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Prefácio
O senhor é exaltado; Porque ele habita no alto: encheu Sião com juízo e
retidão. E a sabedoria e o conhecimento serão a estabilidade dos vossos
tempos e a força da salvação: o temor do senhor é o seu tesouro. (Isaías
33:5-6).
Como um jovem, o autor foi confundido com o relato bíblico da criação e da visão do
mundo secular que tudo evoluiu a partir da sopa química flutuando em algum pântano primitivo
passado. Ele tinha fé forte naquela tenra idade, e acreditava que a Bíblia era verdadeira. Tinha
de haver alguma explicação! Ele estudou esta questão e veio a perceber que a evidência pode ser
visto mais de uma maneira. De fato, as conclusões extraídas são vistas pela religião: a criação é
uma religião que os fatos se encaixam, e a evolução é uma religião que os fatos falham. Sim, a
evolução é uma religião: um sistema de crença sem Deus.
Se a conta de criação não for verdadeira, quais partes da Bíblia são verdadeiras? A criação de
Deus é verdadeira, e assim são estas belas palavras.
Vinde a mim, todos vós que estais cansados e oprimidos, e eu vos darei
descanso. Toma o meu jugo em cima de ti, e aprende de mim; Porque eu
sou manso e humilde de coração: e encontrareis o descanso para vossas
almas. Para o meu jugo é fácil, e meu fardo é leve. (Mateus 11:28-30).
Não deixeis que o vosso coração se perturbe: acreditais em Deus, acreditem também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões: se não
fosse assim, eu teria dito a você. Vou preparar um lugar para você. E se
eu for e preparar um lugar para você, eu vou voltar, e recebê-lo para mim;
que onde eu estou, lá vós pode ser também. E para onde eu vou sabeis,
e o modo como sabeis. Tomé disse-lhe: Senhor, não sabemos para onde
estás; e como podemos saber o caminho? Jesus disse-lhe: Eu sou o
caminho, a verdade e a vida, nenhum homem vem ao pai, mas por mim.
(Mateus 14:1-6)

Introdução
Os céus declaram a glória de Deus; e o firmamento ο seu handywork.
Salmos 19:1
O dever de um cristão é proporcionar aos nossos filhos um som, Fundação bíblica. Precisamos
aprender sobre a grande questão atual: a evolução. Existem muitos sites criacionistas fornecendo
informações que você pode estudar, a fim de preparar o seu filho para o mundo.
Estude para se aprovar a Deus, um trabalhador que não precisa se envergonhar, dividindo justamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15
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Capítulo Um: O Projeto
Aventura é onde você encontrá-lo. A aventura está fazendo algo com um resultado incerto. A
aventura é cheia de verdades, mentiras e maybes. A aventura pode começar sua vida, ou terminá-la. A aventura é fantástica. Às vezes, a aventura te encontra.
Aventura muitas vezes é Brainstorm de um homem e, em seguida, envolve outras pessoas. Foi o
que aconteceu nesta história. Papai teve uma idéia e para ele toda a família foi desenhada. Aconteceu em um lugar chamado montanha escondida. A única maneira de saber se era uma boa
idéia é ler a história. Meu nome é Pepe Perez. Algumas pessoas me chamam de vovô. A maioria das pessoas me chamam de Viejo Pepe. Eu sou o veterano local com todas as histórias, que é
por isso que eles me pediram para lhe dizer este. Eu até vestido a roupa de agricultor, um chapéu
de palha, e uma barba desalinhado.
A Montanha Escondida é uma montanha alta, larga que termine no Rio do Bagra. Nessa conjuntura, Truta Creek derrama em uma enseada escondida, atrás de duas montanhas maiores. Assim,
o nome "montanha escondida". Este lugar no meio do nada é conhecido por seu esplendor e recursos ricos.
Toda a família se reuniu para o jantar de ano novo na casa de mama e Papai que não está longe
de Bagra River. Papai anunciou que tinha acabado de comprar 200 acres em Hidden Mountain.
Esta é toda a terra da montanha principal com um córrego da truta e uma cachoeira que flua no
rio ao longo de um Riverfront largo de um quilômetro. Papai também mencionou que veados e
outros animais selvagens foram abundantes na propriedade inteiramente arborizada, e incluiu
árvores maduras e folhagem densa.

Nossa localização está escondida entre estas montanhas no lado distante do Rio Bagra

Aqui está a Brainstorm: Papai gostaria de Santiago, Alejandro, os três meninos adolescente
(Samuel, Mateo, e Daniel), e ele mesmo para construir um retiro de casa de verão/fim de semana
na propriedade com suas próprias mãos de uma dúzia. Santiago é filho do Papai. Ele é casado
com Isabella. Alejandro é casado com a filha de Papai, Zoe. Papai queria começar assim que a
escola estivesse fora. Eles iriam lá no próximo fim de semana para determinar o melhor lugar
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para construí-lo. Papai prometeu essas coisas: uma aventura que nunca esquecerão; cada músculo iria doer, e; aprenderiam que não são tão espertos como pensam.
Junto com os seis homens, há oito mulheres de boa vontade: mama, Isabella, Zoe, e as cinco
netas adolescentes: Luciana, Mariana, Maria, Emma e Julieta. O projeto nunca poderia ser concluído sem a sua ajuda.
O próximo fim de semana veio e todos os quatorze membros da família foram olhar para a propriedade. As mulheres estavam todas excitadas sobre ter uma vista da varanda dianteira do rio e
uma vista traseira da plataforma da cachoeira em truta Creek. Os caras estavam mais interessados em pescar na varanda da frente, e cochilos ocasionais em espreguiçadeiras. Embora "os
homens" fossem selecionar o canteiro de obras, eles eram mais do que guiados pela opinião das
moças.

Truta Creek

Uma vez decidido, isso deu aos caras muito para discutir e planejar. Era agora cedo fevereiro,
assim que tiveram somente aproximadamente quatro meses para vir acima com uma planta de
assoalho, planta da Fundação, lista de materiais, e planeia a logística do projeto de construção.
Felizmente, estavam todos excitados sobre esta aventura assim que todo o planeamento foi bem.
É muito mais fácil fazer um trabalho quando você quer fazê-lo em primeiro lugar.
Determinaram que um grande projeto da casa de campo seria incorporado usando a pedra da
montanha do local para a chaminé, a Fundação, e as paredes exteriores. A madeira do local enquadraria a estrutura, o telhado e as paredes interiores. A isolação comercial, o drywall, o revestimento do carvalho, e a guarnição terminariam o interior. As telhas da agitação do cedro viria
de uma grande árvore de cedro encontrada na propriedade, e o Locust para os patamar, as plataformas, e a doca do barco igualmente seriam feitos no local. Locust resiste a podridão e é
comumente usado pelos agricultores para a esgrima.
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O local da cabine seria selecionado em uma área que melhor fornecesse os materiais e fosse relativamente liso. A família considerou o impacto da remoção da árvore. Decidiu-se que se os materiais vieram de um fornecedor da madeira serrada, o mesmo número de árvores cairia. E, a
família concordou em plantar duas árvores novas para cada árvore colhida.
Santiago, Alejandro, e Papa tinha a maioria das ferramentas necessárias para fazer o trabalho,
mas necessário para obter alguns equipamentos especiais. UM gerador a gasolina iria fornecer
energia para as ferramentas elétricas. UM soldador, pequeno guindaste, retroescavadeira, Bulldozer, e skid-steer seria alugado para construir a calçada longa, cavar buracos post, pickup e
transportar pedra da montanha para as paredes, etc. Todos os seis caras usaria motosserras para
limpar a área de fundação e cortar as outras árvores para a construção da casa. A serraria local
iria cortar os logs em placas e forno seco e moinho o produto acabado. UMA lavadora de
pressão A gás ajudaria A manter as coisas limpas e arrumadas.
Agora, os caras descobriram que a única maneira de conseguir este trabalho monstro realizado
era viver no site durante todo o projeto. Assim, decidiram-se mover-se no local e dormir em
uma barraca assim que o ano de escola foi terminado. Eles construiriam outras estruturas temporárias para atuar como armazenamento de alimentos e materiais, além de uma área de alimentação coberta.
O projeto do edifício foi muito bem, apesar do fato de que havia catorze pessoas votando e esperando ter suas próprias preferências incorporadas. Está aqui o projeto exterior:

Esboço do lápis de Santiago do exterior da cabine
O interior inclui cinco suítes master, cada um com um quarto, banheiro, sala de estar e closet.
Estes são para mamãe e Papai, Santiago e Isabella, e Zoe e Alejandro. Os meninos compartilharão um quarto do bunkhouse-estilo, e as meninas outro.
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Os quartos do jovem são todos grandes o suficiente para mesas, TV e computadores. (Jogos de
computador no acampamento? Eu acho que sim!) O primeiro andar inclui uma grande sala de
família no centro que está completamente aberto a uma grande cozinha Country e área de jantar.
Neste ponto, os caras começaram os preparativos para uma data de início de 15 de junho. Viejo
Pepe quer dar-lhe um heads up! Eu sou um velho temporizador, e eu sei que esses caras precisam ver os sinais, e você também. Às vezes, o que é um fato importante não é óbvio.

VIEJO PEPE

"Minhas calças têm bolsos, então eu tenho um lugar para colocar minhas mãos."
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Capítulo Dois: O Início
Todo mundo, e eu quero dizer todo mundo, estava ansioso para começar. Junho décimo quinto
finalmente veio. A primeira tarefa era mover todo o equipamento pequeno no local usando o
caminhão de Santiago. Tomou a melhor parte de um dia inteiro. A empresa de locação entregou
todos os equipamentos de grande porte em um trailer lowboy, deixando-o na borda da propriedade.
Os meninos passaram a maior parte do dia vaivém tudo para baixo para o canteiro de obras. Foi
uma boa prática para eles e familiarizou-os com os controles. Samuel já tinha alguma prática
com equipamentos grandes. Mateo e Daniel pegaram rápido. Suas experiências com os modelos
de controle remoto e jogos de vídeo provou adaptável ao grande material. Quem pensaria que
jogar jogos ajudaria a construir uma cabana?
Estava escurecendo quando tudo era descarregado e arrumado. Papai decidiu que seria melhor ir
para casa para passar a noite. Amanhã eles começariam a preparar trimestres temporários.
Na manhã seguinte, os seis exploradores voltaram para o local. UMA área nivelada foi selecionada e O trabalho começou finalmente. Primeiro, a área foi limpa de pequenas árvores e escova,
e depois raked. UMA grande tenda de campismo, grande o suficiente para dormir doze, subiu
rapidamente. UMA barraca desse tamanho para somente seis indivíduos proporcionaria o quarto
para mais do que apenas o conforto básico. A barraca incluiu um assoalho, abas da janela, mosca da chuva, e um woodfogão pequeno com tubulação do respiradouro. Seis berços e sacos de
dormir faria para dormir confortável.

