
iria fazê-los sentir como se estivessem fora de contato com a realidade. A seguir estão
alguns dos pontos de discórdia:
A TEORIA DO BIG BANG
É apenas uma teoria. Em vez disso, uma série de teorias. O "equivalente" bíblico disso é
interessante: no começo Deus criou o céu e a terra (Gênesis 1:1); em um dia, Deus fez
espaço, tempo e matéria. Naturalistas podem dizer que "só aconteceu", que a partir de
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nada veio alguma coisa. Criacionistas acreditam que um onisciente, todo-poderoso sendo
feito tudo do nada: Deus. Nada disso pode ser observado ou testado. Vejamos os
argumentos mais tangíveis.
Primeiro, todos os cientistas não-crentes não subscrever a evolução. Sim, a maioria dos
titulares de PhD acreditam na evolução, mas alguns acreditam que um designer começou
tudo isso, embora eles não podem responder a quem isso seria. Dr. Michael Behe da
Universidade Lehigh é um dos cientistas mais famosos no campo refutando o Darwinismo.
O mais famoso pelo princípio da "complexidade irredutível", diz Behe, "estou interessado
na evolução de sistemas bioquímicos complexos. Muitos sistemas moleculares na célula
requerem múltiplos componentes para funcionar. Eu tenho apelidado tais sistemas
"complexo irredutivelmente".
(Behe 1996, 2001)
"os sistemas complexos
irredutivelmente parecem-me ser muito difíceis de explicar 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
FÓSSEIS
Naturalistas desenterrar ossos fossilizados em todo o lugar e, em seguida, desenvolver
histórias e linhas de visão com base em suas opiniões. Outros vêem o registro fóssil
apenas gritando "Deus". Porque? Uma inundação mundial que matou quase toda a vida
na terra deixaria bilhões de coisas mortas enterradas em camadas de rocha estabelecidas
por água por toda a terra. Isso é exatamente o que vemos. Além disso, uma inundação
mundial depositaria fósseis marinhos no topo das montanhas. Isso também é o que existe.
Os naturalistas acreditam que os animais morrem; são gradualmente cobertas pela terra, e
eventualmente fossilizam. Tente esta experiência: encontrar um animal morto, deixá-lo
deitado em seu quintal, e ver se ele permanece 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 "a marcha do progresso" da evolução de macaco
para humano. O problema com esta ilustração é que todos os personagens representativos
são ou macacos ou pessoas. Não há representantes de transição. Criacionistas não são os
únicos cientistas que vêem a falácia deste pensamento.
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Da revista secular cientista americano, "pensar sobre a variabilidade comportamental
humana pré-histórica em termos de várias estratégias adaptáveis oferece uma maneira
atraente para explicar essas diferenças. Mas primeiro, precisamos descartar uma idéia
incorreta e antiquada sobre a evolução humana, a crença de que Homo sapiens préhistóricos podem ser divididos em "arcaico" e "moderno" humanos."
Web: https://www.americanscientist.org/article/refuting-a-myth-about-human-origins
DNA
O DNA "programa" que toda a vida possui só pode ser descrito como design. Aqui está
uma opinião de um naturalista:
Dr. Stephen C. Meyer dirige o centro de ciência e cultura no Discovery Institute, um nãopartidário público-tanque de pensar com escritórios em Seattle, Washington e Arlington,
Virgínia. Meyer dedicou mais de duas décadas de sua carreira ao curioso caso que ele
chama de "o enigma do DNA". Seu livro 2009, assinatura na célula, DNA e as evidências
de design inteligente, lançado em junho de 2009, narra sua investigação pessoal e
profissional sobre a causa responsável pela origem da informação biológica na célula.
Enquanto trabalhava como Geofísico de exploração em 1985, Meyer participou de uma
conferência em Dallas abordando a origem do universo, a origem da vida e a natureza da
consciência humana.
"Foi uma discussão de apreensão 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 explicação
satisfatória para a forma 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", isto é, uma teoria de como a primeira célula viva surgiu a partir de produtos
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químicos mais simples no oceano primordial. E de suas discussões ficou claro que o DNA
— com seus arranjos misteriosos de caracteres químicos — era uma razão chave para este
impasse. "
Web: http://www.vision.org/visionmedia/reviews/intelligent-design-signature-in-thecell/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". Carbono 14 se deteriora a uma
determinada taxa. Mas usar essa taxa de decadência para determinar a idade de algo é
tênue. Deve-se fazer suposições sobre o que a atmosfera de make-up foi na "pré-história",
por exemplo. Novamente: Assunção.
Aqui estão dois grandes problemas com radiométrica Carbon Dating:
Primeiro, o tecido mole de dinossauro foi encontrado que contém carbono 14. A taxa de
deterioração de 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.