O "banheiro" foi feito em seguida. Era mais como a casinha de um pobre homem e consistia de
um assento de sanita velho apoiado entre duas árvores e um buraco raso. Felizmente, os rapazes
aguentam fazer certas coisas.
Em seguida, eles precisavam de um porão de raiz. Encontraram uma rocha que aflorou perto do
córrego que entrou para trás na inclinação aproximadamente seis pés, tipo de uma caverna pequena que mantivesse o ar fresco, seco. Isso funcionaria. Colocaram suas batatas, cebolas, e
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cenouras na caverna pequena e rolaram um pedregulho na parte dianteira para manter animais
para fora.
O córrego estava funcionando em um frio 4 graus C, assim que era fresco bastante armazenando
o leite, os sodas, os ovos, e outros artigos refrigerados. UM grande encerado moldado com
membros da árvore foi prendido entre quatro árvores de Poplar. UMA barraca dobrável, cadeiras
dobráveis, e uma grade de gás fez que uma área de jantar aconchegante. Um armário de injetor
oversized foi ajustado em uma extremidade da barraca. Prendeu seus alimentos secos e enlatados. Lembre-se, esta é uma área muito rural.
Tudo isso levou outro dia inteiro, mas desde que havia agora um lugar confortável para dormir,
eles ficaram a noite. Além disso, eles estavam muito cansados para sair. Eles estavam todos
com tanta fome que até mesmo um gambá poderia de bom gosto. Em vez disso, eles abatido os
sanduíches grandes que eles trouxeram com eles mais alguns refrigerantes.
Enquanto relaxavam ao redor da fogueira, Daniel pediu a Papai para contar uma história. Papai
disse, eu vou te dizer como o universo foi feito. No primeiro verso da Bíblia, ele diz que Deus
criou tempo, espaço, matéria e energia, "no início". Os meninos gemeu em uníssono, "esta é apenas uma história!" Todos eles acreditam que existe um Deus, mas que a ciência nos diz como
"o começo" realmente aconteceu.
Papai disse aos caras que discutirão isso enquanto vivemos nossa aventura. Admito que Papai
pegou a curiosidade de Viejo Pepe com isso.
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Capítulo Três: Loucura de Primeira Noite
Eles logo todos "acertar o feno." Foi um dia cansativo, e houve muitos dias mais exigentes ainda
por vir. Com os músculos doridos e as barrigas cheias, todos os seis indivíduos eram logo adormecido rápido. Até o ronco do Papai não mantém ninguém acordado. Parecia que haveria seis
homens e rapazes mortos-vivos lá, como troncos até de manhã.
Antes de adormeceram, os rapazes queriam saber que tipo de comida os velhos iam cozinhar.
"Chef Santiago" e "Chef Alejandro" deu-lhes um resumo sobre o conteúdo do cache. Carnes:
presunto enlatado, carne enlatada, frango em conserva, conservas de peixe, e todas as outras
carnes enlatadas que você pode imaginar. Legumes: ervilhas enlatadas, feijão Lima, milho, feijão verde, aspargos, e grão de bico. Frutas: abacaxi enlatado, pêssegos, peras, e cerejas. Com
certeza havia muitas latas. Batatas: um saco do alqueire está na caverna junto com beterrabas,
cenouras, repolhos, e nabos. Papai gosta de purê de batatas instantâneas e misturas de molho
como sua família comeu quando ele era um menino como eles estavam em acampamentos.
Espaguete e frascos de molho arredondado para fora os alimentos secos. O papá não sabe cozinhar, ou talvez só não queira.
Ovos, leite, ketchup, mostarda, molho picante, e o molho de sanduíche secreto do Papai foram
guardados no riacho. Papa acrescentou que, ocasionalmente, haveria viagens para a cidade para
comida hambúrgueres, submarinos, e pizza. Papai tem uma tolerância curta para esperar o jantar, e sua barriga grande prova!
Eu não sou um para blab segredos. Se eu fosse, eu diria que o molho secreto do Papai é uma
parte cada ketchup, mostarda, molho de churrasco, e rábano, além de um pouco de molho de Tabasco e um molho de bife A-1. É bom em hambúrgueres, cachorros quentes e bifes. Provavelmente mata os germes também.
Alguns dos itens mais saborosos foram pendurados alto de um galho de árvore alto. É por isso!
Não há convidados não convidados!
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Os pensamentos do menino não podia deixar de pensar sobre as meninas ainda estão em casa.
Eles tinham calor; camas macias; água corrente; banheiros de descarga; luzes elétricas; TV computadores, e; Pizza. Algumas pessoas têm uma vida fácil!
O sono do som foi perturbado por ruídos estranhos periódicos. Havia uivos como lobos, rosna
como leões de montanha ou onças, huffing como ursos, e um alto, piercing yowl que ninguém
reconheceu. Houve conforto no fato de que havia seis deles e provavelmente apenas um grande
animal, mas todos se sentiram apenas um pouquinho desconfortável.
Apesar dos ruídos, todos acordaram se sentindo revigorado e ansioso para ir. Após o primeiro
café da manhã de ovos, batatas fritas, e presunto frito, eles começaram. Sendo o primeiro dia
após a noite de barulhos estranhos, eles decidiram armar-se. Os meninos cortam clubes de madeira-apenas no caso! Esta família cresceu nesta área rural. Eles estavam familiarizados com os
animais e teve uma boa idéia do que fazer-ou tentar fazer-se um animal que come o homem veio
junto. (Tente fugir mais rápido do que qualquer outra pessoa.)
Este capítulo da história que Viejo Pepe está dizendo sobre é um curto. Não aconteceu muita
coisa durante a noite, ou se ele fez, os caras não sabiam disso. Mas!!! Quem sabe o que o
amanhã trará?
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Capítulo Quatro: Primeiro Dia, Segunda Noite
O primeiro dia de trabalho na cabana foi sem um engate. Mateo e Daniel cortaram todas as árvores ao longo do caminho e apararam os membros. No dia seguinte, eles iriam levá-los todos
para o local da cabine com o grande equipamento.
Samuel e os outros limparam a área e puxaram os troncos para o lado. Então Samuel nivelou o
bloco de construção com o trator. Ele empurrou a escova e os membros para o lado oposto da
estrada onde eles estariam fora do caminho. Em um dia mais tarde, os membros grandes seriam
cortados e empilhados para gravetos.
Eventualmente, o pincel seria transportado mais para cima da montanha onde o jogo poderia usálo para cobrir. Isso deve atrair mais animais selvagens para a área e ajudar a proteger o que já
está lá. Você poderia fazer isso no seu quintal se você tem um bom lugar para fazê-lo.
Foi outro dia inteiro. Santiago fez carne enlatada e repolho para um verdadeiro almoço de
homem faminto. À noite, Alejandro fez purê de batatas instantâneas, milho, rolos de farinha de
trigo, e uma lata grande de frango picado para o jantar. Papa insiste em boa comida, mas quer
que eles façam as coisas da maneira mais fácil quando possível economizar energia para o trabalho real. Bem, também porque quando Papai está com fome ele quer comer "agora!"
UM pouco mais de trabalho (apenas reunindo as ferramentas que foram espalhadas por todo),
seguiu o jantar. Os meninos foram mandados para lavar as panelas, panelas e talheres. Usam
placas de papel e copos plásticos, mas a maioria da tabela é ajustada com o negócio real.
Adoro esta parte! Imagine Santiago gritando:
"rapazes! Você não pode lavar as panelas,
panelas e talheres com a lavadora de pressão! "
Daniel perguntou se eles poderiam apenas mergulhá-los no riacho para que os pequenos peixes
e bichos de água poderia comê-los limpos. Essa
ideia também não voou. Os meninos tiveram
que terminar o trabalho do jeito "certo".
Os caras estavam prontos para outra boa noite
de sono. Eles "atingiram o feno" pouco antes de
escurecer, cerca de nove horas. É cedo para a
cama, cedo para subir para fazer uso da luz do
dia. Lembre-se, não há luzes elétricas, embora,
tecnicamente dispositivos movidos a bateria são
elétricos.
Samuel perguntou ao Papai, enquanto nós estamos deitados aqui acordados, "que tal uma"
história de tempo de cama "sobre o que você vai ser" pregando "para nós no domingo?" Papai
disse: "certo, veja isso."
"Nós vamos discutir ' origens '. Na escola você aprende tudo sobre a evolução, uma teoria empurrada por pessoas. Lembre-se que os seres humanos são seres falíveis. O Apóstolo Pedro
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escreveu sobre essas pessoas 2000 anos atrás: sabendo disso primeiro, que virá nos últimos dias
scoffers, caminhando depois de suas próprias concupiscelas, e dizendo: onde está a promessa de
sua vinda? Pois desde que os pais adormeceram, todas as coisas continuaram como eram desde
o início da criação. Por isso eles de bom grado são ignorantes, que pela palavra de Deus os céus
eram de idade, ea terra de pé para fora da água e na água. Por meio de que o mundo que era
então, sendo transbordou com água, Perished: (2 Peter 3:3-6) "
"Vamos comparar o que encontramos no mundo ao nosso redor, e como ele pode ser visto."
REIVINDICAÇÕES DA CIÊNCIA
 Big Bang: a ciência deve explicar de onde veio o universo, mas não pode. A única
solução não-bíblica é dizer que havia uma grande glob de "coisas" que explodiu e resultou em todas as galáxias, sistemas solares, estrelas, luas, planetas, cometas, etc. Eles não
figuraram onde o "material" que o Big Bang começou com veio ou como ele começou.
 Fósseis: plantas e animais morreram. Ao longo de anos e séculos acredita-se que eles foram cobertos pela terra e fossilizados. A noção é que as espécies mais antigas estão no
fundo, e como chegamos a coluna geológica encontramos as espécies mais recentes que
evoluíram a partir dos primeiros.
 Dinossauros: criaturas antigas que dominaram o planeta até que um grande meteoro, duas
milhas de diâmetro, desembarcou no Golfo do México, iniciando uma reação em cadeia
que levou os dinossauros à extinção.
 Os cientistas acreditam que, com base no estudo do ADN mitocondrial, somos todos antepassados de uma mulher, "a verdadeira véspera".
 Milhões e bilhões de anos: para que o Big Bang ocorra e "estabilize" (minhas palavras),
para que toda a coluna geológica seja estabelecida com o registro fóssil resultante, para
que os dinossauros evoluam e então atinjam a extinção, longas idades (incluindo eras de
luta-e-morte evolução) teria sido necessário.
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A BÍBLIA
Big Bang: o que é mais fácil de acreditar: sempre havia um Deus ou sempre havia
matéria? É mais fácil confiar nos cientistas do que em Deus?
Um problema com o Big Bang vem das leis da física, especificamente a lei de conservação do momentum angular. Quando uma figura patinadora começa a girar em um círculo, sua velocidade angular aumenta à medida que ele ou ela se dobra mais firmemente
em uma rotação. Essencialmente, a conservação do impulso angular significa uma relação entre a energia ea distância do centro do Skater deve ser mantida. Da mesma forma,
os objetos centrais em sistemas solares devem estar girando a velocidades tremendas,
mas eles não são.
Fósseis: como se formam os fósseis? Observe um animal morto. Veja se ele se torna coberto pelo solo antes de apodrecer ou é comido por catadores. Não restará nada para fossilizar. Tem que ser coberta rapidamente, catastroficamente.
O registro fóssil é provavelmente o resultado da inundação de Noé. Plantas e animais teriam sido cobertos pela água rapidamente, em toda a terra. É também por isso que fósseis
marinhos são encontrados nos topos de muitas montanhas altas. A arca era grande o suficiente para transportar dinossauros, também. Gênesis 6:15-16 indica que a arca tinha
mais espaço do que dois campos de futebol.
Dinossauros: há evidências de que os dinossauros viviam com o homem. Algumas
pegadas de homem e dinossauro foram encontradas juntas. A Bíblia indica que os animais do homem e da terra (como os dinossauros) foram criados no mesmo dia (dia 6).
Job descreve criaturas que soam como um saurópode e t. Rex. Falaremos mais sobre isso
mais tarde.
A ciência agora nos liga a uma única mulher ancestral. Os cientistas chamam esta mulher
de "Eve". A Bíblia chama essa mulher de "Eve".
Milhões e bilhões de anos-Deus só levou 6 dias. Por que demorou tanto tempo? Resposta-ele teve que criar tempo, talvez sua tarefa mais difícil. Cerca de 6500 anos atrás é
quando ele fez isso.
UMA pequena nota lateral sobre a teoria do Big Bang: os cientistas afirmam que só sabem o que
5% da matéria no universo é. Isso não é muito conhecimento! Eu acho que é por isso que eles
falam sobre a matéria escura, para explicar o que eles não sabem. Para citar o Dr. Jake Hebert do
Instituto para a pesquisa da criação, "como podem eles [cientistas] sentar-se lá com uma cara reta
e dizer que compreendem os processos que trouxeram o universo à existência quando não sabem
o que o universo é feito?"
Viejo Pepe acha que isso vai ficar muito interessante antes de acabar!
Logo depois, Papai estava roncando, assim como na noite anterior. Isto perseguiu Santiago lá
fora. Os rapazes seguiram. Apenas Alejandro foi capaz de colocá-lo para fora. Foi uma noite
agradável para que os meninos construíram um pouco de fogo para alguma luz.
Não demorou muito para que os quatro ao redor do fogo começaram a ouvir os mesmos ruídos
perturbador que ouviram na noite anterior. Você não podia ver longe, mas os ruídos eram altos,
claros, e um pouco assustador. Os ycorujas eram muito innerving.
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Ao contrário da noite anterior, esta noite eles ouviram alguns ruídos batendo e pisando na floresta. O som do urso-huffing e o yowl desconhecido convenceram Santiago e os meninos para
voltar na tenda-segurança em números. Além disso, eles tiveram a sorte que Papai finalmente
rolou e parou de ressonar.

Os ruídos da parte externa eram ainda visíveis dentro da barraca; Mas todo mundo estava cansado para que os "ruídos sonoros" deu lugar a "sono de som", um velho amigo. Pela maneira, o
sono sadio não significa fazer o som quando você dorme. Você me entende, Papai?
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Capítulo Cinco: Olhe Isso!
Quando chegou a manhã, Alejandro partiu para fazer um pequeno-almoço estilo cowboy de panquecas e biscoitos, mas quando ele foi para o riacho de água e leite, ele percebeu que o local era
tudo tousled. Pior ainda, ele podia ver que algo invadiu o porão da raiz e roubou as cebolas. Por
que só as cebolas? E mais, havia rastros de um urso, ou ursos, perto da tenda. Um dos ursos
deixou rastros enormes. Tem que ser um urso de registro de estado!
Alejandro tinha tudo o que precisava, então os caras eventualmente comeram o café da manhã.
A única coisa que faltava deste pequeno-almoço cowboy era cavalos e canções suaves acompanhado de guitarra. Na pequena clareira para a área de alimentação coberta, eles viram mais faixas.
Alguns pareciam ser de um gato grande. Outros eram de um canino grande. Parecia que os animais estavam bisbilhotando porque podiam cheirar as refeições de ontem.
A primeira coisa após o café da manhã,
os meninos restaurado e reforçou o
porão de raiz. Isso foi realmente o estrago, exceto as cebolas desaparecidas.
Ainda assim, quem roubaria cebolas
quando havia tantas outras coisas? Agora, às vezes mama esconde as cebolas
de Papai para que ele não come sanduíches de cebola, mas isso dificilmente
explicaria este enigma.
As tarefas do dia foram realizadas antes do anoitecer. Lotes foram feitos: Daniel e Mateo
nivelou fora da calçada com o trator e skid steer. Eles arrastaram a maioria das árvores derrubadas para o local de carregamento para embarque para a serraria. Samuel usou a retroescavadeira para pegar pedra da montanha e empilhá-la perto do local da cabana. Nos dias a seguir, os meninos fariam mais do mesmo.
Neste dia, quando o escavador cortou em um banco para a estrada, expor camadas de rocha como
essas visíveis ao longo de algumas estradas. Você provavelmente se lembra de vê-los. Às vezes,
há uma camada de uma cor (marrom, preto ou cinza) alternando com camadas de outras cores.
Os rapazes trouxeram isto à atenção do papá. Lembre-se, Papai foi um engenheiro profissional
envolvido na administração de grandes projetos de construção durante a maior parte de sua carreira. Os meninos estavam bastante interessados na história geológica e há quanto tempo as rochas foram estabelecidas. Além disso, em aprender que tipo de fósseis podem ser encontrados
nestas rochas.
A resposta do Papai foi surpreendente. Papai disse: "estas rochas são os restos do dilúvio na
Bíblia, o dilúvio de Noé. Aconteceu talvez cerca de quatro ou 5000 anos atrás. Poderia haver
absolutamente qualquer tipo de fóssil encontrado nestas rochas ou na terra ao seu redor. "
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Os rapazes acharam esta resposta muito estranha. Todos estudaram sobre os milhões e bilhões
de anos da história da terra, as eras geológicas, os fósseis e os milhões de anos de evolução que
nos trazem até os dias de hoje. Eles chamaram o Papai nessa, achando que ele estava apenas se
entregando à religião.
Papai respondeu que há mais de uma maneira de olhar para os fatos. Ele disse: "todos nós olhamos para os fósseis e assim por diante como se aplica a nossa religião." Mateo respondeu: "a
evolução e a ciência não são uma religião." Papa deu aos meninos um desafio: neste domingo,
ele conduzirá um "sermão" para colocar para fora os fatos e responder a perguntas. As garotas
também estariam lá. Viejo Pepe estava interessado em como isso iria jogar fora, também.
Agora, de volta ao trabalho, Santiago, Alejandro, e Papai dispostos o contorno preciso da Fundação da cabine e escavou uma trincheira em torno dele. Então eles começaram a colocar pedra
para a Fundação. Eles só tem a primeira camada feita todo o caminho, mas eles pegaram um
bom sistema. Seria mais rápido no futuro.
Para o almoço, Papa tinha feito um guisado das batatas, da carne enlatada, das cenouras, e do
repolho. Era um pouco branda sem cebola. Papai não se considera um chef, mas ele admite ser
um comedor de classe mundial. Para o jantar, Alejandro fez espaguete com molho, queijo ralado, e uma salada. Alejandro é meio italiano do lado da mãe. Foi delicioso!
Na hora de deitar, Santiago estava atento aos visitantes noturnos e pensei que deveríamos montar
um relógio. Foi uma ótima idéia. Ele e Mateo iriam pegar o primeiro relógio de três horas. O
segundo relógio estava programado para ser Papai e Daniel. O relógio final seria Alejandro e
Samuel. Assim Alejandro poderia começar o café da manhã, e Samuel é sempre o primeiro
acordado, de qualquer maneira.
Isso soou como um grande plano. Quão bem funcionaria?
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Capítulo Seis: Primeiro Relógio
Em quase meia-noite, o primeiro relógio estava chegando ao fim. Papai e Daniel saíram para
aliviar Santiago e Mateo. Santiago tinha dito que a noite tinha sido silenciosa, e Mateo disse que
não tinha ouvido tanto como uma coruja buzina. Eles estavam prestes a entrar na tenda quando
os ruídos habituais começaram. Bem, isso os preocupava a todos.
Santiago lembrou aos outros que o povo nativo falava de ursos, lobos, raposas, grandes felinos, e
um "grande homem peludo" que governava sobre todos. UM homem grande e peludo encontrado na floresta? Poderia esta coisa grande, peludo ser o que os tibetanos chamam de "Yeti?" O
que eles chamam de "Bigfoot" ou "Sasquatch" nas Américas? "Almasty" na Rússia? Chinês
"Wildman?" "Jimbra" Australiano? "Ucumar" Latino-Americano? Eu ouvi sobre essa coisa,
também, mesmo quando eu era jovem Pepe. Dizem que gostam de cebolas.

Grande homem peludo?