"”esquisadores da Imperial College, em Londres, tiveram baixas expectativas quando
começaram a analisar oito fósseis de dinossauros desterrados na formação do parque de
dinossauros em Alberta, Canadá, cerca de 100 anos atrás. A maioria dos ossos, que
datavam do período Cretáceo, estavam em fragmentos; as peças que permaneciam eram de
qualidade abaixo da média. Para o espanto dos cientistas, no entanto, a análise com um
microscópio eletrônico revelou o que parecia ser glóbulos vermelhos e fibras de colágeno
que permaneceram intactos durante cerca de 75 milhões anos de fossilização.”
"Ao contrário dos ossos e dentes, que podem sobreviver por centenas de milhões de anos,
tecidos moles estão entre os primeiros materiais a desaparecer durante o processo de
fossilização. Mesmo assim, os cientistas encontraram tecido macio intacto em ossos de
dinossauro antes. O caso mais famoso data de 2005, quando Mary Schweitzer da
Universidade Estadual 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 apenas com fósseis extremamente bem preservados. A coisa mais
extraordinária sobre o novo achado, que os cientistas do Imperial College de Londres
informou esta semana no jornal Nature Communications, é que os fósseis que eles
examinaram são de condição relativamente pobre (para colocá-lo gentilmente)."
Web: https://www.history.com/news/scientists-find-soft-tissue-in-75-million-year-olddinosaur-bones
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Em segundo lugar, foram encontrados diamantes contendo C14. 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 deteriorar em nenhuma égua de
100.000 anos. C14 também foi encontrado em carvão.
Datação por radiocarbono é geralmente limitada a datar amostras não mais de 50.000 anos,
como amostras mais antigas do que têm C14 insuficiente para ser mensurável. As datas
mais antigas foram obtidas utilizando 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 presente
(Walker, Mike (2005). Métodos de namoro quaternário (PDF). P. 23 Chichester: John
Wiley & sons. ISBN 978-0-470-86927-7.
É evidente que existem muitas "causas de discordância" entre os pontos de vista
criacionista e naturalista. Não podemos fazer o suficiente aqui, mas possivelmente
despertar o seu interesse. Inúmeras organizações de cientistas que também são cristãos
têm formado instituições de pesquisa e para publicar artigos, livros, DVDs, etc, apoiando
suas opiniões. Confira "recursos" no apêndice.
O SOPRO DA VIDA
E o Senhor Deus formou o homem da poeira da terra, e soprou em suas narinas o sopro da
vida; e o homem tornou-se uma alma viva. (Gênesis 2:7)
Uma vez tive a experiência de assistir Ken Ham, diretor executivo de respostas em
Gênesis ministérios, com uma série de programas em um colégio bíblico, seminário e
ensino médio. Eu estava familiarizado com a ciência da criação bíblica de antemão.
Depois de ouvir a maioria das apresentações, eu tive a oportunidade de falar com Ken
durante uma pausa rara. Compartilhei com ele que quatro palavras indistintas da conta da
criação bíblica me convencem da verdade da criação especial: "o sopro da vida".
A sequência de criação bíblica pode parecer ilógico para nós: a luz foi criada diante do sol;
os répteis foram criados no mesmo dia que os mamíferos e o homem (os evolucionistas
acreditam que os dinossauros viveram mais cedo que o homem), e; aves criadas antes dos
dinossauros (os evolucionistas acreditam que as aves evoluíram dos dinossauros) Como
um cristão crente na Bíblia explica isso? Se a Bíblia é verdadeira e infalível, deve ser fácil
provar essas "inconsistências". Então, que provas temos, de uma forma ou de outra?
Vamos começar com o "sopro da vida".
O momento depois que um ser vivo morre, o corpo ainda contém cada fio de ADN
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essencial, molécula, órgão e fluido corporal que possuía enquanto momentos vivos antes.
Por que morreu? O que é a essência fundamental que falta que impedem os materiais
organizados da vida? Ken Ham é um cientista. Ele concorda que este "sopro de vida" está
fora da nossa compreensão humana e percepção. Esta razão só me permitiria aceitar o
design inteligente por um ser supremo (Deus), mas há muitas outras razões.
HOMEM ADIANTADO
O Discovery Channel foi ao ar o último Neandertal, que era sobre nosso suposto ancestral
bruto. Os evolucionistas devem fazer o Neandertal se encaixar em suas longas idades,
então eles descrevem o Neandertal como ridículo. Acredito que qualquer homem de
qualquer idade era apenas "homem". A seguir é a afirmação evolucionista, e a resposta
criacionista:
Os Neandertais talvez tivessem uma linguagem complexa (do último Neandertal). A
Bíblia ensina que há apenas o povo de Deus, não os Neandertais, Cro-Magnons, Homo
Africano, etc. Todos 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 a posição para o homem adiantado como indicado pela Bíblia.