De volta ao relógio-todos os quatro estavam agora em alerta alto e foi decidido que todos eles
iriam tomar o próximo relógio. Quando o relógio final viria, o plano era para Papai e Daniel
para ficar com Alejandro e Samuel.
O resto da noite foi sem mais incidentes. Na parte da manhã, Alejandro e Samuel eram os únicos
dois que não foram dizimados porque só estavam acordados por um relógio. No café da manhã,
todos discutiram na noite seguinte e decidiram que o dever de guarda iria girar todos os dias para
mesmo as coisas para fora.
A manhã, tarde e noite foram quebrados por algumas grandes refeições. O papá perdeu mesmo
as cebolas. As pedras da Fundação foram acima de quatro cursos que o dia, que o trouxe ao
nível do terminado-assoalho. Algumas das grandes pedras tinham impressões fósseis. Papai
prometeu falar sobre isso no domingo. O resto das árvores e escova foram levados para onde
eles eram necessários, mais pedra foi recolhida, e lenha foi cortada e picada.
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As garotas vieram à noite para checar o progresso. Eles ficaram entusiasmados em poder dirigir
até o canteiro de obras. O importante é que eles trouxeram cebolas e muitos dos suprimentos que
estavam começando a diminuir, incluindo leite, ovos e carne enlatada. E cebolas.
As mulheres tinham muitas perguntas, naturalmente: "por que você fez isso? O que se passa
aqui? Quando você vai começar a doca? Você comprou o barco do pontão ainda? Ugh!
Foi bom ver o resto da família, mas os caras estavam contentes pela paz e tranquilidade que veio
com o fim da noite. Papai convidou as meninas para o sermão de domingo.
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Capítulo Sete: Outra Noite
O primeiro turno foi para Samuel e tio Alejandro. De novo, as coisas estavam calmas no início.
Daniel e Papai puxaram "o turno do cemitério", segundo relógio. Mateo e Santiago tomaram o
relógio da manhã e tiveram o pequeno almoço pronto pela primeira luz.
Samuel e Alejandro disseram que seu turno foi sem incidentes. Daniel tinha ouvido um barulho
distante de folhas, e Papai achava que ele ouvia um lobo. Santiago ouviu alguns pássaros e
Mateo adormeceu. Bom trabalho de não ver, Mateo!
A conversa de pequeno-almoço girava em torno dos ruídos noturnos. Foi decidido que, uma vez
que todo mundo estaria trabalhando na cabine, Santiago poderia correr para a cidade e obter algumas câmeras de jogo, ou "armadilhas câmera", para tentar obter uma melhor alça do que está
fora naqueles bosques. Papai insistiu que Santiago esperasse até meio da manhã para trazer de
volta três pizzas grandes. Papai-sempre pensando!
Entrementes, o trabalho na cabine consistiu em erguer o frame da madeira. A casca foi descascada de choupos de tamanho médio, e depois um "pé adze " em forma de caber. Choupos tendem a crescer muito reto e são ideais para os membros verticais. Depois que as verticalidades
exteriores estiveram estado, repetiram o processo no perímetro na parte superior. Os suportes
que Mateo fez manteve-se juntos. Os vigas suportariam na faixa em torno da parte superior. Felizmente, a grande retroescavadeira poderia fazer o levantamento pesado. Os caras só tinham
que girar as madeiras no lugar.
Santiago estava de volta na hora do almoço,
então eles fizeram uma longa pausa. Depois do
almoço, Santiago e Daniel instalaram as
câmeras do jogo em direção ao topo da montanha. Havia uns lotes dos afloramentos da rocha e das cavernas pequenas no banco perto da
parte superior, tampa perfeita para todo o tipo
do predador. Daniel notou um caminho natural
descendo de lá. Eles colocaram duas câmeras
várias centenas de metros de distância naquela
trilha. As outras duas câmeras foram em algumas trilhas inferiores dos cervos. Qualquer um
dos grandes predadores perseguiria veados.
Daniel e Santiago voltaram para o local da cabana perto do jantar, então Santiago foi em frente e
começou a cozinhar. Daniel voltou a juntar-se aos outros. Todos continuaram trazendo o trabalho de pedra até o nível da parte inferior das janelas. A etapa seguinte seria dividir o Locust
em madeiras esquadrados para dar forma aos frames de janela. Essa fase deve ser capaz de
começar no dia seguinte, agora que todos estavam se concentrando na cabine.
O jantar era presunto frito (enlatado, é claro), batatas assadas, cenouras cozinhadas com molho
de queijo e biscoitos caseiros.
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Depois do jantar, a limpeza foi rápida. Agora que a área de trabalho está concentrada, as ferramentas foram muito bem juntos. Os três homens velhos e os três jovens pensaram que iriam apenas relaxar naquela noite. Tinham trabalhado muito duramente e não tiveram tanto sono como
devem devido aos relógios da noite.
Os meninos estavam inquietos, então Papai deu-lhes um desafio. "Santiago disse que viu um
monte de rochas fósseis em cima da montanha", disse Papai. "Que tal vocês, rapazes, terem um
passeio até lá e verem se podem trazer algum de volta? Vamos falar sobre eles no domingo.
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Capítulo Oito: O Primeiro Domingo no Local
O primeiro domingo chegou. As meninas vieram para o café da manhã cozido pelos caras: bacon, ovos, biscoitos e batatas fritas instantâneas (com ketchup). Depois da "Igreja" serviriam
uma refeição de domingo fantástica que trouxeram de casa.
Entre o café da manhã e a tão esperada refeição de domingo, Papai entregou seu "sermão". Ele
começou com a oração: "pai celestial, por favor, ajude-nos neste dia a entender as coisas de sua
criação. Na sua onisciência, guia-nos. Na sua onipotência, proteja-nos. Para sua glória, que
possamos compreender, e que possamos nos lembrar de seu filho e como ele morreu para nos
salvar de nossos pecados. Amém!"
Papa começou com as Escrituras:
Os céus declaram a glória de Deus; E o firmamento mostra sua obra. Dia após
dia fala, e noite a noite revela conhecimento. Não há nenhum discurso nem língua onde sua voz não é ouvida. A linha deles saiu por toda a terra, e suas palavras até o fim do mundo. Nelas ele estabeleceu um tabernáculo para o sol.
Salmos 19:1-4 NKJ

Muitos acreditam que a Bíblia seja mito ou alegoria. As palavras na Bíblia não parecem
ser assim. Eles lêem como história literal, ao contrário dos mitos. Na conta de criação
em Gênesis capítulo 1, lemos que Deus fez coisas diferentes em dias diferentes. Eles
soam como dias literais, como "e a noite e a manhã foram o primeiro dia." Caso contrário, por que diria isso?
Gênesis começa com um Big Bang, não é? Deus fez tudo do nada. A ciência concorda,
pois eles não podem imaginar uma maneira segura de fogo que tudo veio do nada. Os
cientistas desenvolveram muitas teorias para o Big Bang, mas sem provas, nem todos podem concordar.
Cientistas gostam de explicações "naturalistas". Como a matéria começou, como
começou a vida, como as montanhas se formam, e assim por diante, de uma "mãe
natureza fez acontecer base?" Isso levou à teoria da evolução. A única maneira que a
evolução poderia parecer remotamente possível é por milhões ou bilhões de anos para
passar, enquanto as formas de vida gradualmente se adaptar e mudar. Fora da necessidade, as idades longas são incluídas na história evolutiva.
Uma das falácias da evolução é que a ciência deve ser observável e repetível. Isso não
acontece, então a evolução deve continuar a ser uma teoria. Os evolucionistas não podem
explicar o mundo que encontramos ao nosso redor. Exemplos que encontramos em nossa
propriedade aqui, apenas um pequeno pedaço do mundo, mostram questões que a ciência
não pode explicar ou aceitar sobre fósseis e estratos de rochas. O problema para a ciência
natural é que uma inundação mundial é a melhor explanação-algo que não aceitarão.
Imagine o mundo coberto por água a forma de chuva e borbulhando do chão. A água seria muito suja com partículas de solo, árvores arrancadas, e animais afogados. Imagine a
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água receding sobre meses e meses. As partículas do solo se instalariam em camadas.
Animais mortos seriam cobertos por lama que desde então se transformou em rocha.
Encontramos apenas que no mundo de hoje, que é evidência adicional de que o dilúvio de
Noé era global.
Vamos concluir o nosso sermão, e falar sobre isso apenas um pouco todas as noites até o
próximo domingo. Vou escrever o que discutimos para as meninas a ler mais tarde, uma
vez que não estão conosco a maior parte da semana.
Nossa escritura conclusiva:
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.
Ele estava no começo com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e
sem ele nada foi feito que foi feito. João 1:1-3 NKJ

"Deixe-nos fechar em oração. Querido Senhor, obrigado pelas escrituras que nos deste. Você é
a verdade. Em nome de Jesus, Amém. "
Isso faz sentido para Viejo Pepe, isto é, o que eu ouvi até agora. Gostaria de ouvir mais sobre
para ver se a criação faz sentido.
Os netos cometeu o erro de dizer às moças sobre os sons estranhos à noite. Luciana brincou com
os garotos que talvez fosse o bicho-papão. Mariana disse, talvez seja Sasquatch. Maria achava
que era um duende montando um unicórnio. Emma sugeriu o diabo de Jersey. Julieta se cansou
de "El Chupacabra!" Daniel, sempre com a retorta rápida disse: "ha ha ha. Vocês meninas são
uns estúpidos! " Antes de ir mais longe, Mateo chimed com: "a grande avó diria, ' seja amável
de ye. '"
Os caras não fizeram nenhum trabalho naquele dia, sendo domingo. Eles fizeram cachorros
quentes sobre uma fogueira, discutiram o trabalho a ser feito, e desfrutaram de um pouco de relaxamento.

Assustador!
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Capítulo Nove: O Que Faz Papai Tão Inteligente?
Depois do jantar, era hora de começar outro relógio noturno. A insônia tinha sido um assassino,
então eles decidiram rever a operação de relógio. Cada cara levaria um relógio de 90 minutos
sozinho. A teoria era que um grito pelo homem no relógio despertaria rapidamente os outros.
Eles corriam o relógio noturno como descrito. Não aconteceu muita coisa além dos ruídos distantes normais, gritos, ycorujas, e rustling. No café da manhã, eles discutiram por que os acontecimentos noturnos estavam ficando sparser. Tudo o que eles podiam pensar era que os "bichos"
eram usados para eles estarem lá e assim evitavam o acampamento. No início, a atividade,
fogueira, lojas de alimentos, e novos cheiros devem ter assustado eles. A propósito, o café da
manhã, presunto, queijo e omeletes de cebola eram muito saborosos.
Depois do café da manhã, era hora de retomar o trabalho árduo. Samuel terminou a classificação
fina. e eles foram capazes de retornar todos, mas a retroescavadeira e skid steer para a empresa
de locação. UM supervisor de utilidade apareceu no local com algumas más notícias. Eles não
estavam indo para ser capaz de executar a energia para a cabine por um tempo devido a algumas
questões ambientais. Isso faz sentido porque algumas pessoas brincam que o governo é meio
"environ" e meio "mental!"
Ah, não! Trabalho paralisa! Papai disse aos outros para não se preocuparem. Ele acreditava que
poderia resolver qualquer problema. (Ele acha que ele é tão inteligente para um cara que foi para
a escola no século passado. Ele até entende de eletricidade?)
UMA ideia brilhante! O córrego era somente 100 pés da cabine e teve o bom fluxo, bom bastante suportar o truta e o lagostim que nadou nele. Papai perguntou aos garotos se podiam dividir um gafanhoto em slats para fazer uma Lesa. Abaixo disso, construiriam uma roda d' água,
que, por sua vez, geraria poder. Força livre! Os poços de Locust da roda transforgeriam um gerador elétrico. As baterias grandes poderiam ser coloc em uma vertente perto da cabine para armazenar a amperagem necessária para operar a cabine.
Os meninos aceitaram o desafio. Eles decidiram projetar e
construir todo o set-up. Eles tiveram sua reunião, em seguida, decolou no caminhão de Santiago para obter os materiais-um gerador e peças de aço para suportes. Igualmente requisitou baterias grandes através do Home Depot.
Estes são o tipo que os carros elétricos de energia e são
chamados de "baterias de ciclo profundo." As baterias
eram caras, mas a eletricidade livre pagaria por eles em
nenhum momento.
Foi um longo dia, mas eles fizeram um bom progresso, de novo! Eles estavam funcionando bem
como uma equipe. Essa atitude ajudaria a fazer o trabalho, mais cedo ou mais tarde.
De volta às coisas assustadoras: Santiago enviou Daniel e Mateo para recolher as câmeras do
jogo. Os seis caras iriam rever o conteúdo depois do jantar.
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Enquanto isso, o trabalho na cabine continuou em um bom ritmo. Os caixilhos de janelas foram
instalados, e o exterior de pedra foi trazido mais alguns cursos. A serraria trouxe os joists e as
placas do revestimento do carvalho, de modo que começasse, também.
Depois de outro jantar de guisado saudável feito pelo Papa, os "seis Mosqueteiros" sentou-se em
torno da mesa para rever as fotos das câmeras do jogo. Aqui está o que eles encontraram:








Seis diferentes e duas fawns.
Dois dólares, um de oito.
Três Jaguars-um macho, uma fêmea com filhote.
Seis lobos.
Um leão de montanha fêmea com os dois filhotes metade-crescidos.
UM urso com um filhote.
E um grande, desconhecido escuro cinza-marrom borrão.

Imagem do leão de montanha capturada na armadilha da câmera

A maior parte fazia sentido. Há muito provavelmente muitos mais do mesmo no intervalo de
terra. O que vagueou na frente das câmeras seria apenas a "ponta do iceberg." Mas, o que era o
grande, escuro cinza-marrom borrão? Os ycorujas? O que explica as cebolas desaparecidas?
Parecia que todos tinham uma idéia, mas eles mantiveram a si mesmos. Todos esperavam que as
sugestões das meninas de Sasquatch, e assim por diante, onde apenas táticas de assustar.
Eles terminaram o dia ouvindo Papai contar mais sobre a criação. Papai disse a eles que o professor universitário Dr. Michael Behe da Universidade Lehigh é um dos cientistas mais famosos
no acampamento de Doubters evolução. Estuda pilhas e observa que muitos componentes diferentes da pilha devem estar no lugar para que a pilha trabalhe-para ser viável como uma pilha
viva. Ele chama sua teoria de "complexidade irredutível". Isto é, que todas as partes têm que
estar lá para que ele funcione. Ele conclui que então deve ter sido desenhado por um ser inteligente. (Alguns chamam isso de ser inteligente "aliens espaço", alguns chamam-lhe Deus.)
Dr. Behe usa a ratoeira simples como um exemplo.
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Há apenas seis ou mais partes em uma ratoeira, dependendo do fabricante. A ratoeira não funcionará se qualquer parte estiver ausente. O que isto significa é que, se uma ratoeira era uma
coisa viva e evoluiu, teria necessário para evoluir todas as partes de uma só vez para existir e reproduzir. Não poderia primeiro ser um pedaço de madeira, reproduzir por eras antes de evoluir
uma mola, e assim por diante. Não funcionaria. Imagine aplicar o mesmo conceito a um ouvido
humano.

Como uma ratoeira, o ouvido não poderia e não iria funcionar a menos que todas as peças estão
presentes. O naturalismo não pode explicar como uma estrutura viva poderia evoluir em pedaços. Essa lógica pode se aplicar a qualquer parte do corpo. Naturalistas "dispositivo de salvamento" para esta pergunta é, "dado tempo suficiente..." Bem, "tempo suficiente" simplesmente não vai fazer isso funcionar.
Agora Viejo Pepe maravilhas, "o que faz Papai tão inteligente?
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Capítulo Dez: Ooutro Domingo no Local
Mais uma semana de fazer as coisas acabava. Outro domingo, outro dia de descanso, outra visita
das meninas, e outra boa refeição de casa!
Os rapazes prepararam o pequeno-almoço: presunto frito e sanduíches de ovo com batatas fritas
finas e cortadas. Basta adicionar ketchup e um pouco de molho quente. Muito saboroso!!!
Antes do jantar cozido seria servido, todos eles tiveram que ouvir Papa dar um outro conto de
criação. Papa revisitou a conta de criação bíblica e fez o ponto que a Bíblia diz que cada animal
reproduzido após o seu "tipo". UM cavalo é uma espécie. UM cão é um tipo. Os gatos fazem
gatos do bebê. Os cervos fazem cervos do bebê. A Bíblia não diz que algum ancestral antigo
reproduzido em cães e gatos.
A teoria evolucionária exige que toda a vida venha de um único ancestral. Se isso acontecesse, o
registro fóssil deveria estar cheio de fósseis mudando de uma coisa para outra. Isso simplesmente não é o que é encontrado. Alguma pergunta até agora?
"Sim, eu tenho algumas perguntas", disse Samuel. "E aquele desenho em todos os nossos livros
didáticos que mostra como os macacos se transformaram em homem?"
"Oh, você quer dizer" a marcha do progresso de Zallinger. "

Papa explicou que o problema com esta ilustração é que todos os personagens representativos
são ou macacos ou pessoas. Não existem representantes transitórias. Os criacionistas não são os
únicos cientistas que veem a falácia desse pensamento. Da revista secular cientista americano,
"pensar sobre a variabilidade do comportamento humano pré-histórico em termos de várias estratégias adaptativas oferece uma maneira atraente para explicar essas diferenças. Mas primeiro,
precisamos descartar uma idéia incorreta e ultrapassada sobre a evolução humana, a crença de
que os Homo sapiens pré-históricos podem ser divididos em humanos "arcaicos" e "modernos".
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Lembre-se de que os cientistas incluem pessoas competitivas que gostariam de fazer a "grande
descoberta". Infelizmente, isso levou a uma fraude e a uma ciência pobre. Alguns dos exemplos
são o homem de Piltdown e o homem de Nebraska.
O homem de Piltdown era um hoax em que os fragmentos do osso foram apresentados como os
restos fossilizados de um ser humano adiantado desconhecido. Em 1912, um arqueólogo alegou
que ele tinha descoberto o "elo perdido" entre o macaco eo homem. Depois de encontrar um
pedaço de um crânio humano-like em camas de cascalho perto de Piltdown, Inglaterra, outros
ossos foram encontrados e conectados ao mesmo indivíduo. UM crânio reconstruído foi reivindicado pertencer a um antepassado humano de 500.000 anos há. A fraude foi exposta em 1953
como uma falsificação, 41 anos após sua suposta descoberta.
O homem de Nebraska era outro suposto "ancestral humano". O homem de Nebraska foi inteiramente imaginado após a descoberta de um dente de porco.
O mais famoso "início humano" descoberta
é “Lucy,” que perdura como um antepassado
humano suposto de 3,2 milhões anos atrás.
Donald Johanson e outros a encontraram em
1974 na Etiópia. O nome de sua espécie foi
dado para ser Australopithecus afarensis.
A imagem à direita ilustra os ossos que foram realmente encontrados. Não há porções
completas do corpo humano. É além de
mim como qualquer coisa sobre o que isto
foi pode ser concluído, embora haja muito
espaço para a imaginação. Alguns dos ossos
desta imagem foram encontrados como
peças muito pequenas, meticulosamente coladas juntos. Isso, é claro, deixa mais
espaço para o erro.
Os descobridores de Lucy acreditam que ela
andou de pé. Alguns cientistas dizem que
seus pulsos e pescoço indicam que ela teria
caminhado de quatro. Lucy foi datada pela
tecnologia Argon-Argon das cinzas vulcânicas em que ela foi enterrada. Acredita-se
que ela era um adulto maduro, mas jovem
quando ela morreu, cerca de 12 anos de
idade.
Favorito de Papai Lucy "fato " é que em
2016 pesquisadores da Universidade do
Texas em Austin sugeriu que Lucy morreu
depois de cair de uma árvore alta. Lucy poderia ser um macaco?
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Dr. Dan Biddle, presidente da Genesis Apologetics, tem informações úteis sobre o nosso suposto
primeiros antepassados humanos e pré-humanos. Geneticista Dr. Georgia Perdum das respostas
em Gênesis chama a nossa atenção o mito de que os chimpanzés e os seres humanos têm quase o
mesmo DNA. A porcentagem elevada é determinada somente pela porcentagem dos genes que
alinham entre os dois, e somente em uma parcela dada do genoma. (O genoma é o conjunto
completo de genes ou material genético presente em uma célula ou organismo.) Ao comparar os
genomas inteiros do ser humano e do chimpanzé, há somente aproximadamente um fósforo de
20%! Os cientistas distorcem os factos. Você precisa perguntar a eles, "por quê?" Este petisco
enganador aparece em muitos livros escolares.
Papa concluiu sua apresentação fazendo algumas perguntas:
Você está começando a se perguntar se os cientistas evolucionários têm uma agenda?
Os fatos conhecidos se encaixam com a Bíblia?
Será que parece provável que haja um criadores?
A evolução pode explicar o código genético de toda a vida?
Onde estão os fósseis "transitórios" desaparecidos?
Por que a evolução, uma teoria, é ensinada como se fosse a mesma da ciência operacional?
Além do Dr. Michael Behe, outros cientistas evolucionários têm perguntas. Karl Popper, famoso
filósofo da ciência, disse que "o darwinismo não é uma teoria científica testável, mas um programa de pesquisa metafísico [religioso]..." Michael Ruse, filósofo da ciência evolucionista admitiu: "a evolução é uma religião. Isto era verdadeiro da evolução no começo, e é verdadeiro da
evolução ainda hoje. " Se "você não pode ensinar religião nas aulas de Ciências", por que a
evolução é ensinada?
Tenha isso em mente à medida que continuamos com nossas vidas diárias.
Papai concluiu com algumas escrituras. Você sabia que a Bíblia dizia que o mundo era redondo,
milhares de anos antes de Cristóvão Colombo?
É ele que se assenta sobre o círculo da terra, e os seus habitantes são como
gafanhotos; que esticam os céus como uma cortina, e os propagam como uma
tenda para habitar em: (Isaías 40:22).
Ele esticou para fora o norte sobre o lugar vazio, e Madeiro a terra em cima de
nada. (Job 26:7).