Viviam em pequenos grupos. Cuidavam um do outro. Caçadores/coletores. Ferramentas
brutas. Enterrou 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 a comida. Não comemos carne até depois do dilúvio.
Desapareceu repentinamente. Várias possibilidades. Aqueles que vivem antes da
inundação de Noé foram enterrados na inundação. Outros se espalharam rapidamente após
a confusão em Babel. Outros pegaram e se mudaram de vez em quando.
Os Neandertais tinham ossos grandes, grandes cérebros, eram musculosos. Compare
esquimós aos nativos americanos aos europeus aos asiáticos. Todos os seres humanos
podem ser construídos diferentemente incluindo formas do crânio.
Um novo "antecessor", Cro Magnon, foi encontrado na França. Seu crânio era diferente
do Neandertal, ele era mais alto, mais leve desossado, comia uma dieta melhor, e fazia
jóias. Soa como os EUA.
Um segundo grupo veio "fora-de-África" e ou deslocado todos os outros, incluindo
Neanderthal, ou misturado e fundido com os outros. Nós misturamos e fundimos o tempo
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todo estes dias e usamos o nome odioso "Mestiço".
Aqui está uma grande citação sobre a evolução: é a evolução tão delicada flor que deve ser
protegida? Se for, então deve haver algo de errado com ele. Andrew, o companheirismo
da ciência 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 a verdade. A Bíblia não é contos de fadas ou
apenas histórias para canalizar a nossa moral. Se você não é um cristão, você pode não
estar ciente das melhores notícias da Bíblia; Isto é, a salvação e a vida eterna no céu com
Deus de acordo com suas promessas:
A BÍBLIA E A HISTÓRIA
A arqueologia moderna começou nos últimos séculos. Estes cientistas cavaram inúmeros
sítios antigos, dando-nos uma visão de como o velho mundo operado e sobre suas
capacidades. O exemplo principal é o Egito e os tempos dos faraós. Descobertas incríveis
foram feitas nesta nação do Norte Africano: e sobre sites bíblicos? Aqui está uma listagem
de pessoas e lugares, pensamento por secularistas 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 afirmam que os
criacionistas principais razões aceitar o dilúvio são incorretos. 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 desfiladeiro.
PBS apresentou um episódio de nova em 11 de novembro de 2017 intitulado "o assassino
inundações". Esta é uma citação da transmissão: "em todo o mundo, três locais distantes
compartilham uma semelhança estranha. Nos Estados Unidos, 16.000 milhas de canyons
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 desfiladeiros 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 vastos dilúvios arrancaram essas
paisagens no piscar geológico de um olho. Mas o que poderia ter desencadeado tais
inundações assassinas? E poderia um ataque novamente? O programa nova concluiu que
muita água em pouco tempo causou esses eventos. Eles compararam alguns deles para o
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Grand Canyon, mas (eu acho) cuidadosamente ignorado detalhes do evento Grand
Canyon.
Cientistas que são criacionistas ver evidências do Grand Canyon como um evento
repentino e recente. Dr. Walter Brown sugere em seu livro no início que enormes
quantidades de camadas sedimentares foram produzidas pela catástrofe global, e cobriu a
terra como um cobertor. Dr. Brown teorizou que a drenagem da inundação produziu
alguns enormes lagos de borne-inundação. "devido às condições locais, muitos destes
lagos acabaram por secar. Outros permanecem até hoje, mas outros ainda cresceram.
Eventualmente, as represas naturais segurando estes grandes lagos deu lugar, e água
começou a derramar através da lacuna. Quanto mais isso acontecia, mais larga a lacuna
crescia, até que todo o lago subia completamente, e esculpia o desfiladeiro rapidamente. "
Estas posições têm até modelos científicos. Web:
https://www.missionimperative.org/uploads/4/7/7/0/47708539/how_did_the_grand_canyo
n_actually_form.pdf
SODOMA E GOMORRA
É o relato da Bíblia sobre a destruição de Sodoma e Gomorra apenas um mito? Não é
provável, diz um arqueólogo que acredita, após 12 anos de peneirar areia perto do mar
morto na Jordânia, que ele encontrou as ruínas das maiores cidades gêmeas na área, uma
que se encaixa todos os critérios da conta bíblica. Steven Collins, professor de estudos
bíblicos e apologética na Universidade Trinity Southwest, diz um site "monstruoso" em
alto El-Hammam no sul do vale do Jordão, que fica a oito milhas a nordeste do mar morto,
combina perfeitamente com as descrições bíblicas da "cidade do pecado" destruída em um
único dia pelo fogo e enxofre. Collins começou a explorar os escombros em 2005 e,
eventualmente, concluiu que é realmente o local habitado por Lot, que foi salvo por
Abraão do julgamento da cidade dominante do estado da época. "Quando explorou a área,
a escolha do alto El-Hammam como o local de Sodoma era praticamente um acéfalo, uma
vez que foi de pelo menos cinco a dez vezes maior do que todos os outros locais da idade
do bronze em toda a região." O local é um grande monte, ou Tel, que ele acredita que
representa as ruínas das duas cidades. A equipe de pesquisadores, desde então, encontrou
altos e grossos muros defensivos, portões, Torres, praças e muralhas, bem como um
palácio na cidade alta.
Web: http://mobile.wnd.com/2018/03/have-sodom-and-gomorrah-been-found/
ISRAELITAS NO EGITO E NO ÊXODO
Alguns historiadores modernos negam que os israelitas foram escravizados no Egito. De
acordo com o artigo "Êxodo evidência: um egiptólogo Olha para a história bíblica" da
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edição de maio/junho de 2016 da revista Arqueologia bíblica luta com ambas as perguntas"será que o êxodo acontecer?" e "quando aconteceu o êxodo?" No artigo, evidências são
apresentadas que geralmente apóiam um êxodo a.c. do século XIII durante o período
Ramesside, quando a 19ª dinastia egípcia reinava. O artigo examina textos egípcios,
artefatos e sítios arqueológicos, que demonstram que a Bíblia relata memórias precisas do
século XIII a.c. Por exemplo, os nomes de três lugares que aparecem no relato bíblico do
êxodo de Israel do Egito correspondem aos nomes de lugares egípcios do período
Ramesside (séculos XIII-XI a.c.). A Bíblia relata que, como escravos, os israelitas foram
obrigados a construir a loja-cidades de Pitom e Ramsés. Após as dez pragas, os israelitas
deixaram o Egito e cruzaram a famosa Suph de inhame (mar vermelho ou mar de cana),
cujas águas foram milagrosamente separadas para eles. Os nomes bíblicos pitom, Ramsés
e Yam Suph correspondem aos nomes de lugares egípcios PI-Ramesse, PI-atum e (PA-)
Tjuf. Estes três nomes do lugar aparecem junto em textos egípcios somente do período
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 reapareceu até muito mais tarde.
Web:
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/exodus/exodus-fact-orfiction/
REI DAVID
Davi é uma figura bíblica que foi controversamente negada como tendo alguma vez
existido. Mas, um achado arqueológico chamado o Tel Dan estela foi descoberto 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 antiguidade. Uma vez que teria sido caro
para produzir, o monumento não poderia ter sido erguido por qualquer pessoa.
Provavelmente foi obra 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
aramaico, a língua materna da antiga Síria. A nona linha chamou a atenção coletiva dos
primeiros leitores. Havia as consoantes que soletravam o nome de David: DWD. Mas o
nome não estava sozinho. Era parte de uma palavra maior renderizada "casa de David. "
Web: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/m/mckenziedavid.html?mcubz=1
SALOMÃO
Como seu pai, Davi, muitos rejeitam Salomão como um personagem fictício. Alguns
pensam que uma escavação recente no parque bíblico Tamar no sul de Israel desenterrado
a entrada de uma das cidades de Salomão loja. Paul lago, um dos trabalhadores
arqueológicos do local, acredita que os portões que ele ajudou a descobrir nesta escavação
recente levaram a uma das cidades fortificadas descritas no livro dos primeiros reis. "a
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Bíblia diz que Salomão construiu uma fortaleza no deserto", disse lago Breaking Israel
News. "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 voltaram às Escrituras e os
alteraram para mostrar que Jesus cumpria essas profecias. A prova de que isso não
ocorreu foi encontrado entre os pergaminhos do mar morto, que são antigos religiosos
judaicos, principalmente Hebraico, manuscritos encontrados nas cavernas Qumran perto
do mar morto. Escritas antes do tempo de Jesus, eles mostram que o antigo testamento
(Bíblia Hebraica) é exatamente o mesmo que as versões atuais. Não houve fraude por
cristãos primitivos.
Outras personalidades bíblicas
Historiadores modernos questionaram que um rei chamado Nabucodonosor existia. Ele 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. Evidências
surgiram que muitas figuras bíblicas realmente existiam. Cada vez mais a historicidade da
Bíblia está sendo confirmada.
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-inthe-bible/50-people-in-the-bible-confirmed-archaeologically/
Os restos do primeiro e segundo templo são conhecidos, bem como muitos locais do novo
testamento e lugares associados com Jesus. 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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E ele fez de um sangue cada nação de homens para
habitar em toda a face da terra, e determinou os
seus tempos predeterminados e os limites da sua
habitação … Atos 17:26

Glória para o pai, e para o filho, e para o Espírito
Santo: como era no início, é agora, e será para
sempre. Amém.
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