Viejo Pepe acha que foi uma boa manhã de informação. Depois de um bom jantar, a família desfrutou da companhia um do outro. Eles reviveram velhas histórias, sentou-se em torno de uma
fogueira, e relaxado. As meninas não podiam ajudar a si mesmos, mas para provocar os meninos
novamente sobre os ruídos noturnos.
As meninas saíram, os caras comeram o jantar, os caras relaxaram um pouco mais, e foi para a
cama cedo. Havia uma noite de "pé no relógio" à frente deles, bem como seis dias de trabalho
árduo.
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Capítulo Onze: Deixe-nos Começ Feito!
Na manhã seguinte começou com uma reunião chamada por Santiago. Todos sentiram que
muitos recursos estavam sendo gastos nestes ruídos noturnos. Santiago garantiu ao grupo que
não precisam temer os predadores. Ele lembrou a todos que a grande população de veados
fornece muita proteína para os animais grandes. Eles não virão atrás das pessoas quando tiverem
veados.
Eles dispensaram com a noite esgotante relógios a partir desse ponto para a frente e concentrada
no trabalho na mão. Com seis pares de mãos lanç dentro, terminaram a cabine, a garagem destacada, o sistema do gerador, o sistema séptico, o tanque de água (originado da Angra), e a doca do
barco. O gerador era inadequado para operar um repouso inteiro enchido com os dispositivos,
assim que os dedos foram cruzados que a companhia elétrica poderia os ligar acima antes do inverno. Brrr! Depender unicamente das chaminés ardentes de madeira é muito trabalho e nao
prático.
As mulheres estavam tão felizes que poderiam finalmente mover-se na mobília e decorar. Naturalmente, o movimento das mulheres da mobília significa que os indivíduos carreg o e as mulheres apontadas a onde deve ir. Mais tarde, as mulheres iriam mudar de idéia e mostrar aos
homens onde realocá-lo-várias vezes!
Finalmente, os caras foram capazes de construir o cais do barco. O último subprojeto traria
inúmeros bons tempos. O cais seria jut para fora no Rio 50 pés de modo que o barco poderia ser
encaixado na água profunda. O baixo barco ancoraria mais perto da costa, e as canoas e caiaques
perto da margem do rio.
Estando no final do verão, a pesca de baixo estava apenas ficando quente e pesada. O que é
mais, truta pesca seria reabrir setembro primeiro. Também, a estação dos cervos estava aproximando-se rapidamente. Havia uma abundância de baixo, walleye, e almiscarado no rio. O córrego estava cheio do grande Ribeiro nativo truta. Comer seria ótimo!
Em uma noite em particular, Papai perguntou a seus netos: "você ouve aquele pica-pau? Como
ele faz o que faz? " Ele disse-lhes que os pica-paus precisam de um bico duro e um crânio absorvente de choque. Eles precisam de uma língua comprida e pegajosa mais uma bainha que envolve o crânio para que eles possam colocar suas línguas longe quando não em uso. Os woodpeckers precisam os pés que escalarão árvores. Para proteger seus olhos, pica-paus precisam do
reflexo para piscar os olhos fechados como eles atingem a árvore. Papa lembrou-os de "complexidade irredutível", e que pica-paus, como tudo o resto, parecem ter sido concebidos. UM
criador carinhoso soa mais provável. Eles não puderam evoluir todos esses recursos simultaneamente.
Viejo Pepe está realmente aprendendo! Papai nos ensinou coisas sobre gatos e cachorros. Papai
disse que todos os cães vieram do mesmo cão original, o lobo. Ambos os evolucionistas e criacionistas acreditam nisso. Os evolucionistas o chamam de "microevolução", que são pequenas
mudanças "evolucionárias". Microevolution refere-se a variedades dentro de um determinado
tipo. A mudança acontece dentro de um grupo, mas o descendente é claramente do mesmo tipo
que o ancestral. Isso pode ser melhor chamado de variação, ou adaptação. Tais mudanças
puderam ser realizadas pela "seleção natural," em que um traço dentro da variedade atual é se33

lecionado como o melhor para um jogo dado das circunstâncias, ou realizado pela "seleção artificial," como quando os reprodutores de cão produzem uma raça nova do cão.
Embora chamado de "evolução" por alguns, é simplesmente a variedade dentro "tipo" como
usado na conta de criação bíblica.
Macroevolução refere-se a grandes mudanças ao longo do tempo, a origem de novos tipos de organismos de tipos anteriormente existentes, mas diferentes, ancestrais. Exemplos disso seriam
os peixes descendo de um animal invertebrado, ou baleias descendo de um mamífero terrestre.
O conceito evolutivo exige essas mudanças bizarras. Os cientistas não encontram nenhuma
evidência deste no ambiente, embora aquele seja seu sonho.
Os gatos são um pouco diferentes. Os cientistas seculares acreditam que todos os gatos pequenos vêm de uma raça antiga em Ásia do sudeste. ("Secular" indica atitudes, atividades ou outras
coisas que não têm base religiosa ou espiritual.) Os criacionistas não têm nenhum problema
concordando, exceto que a maioria provavelmente incluiria os gatos grandes com os gatos pequenos como tendo um antepassado comum, criado por Deus.
Em outra noite, os meninos se perguntavam se Papai poderia explicar como todos os animais poderiam caber na arca de Noé. Papa explicou que Noé teve que tomar dois de cada tipo (ou sete
de cada animal limpo) para a arca. Isto não incluiu os animais que vivem na água, nem incluiu
insetos. (Insetos poderiam sobreviver em massas flutuantes de vegetação.) Dois de cada tipo
significa que Noé poderia ter tomado um par de lobos. Ele não precisaria de todas as diferentes
variedades de raposas, coiotes, ou os muitos cães selvagens. Então, a lista fica mais curta
quando você pensa desta maneira.
Papai não resistiria a outra pergunta complicada. Ele perguntou aos rapazes se os dinossauros
estariam na arca. Os rapazes disseram "não" porque:
 A arca não era grande o suficiente para todos os animais.
 Os dinossauros são grandes demais para a arca.
 Os dinossauros foram extintos até lá.
As respostas do Papai surpreenderam-nos, claro!
 A Arca é maior do que você pensa. Muito maior! UMA arca em grande escala foi construída em Kentucky. Veja as imagens em linha. https://arkencounter.com/
 A maioria dos dinossauros não eram enormes. O maior teria caber, mas quem está a
dizer que eles não tomam bebê ou "teenaged" dinossauros?
 O livro de Jó descreve dois animais que vivem no tempo de Jó chamado Behemoth e Leviatã (Jó 39 e 40). Confira as anotações de Viejo Pepe e as escrituras adicionais no final
deste livro.
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Capítulo Doze: Um Mundo de Diversão
Até agora, a queda aproximou-se e a escola recomeçou. Todos eles voltaram para suas casas e
só voltaram para a cabana nos fins de semana. A pescaria foi ótima. Comer o peixe foi ainda
melhor.

85 hp barco baixo

Como esperado, as visitas ao "quintal" por animais florestais eram abundantes e maravilhosas.
Essa beleza só poderia ser o resultado de um designer.
Quando a fúria cheia do inverno veio, era maravilhoso apenas sentar-se em torno da cabine com
um fogo rugindo. Havia um ótimo lugar para as meninas a passeio de trenó. Os meninos poderiam ir para a floresta em todos os tipos de aventuras. Construíram um "Clubhouse" no alto da
montanha.

Truta Creek como ele entra na baía em Escondidos Montanha

Um dia, quando toda a família estava juntos, Julieta mencionou um problema na escola. Ela
disse que havia alguns valentões na sala de aula e uma pessoa que era "diferente" que foi
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freqüentemente escolhido. O bullying estava sendo abordado até certo ponto porque as crianças
decidiram como um grupo que eles não iriam tomá-lo. Eles formaram um Comitê para trabalhar
com o diretor e professores para identificar valentões e tomar as medidas apropriadas.
A única questão não resolvida foi a provocação do estudante "diferente". Papai sentiu outra
oportunidade de ensinar. Ele tinha todo mundo "reunir" rodada "para outra lição. Ele disse,
"Vamos discutir as cores da pele: Quantos estão lá?" Bem, todos vieram com um número diferente. O papá pediu à mamã para lhes dar a resposta. "Um", ela proclamou. Havia rostos intrigado em todo o quarto. Papai pediu a mamãe para explicar isso a eles. Viejo Pepe ouviu-a dar a
seguinte conta.
O segredo está nesta passagem bíblica: Deus que fez o mundo e todas as coisas nele, vendo que
ele é o senhor do céu e da terra, fez de um sangue todas as nações dos homens para habitar em
toda a face da terra, e determinou os tempos antes nomeados , e os limites de sua habitação.
(Atos 17:24A, 26)
A Bíblia não contém nenhuma escritura que apontaria para o racismo, que é simplesmente
"ódio". A conta bíblica de criação sustenta que toda a humanidade descende de um casal original, Adão e Eva. Além disso, o relato do dilúvio de Noé sustenta que todos nós somos descendentes de Noé, sua esposa, seus três filhos, e três filhas-de-lei. A maldição de presunto não tem
nada a ver com a pele "cor", como é reivindicada por racistas.
Todos nós temos a mesma pele "cor", determinada pela
pigmentação chamada "melanina".
Nossos genes
causam alguns de nós ter mais melanina do que outros,
então alguns são mais escuros, alguns mais leves, em
diferentes "tons". As exceções são albinos, que não
têm melanina. Quatro genes, dois de cada pai,
determinam a nossa pele "sombra", representada por
maiúsculas e minúsculas a e B no gráfico para a direita.
AABB seria mais escura e AABB mais leve. Este
gráfico de dezesseis quadrados mostra cinco tons
possíveis, mas a espessura da pele e da gordura abaixo
da pele pode causar uma maior variação.
Muitos acreditam que Ham foi amaldiçoado, e que por causa desta maldição, quando Noé disse:
"amaldiçoado seja Canaã; um servo de servos deve ser a seus irmãos, "que os descendentes de
Canaã eram de pele escura. Em nenhum lugar é a cor da pele ou qualquer outra coisa física
mencionada. A resposta a esta referência Gênesis 9 é respondida no próximo capítulo: os descendentes de Canaã ocuparam Sodoma e Gomorra! Os descendentes de um são destinados a
morrer por uma chuva de fogo é uma maldição muito ruim!
O Discovery Channel apresentou pesquisa de DNA apontando para um único ancestral feminino
de todos os seres humanos em 2002 intitulado "real Eve". O programa explica como os descendentes de sua "Eva", acreditava ser da África, viajou para o resto do mundo. As primeiras migrações foram para o que são agora o Iêmen e o Oriente Médio, depois para a Ásia, Malásia e
Austrália. Além disso, alguns para a China e, eventualmente, as Américas. Mais tarde, os descendentes que viviam no Médio Oriente migraram para o norte e oeste para os Balcãs e a Europa.
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Como as rotas de migração foram mapeadas, pode-se notar a semelhança de como um erudito da
Bíblia poderia mapear a propagação da civilização de Ararat, a "doca" da arca de Noé. A mera
diferença seria a direção de uma flecha da África para o Oriente Médio. (Ver mapas.)

Isto é bastante imaginável porque todos os grupos de pessoas ao redor do mundo vêm da Sra.
Noah ou uma de suas três filhas-de-lei. Os escritores da véspera real consideraram os africanos
mais velhos, por causa de mais variações. Essas netas poderiam ser as esposas dos filhos de
Noé?
Um ponto interessante feito na véspera real foi, a pele somos todos muito o mesmo, e se olharmos para o DNA de todos nós... nós mostramos menos variação do que encontrariam em um pequeno grupo de (macacos). A Bíblia certamente concorda que todos nós viemos do real, real
Eve.
Mama tinha a resposta para o racismo, mas ela não poderia ou não responder, depois de ver
dezenas de ursos, leões de montanha, onças, veados e lobos, o que era a coisa que fez o grande,
escuro cinza-marrom borrão; e os estranhos ycorujas?
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Capítulo Treze: Felizmente Para Sempre
Os meninos, Santiago, e Alejandro discutiram entre si o que Papai estava contando a eles sobre a
Bíblia. Duas questões incomodaram-los; Se Deus fez uma criação perfeita, o que há de errado
com ele e por que é a sua morte, e; Por que Deus faria animais que acabariam por morrer, como
os dinossauros?
Papai respondeu que, sim, Deus fez uma criação perfeita, e Deus disse isso. Deus também deu à
humanidade o dom de "livre-vontade". Com este livre-vontade, Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus. Eles comeram a fruta proibida. Isso é chamado de "pecado", e trouxe a morte
para o mundo e causou-nos a ter que trabalhar duro para permanecer vivo. É por isso que seu
filho Jesus morreu na Cruz, para nos salvar de nossos pecados.
No que diz respeito aos animais que morreram, lembre-se que Deus fez o mundo inteiro com apenas duas pessoas, Adão e Eva. Toda a vegetação teria crescido rápido, em todo o mundo. Deus
provavelmente fez animais muito grandes para comer a vegetação. A Bíblia nos diz que no
início todos os animais comeram vegetação. Depois que a morte entrou no mundo, e depois da
inundação de Noé, Deus ordenou a Noé que comesse carne. Alguns animais começariam a
comer carne, também. Que deu a nova terra (para o mundo foi mudado) equilíbrio biológico.
Alguns animais muito grandes, bem como animais muito pequenos continuaram a comer vegetação. Para que esses animais não sobrepastoreio e tira demasiada vegetação, comedores de carne
iria mantê-los controle. Havia grandes carnívoros como lobos terríveis, Tyrannosaurus Rex, tigres de dente de sabre, e todos os tipos de grandes coisas para comer animais grandes.
Como o homem reabasteceu a terra como Deus ordenou, a necessidade dos maiores comedores
de vegetação estava diminuindo. Eles começaram a morrer. Isso reduziu a necessidade de alguns dos maiores comedores de carne, então eles começaram a morrer. Deus simplesmente fere
tudo no início, e agora está acabando até que algum dia, todos os crentes viverão com ele no céu
em uma nova terra.
Papai parecia fazer sentido, de novo. Havia alguma preocupação sobre como ser uma das pessoas que vivem para sempre com Deus. O papá contou-lhes outra história. Ele lembrou-lhes que
havia uma porta na arca de Noé. Quem entrou naquela porta foi salvo. Então tivemos que entrar
numa porta para o céu. Como?
Seria maravilhoso se houvesse uma porta para o céu que pudéssemos abrir à vontade. Esta porta
poderia eliminar todos os nossos problemas e tristezas, permitindo-nos Desparafuse-lo e entrar
no domínio de Deus. Na verdade, "a porta" está na ponta dos dedos. Jesus disse: "Eis que eu
fico à porta e bato; Se alguém ouve a minha voz e abre a porta, eu vou entrar para ele e comer
com ele, e ele comigo. (Apocalipse 3:20 RSV.) Jesus acrescentou: "aquele que conquista, eu
concedo-lhe que se sente comigo no meu trono, como eu mesmo conquistei e sentei-me com o
meu pai no seu trono." (Apocalipse 3:21 RSV.)
Jesus é a porta do céu. Não podemos entrar como somos. Somos pecadores com corpos pecadores e mortais. Temos de ser alterados antes que possamos atravessar o limiar para o céu. O
apóstolo Paulo nos diz: "porque esta natureza perecível deve colocar sobre os imperecíveis, e
esta natureza mortal deve colocar na imortalidade. Quando o perecível coloca sobre os imperecíveis, e o mortal coloca a imortalidade, então virá para passar o ditado que está escrito: ' a
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morte é engolida na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está a tua picada?
O aguilhão da morte é pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a
vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. " (1 Coríntios 15:53-57 RSV.)
A porta do envelhecimento neste retrato era
uma vez a entrada bonita à casa da infância
da minha mãe. É testemunho do fato de
que, no início, Deus acabou com sua criação, que agora está acabando. Por três passos um poderia entrar em casa da mãe, e por
três passos pode-se entrar no céu:
1. Confesse seus pecados. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e só para
nos perdoar nossos pecados, e para nos
purificar de toda injustiça. (1 João 1:9)
2. Acredite em Cristo. Creia no Senhor
Jesus Cristo, e serás salvo, e tua casa.
(Atos 16:31B)
3. Peça a Jesus em seu coração. Mas como
muitos como o receberam, a eles deu-lhe
poder para se tornar os filhos de Deus,
mesmo para eles que acreditam em seu
nome: (João 1:12)

Jesus pode e vai salvá-lo de seus pecados, e fazer um lugar para você no céu. Ele disse: "na casa
de meu pai há muitos quartos; Se não fosse assim, eu teria dito que eu vou para preparar um
lugar para você? E quando eu vou e preparar um lugar para você, eu vou voltar e vai levá-lo
para mim, que onde eu sou você pode ser também. (João 14:2-3 RSV.) Se você quiser entrar na
porta do céu, reze, "querido pai celestial, sei que sou um pecador e pequei contra você. Sinto
muito pelos meus pecados e pela natureza pecaminosa, e peço que me perdoe. Eu aceito Jesus
agora como meu Salvador, que derramou seu sangue por mim. Eu dou a minha vida para você e
vai se esforçar para viver para você. Obrigado, senhor, por salvar a minha alma. Em nome de
Jesus rezo, Amém."
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Capítulo Quatorze: Mini Bíblia Viejo Pepe
Ocorre a este temporizador velho que nós nunca resolvemos o mistério dos ruídos. Nós faremos
isso no final deste capítulo. Enquanto isso, aqui está a versão mini de Viejo Pepe da Bíblia.
O ANTIGO TESTAMENTO
A Bíblia começa com um grupo de cinco livros chamados "a lei". Eles também são chamados de
"os livros de Moisés." Jesus atribui os livros a Moisés durante o seu ministério na terra.
O início da Bíblia é também o início do universo e tudo o que está nele. Deus criou matéria,
tempo, espaço, luz e toda a vida em Gênesis capítulo 1, incluindo a humanidade. Deus declara
que tudo é bom: uma criação perfeita. Deus dá livre-vontade ao homem. O homem desobedece
a Deus (pecados) e traz a morte e a destruição. Isso é chamado de "pecado original" e é por isso
que a redenção pelo nascimento, morte e ressurreição do Messias são necessárias. A "criação
versus ciência" é revista na seção IV.
UM padrão familiar de pecado e destruição, seguido pelo perdão se desenvolve. Este padrão é
estabelecido em Gênesis e continua até a última página da Bíblia. Gênesis continua com o pecado desenfreado a um ponto que faz com que Deus escolha destruir a vida. Ele encontra um
homem justo, Noé, e opta por salvar este homem, sua família e outra vida vegetal e animal.
Deus provoca uma inundação mundial, salvando a família e os animais de Noé, colocando a
fauna que respira ar na arca.
Depois do dilúvio, Deus ordena que o povo se espalhe por toda a terra. Eles não ouviram. Na
verdade, eles se uniram em uma tentativa de construir o primeiro "arranha-céu" para que pudessem se aproximar de Deus. Deus confundiu sua língua para que só pudessem se comunicar dentro de grupos. Isto causou-os separar pela língua e desembolsar a todos os cantos da terra. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que, após essa dispersão, Deus fez com que as placas tectônicas desloquem-se do único continente de Pangea para a configuração atual.
UM homem chamado Abraão entra no quadro e se torna o pai do povo a ser chamado de "israelitas". (Ele também se torna o pai de Ismael e os árabes.) Seus descendentes, os israelitas, acabam no Egito como escravos do faraó. Este é o cenário familiar de "pecado, castigo e redenção".
Deus seleciona um herói relutante chamado "Moisés" para liderar "o povo de Deus" para fora do
Egito.
Os israelitas fogem para uma terra prometida. Na longa jornada, eles repetem "pecado, castigo e
redenção" várias vezes. Deus lhes dá a lei (os dez mandamentos e outras leis), e os leva à vitória
sobre o exército do Faraó, bem como os exércitos das pessoas que vivem na terra que Deus prometeu aos israelitas.
Israel entra na terra prometida. Eles selecionam um rei e juízes para governar o povo. Ao longo
de vários séculos, eles repetem "pecado, castigo e redenção". Isso é registrado no segundo grupo
de escrituras, um grupo de doze livros chamados "história".
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Durante esse mesmo período, os famosos reis Davi, seu filho Salomão, e outros gravam livros de
canções, poemas e sabedoria. Estes cinco livros são chamados de "poesia e sabedoria", e incluem os títulos bem conhecidos e estimados de Salmos e provérbios.
A próxima seção de escrituras conclui o "antigo testamento" ou "Bíblia hebraica". Esta coleção
de dezessete livros proféticos anuncia o futuro: más notícias e boas notícias para todos os antigos
reinos. Eles também prever um Messias que virá para salvar seu povo. Chamamos este homem
de Jesus, ou de Cristo.
O NOVO TESTAMENTO
Sinônimos para "Testamento" incluem "evidência, testemunha, prova e autenticação." A Bíblia
deve ser aceita como a infalível (verdadeira, factual) palavra de Deus. O antigo testamento prepara o caminho para o novo testamento. O novo testamento começa com quatro livros chamados
"Evangelhos", escrituras que narram a vida de um "novo" personagem bíblico profetizado no antigo testamento, Jesus, o Cristo, o Messias. Jesus nasce em Belém e cresce até a idade adulta na
Galiléia. Ele resiste à tentação de Satanás, serve como professor e curador, e para cumprir a profecia, morre na Cruz como um cordeiro inocente.
Jesus então ressuscitou no terceiro dia, continua ensinando por 40 dias, e sobe ao céu
para reinar na mão direita de Deus pai. A
morte de Jesus Cristo na Cruz e na ressurreição é para expiar o pecado e dar a vida
eterna a qualquer um que o aceite como
Senhor e Salvador.
A segunda seção do novo testamento começa com um livro, atos, ou atos dos Apóstolos. Atos
explica a história dos labores dos apóstolos e a Fundação da igreja cristã.
As próximas 21 escrituras são cartas: livros de explicação:










Somos justificados pela fé, pela graça divina, e não pela realização de ritos (obras).
Paulo adverte seus discípulos contra erros, e exorta-os a certos deveres.
Instruções para continuar na fé e na conversa sagrada.
O dever de um pastor.
UM discurso sobre a eficácia da fé unida com as boas obras.
Exortações a uma vida cristã.
A beleza da bondade cristã.
Respeitando a pessoa de nosso Senhor, e uma exortação ao amor cristão e conduta.
Advertências contra falsos mestres e enganadores.

A seção final da Bíblia é um livro chamado a revelação. Esta escritura inspirada divinamente
anuncia o futuro da igreja. Também predita são o fim dos dias, a ressurreição dos mortos e arrebatamento dos santos vivos (crentes). Em seguida, um tempo de sete anos de tribulação seguido
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pelo Milênio (período de mil anos). Finalmente, o elenco de Satanás e morte no inferno é
predito. A eternidade para os crentes e o esplendor do céu são descritas.
Prometemos uma resposta para os barulhos assustadores. Isso vai surpreendê-lo. Esses barulhos
sempre vieram à noite. Eles sempre vinham quando as mulheres não estavam por perto. As garotas brincava com os caras sobre os barulhos assustadores. Você vê onde isso está indo?
Os barulhos assustadores foram gravados de um programa de TV sobre Bigfoot. As garotas se
esgueiram lá à noite e tocam os barulhos assustadores para assustar os caras. Funcionou! Esses
caras grandes e duros que deveriam fazer todo o trabalho de construção do lugar estavam assustados com barulhos de um programa de TV. Uma vez que não há nenhuma prova de que Bigfoot
existe, então estes barulhos assustadores eram provavelmente apenas falsos!
Pontuação final: Mulheres 1, Homens 0.

Leia as anotações de Viejo Pepe. Alguns de vocês leitores mais jovens podem precisar de alguma ajuda de um irmão mais velho, irmã, ou um adulto.
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Capítulo Quinze: Notas de Viejo Pepe
Aqui estão algumas das anotações de Viejo Pepe de outras "lições de Papa". Alguns dos que é
difícil de entender, então pergunte a alguém mais velho do que você para ajudar se você precisar
dele. Alguns deles foram discutidos no início do livro, mas aqui está novamente com um pouco
mais de detalhes. Divirta-se e aprenda!

A BÍBLIA E A CIÊNCIA
Muitos se não quase todos os cientistas modernos se chamam "naturalistas", um ponto de vista
filosófico de acordo com o qual tudo surge de propriedades e causas naturais, e explicações sobrenaturais ou espirituais são excluídas ou descontados. (Nota: por definição, o naturalismo é
um sistema de crença, uma religião. Os cientistas principais tornam-se PhD, ou Doutores da
Filosofia.) A discordância 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 do comportamento do mundo físico e natural através da observação e do experimento.
As observações e experimentos devem ser repetíveis. 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 "intimidado" por uma maioria que iria fazê-los sentir como se estivessem fora de contato com a realidade. A seguir estão alguns dos pontos de contenção:
A TEORIA DO BIG BANG
É apenas uma teoria. Em vez disso, uma série de teorias. O "equivalente" bíblico disso é interessante: no início 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 nada veio algo. Os criacionistas acreditam que um todo-saber, todo-poderoso ser feito tudo a partir de nada: Deus.
Nada disso pode ser observado ou testado. Olhemos para argumentos mais tangíveis.
Primeiro, todos os cientistas não crentes não subscrevem 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 quem seria. O Dr. Michael Behe da Universidade de Lehigh é
um dos cientistas mais famosos no acampamento refutando Darwinism. Mais famoso pelo
princípio da "complexidade irredutível", diz Behe, "estou interessado na evolução de sistemas
bioquímicos complexos. Muitos sistemas moleculares na célula requerem vários componentes, a
fim de funcionar. Tenho apelidado tais sistemas "irredutìvel complexo." (Behe 1996, 2001)
"Sistemas Irreducivelmente complexos parecem-me ser muito difícil de explicar dentro de uma
estrutura darwiniana tradicional, gradualista, porque a função do sistema só aparece quando o
sistema é essencialmente completo." Behe cita a ratoeira como um exemplo: uma ratoeira precisa de todas as suas peças para trabalhar.)
Web: https://www.lehigh.edu/~inbios/Faculty/Behe.html
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FÓSSEIS
Naturalistas cavar ossos fossilizados em todo o lugar e, em seguida, desenvolver histórias e
cronogramas 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 rochas estabelecidas por água por toda a terra. É
exatamente o que vemos. Além disso, uma inundação mundial depositaria fósseis marinhos em
cima das montanhas. Isso, também, é o que existe. Os naturalistas acreditam que os animais
morrem; são gradualmente cobertos pela terra, e eventualmente fossilizar. Experimente este experimento: encontrar um animal morto, deixá-lo deitado em seu quintal, e ver se ele permanece
lá tempo suficiente para fossilizar.
A MARCHA DO PROGRESSO
Papai já discutiu isso. (Lembre-se dos desenhos dos macacos que se transformaram em pessoas?) Rudolph Zallinger veio com esses esboços mostrando "evolução humana". Mas, não é
ciência em tudo-apenas a opinião de um homem.
O problema com esta ilustração é que todos os caráteres representativos são macacos ou povos.
Não existem representantes transitórias. Os criacionistas não são os únicos cientistas que veem a
falácia desse pensamento. Da revista secular cientista americano, "pensar sobre a variabilidade
do comportamento humano pré-histórico em termos de várias estratégias adaptativas oferece
uma maneira atraente para explicar essas diferenças. Mas primeiro, precisamos descartar uma
idéia incorreta e ultrapassada sobre a evolução humana, a crença de que os Homo sapiens préhistóricos podem ser divididos em humanos "arcaicos" e "modernos".
Web: https://www.americanscientist.org/article/refuting-a-myth-about-human-origins

DNA (ADN)
O "programa" do ADN que toda a vida possui pode somente ser descrito como o projeto. Aqui
está uma opinião de um naturalista:
O Dr. Stephen C. Meyer dirige o centro para a ciência e a cultura no Instituto da
descoberta, um tanque de opinião público não-Partisan com escritórios em Seattle,
em Washington e em 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 a evidência 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 sobre o que os cientistas sabiam que não
sabiam", diz Meyer. "Fiquei surpreso ao aprender-ao contrário do que eu tinha
lido em muitos livros didáticos-que os principais peritos científicos sobre a origem
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da vida não tinha explicação satisfatória para a forma como a vida tinha surgido.
Esses especialistas, muitos dos quais estiveram presentes naquele fim de semana
em Dallas, reconheceram abertamente que não tinham uma teoria adequada do que
chamavam de "evolução química", isto é, uma teoria de como a primeira célula
viva surgiu a partir de produtos químicos mais simples no oceano primordial. E, a
partir de suas discussões, ficou claro que o DNA — com seus misteriosos arranjos
de caracteres químicos — era uma razão fundamental para esse impasse. "
Web: http://www.vision.org/visionmedia/reviews/intelligent-design-signature-in-thecell/17451.aspx

CARBONO 14
Criacionistas e cientistas da terra jovem costumam se referir a datação por radiocarbono do C14
como um "método de namoro defeituoso". O carbono 14 não se decompõe a uma determinada
taxa. Mas usar essa taxa de decaimento para determinar a idade de algo é tênue. Deve-se fazer
suposições sobre o que a make-up atmosférica estava em "pré-história", por exemplo. Outra vez:
suposição.
Aqui estão dois grandes problemas com datação por carbono radiométrico:
1. O tecido macio do dinossauro foi encontrado que contem o carbono 14. A taxa de deterioração de C14 é tal que não pode ser mais de 100.000 anos velho. Se os dinossauros
morreram 75 milhões anos atrás, que é uma lacuna muito grande para tentar explicar.
"Pesquisadores do Imperial College, em Londres, tiveram baixas expectativas
quando começaram a analisar oito fósseis de dinossauros descobertos na formação
do Parque dos dinossauros em Alberta, Canadá, há cerca de 100 anos. A maioria
dos ossos, que datavam do período Cretáceo, estavam em fragmentos; as peças que
permaneceram 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 colágenas que permaneceram intactas ao longo de
cerca de 75 milhões anos de fossilização."
“Ao contrário dos ossos e dentes, que podem sobreviver por centenas de milhões
de anos, os tecidos moles estão entre os primeiros materiais a desaparecer durante
o processo de fossilização. Mesmo assim, os cientistas descobriram tecido mole
intacto em ossos de dinossauro antes. O caso o mais famoso data a 2005, quando
Mary Schweitzer da Universidade de estado de North Carolina encontrou fibras do
colagénio no osso fossilizado do pé de um Rex do Tyrannosaurus. 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 relatou esta semana na revista 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

2. Diamantes foram encontrados contendo C14. Mais uma vez, os cientistas acreditam que
os diamantes, a substância mais dura da terra, formaram centenas de milhões de anos
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atrás. E, mais uma vez, o C14 deve apodrecer em nenhuma égua do que 100.000 anos.
O C14 também foi encontrado no carvão.
Datação por radiocarbono é geralmente limitado a datar amostras não mais de
50.000 anos de idade, como amostras mais antigas do que têm C14 insuficiente
para ser mensurável. As datas mais antigas foram obtidas usando técnicas especiais de preparação de amostras, grandes samples e tempos de medição muito longos. Essas técnicas podem permitir a mensuração de datas até 60.000 e, em alguns
casos, até 75.000 anos antes do presente (Walker, Mike (2005). Quaternary Dating Methods (PDF). P. 23 Chichester: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-47086927-7.
É evidente que há muitas "causas de desacordo" entre as visões criacionista e naturalista. Nós
não podemos fazer o suficiente aqui, mas possivelmente despertar o seu interesse. Inúmeras organizações de cientistas que também são cristãos formaram 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 do chão, 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 Genesis Ministries, com uma série de programas em uma faculdade da Bíblia, 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 ruptura rara. Eu compartilhei com ele que quatro palavras indistintas do relato da criação bíblica me convenceram da verdade da criação especial: "o sopro da vida."
A seqüência de criação bíblica pode, a princípio, parecer ilógica para nós: a luz foi criada antes
do sol; os répteis foram criados no mesmo dia que os mamíferos e o homem (os evolucionistas
acreditam que os dinossauros viveram mais cedo do que o homem), e; aves criadas antes dos dinossauros (os evolucionistas acreditam que os pássaros 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? Comecemos com
o "sopro da vida.”
O momento depois que um ser vivo morre, o corpo ainda contem cada fio essencial do ADN,
molécula, órgão, e líquido do corpo possuiu quando momentos vivos antes. Por que morreu?
Qual é a essência fundamental ausente que impedem os materiais organizados de viver? Ken
Ham é um cientista. Ele concorda que este "sopro de vida" está fora da nossa compreensão e
percepção humanas. Esta razão só me permitiria aceitar o design inteligente por um ser supremo
(Deus), mas há muitas outras razões.
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HOMEM ADIANTADO
O Discovery Channel exibiu o último Neanderthal, que era sobre o nosso suposto ancestral brutal. Os evolucionistas devem fazer com que o Neanderthal se encaixe em seu longo período de
tempo, então eles descrevem Neanderthal como apish. Acredito que qualquer homem de
qualquer idade era apenas "homem". A seguir está a reivindicação evolucionista, e a resposta
criacionista:
 Os Neandertais talvez tivessem uma linguagem complexa (do último Neanderthal). A
Bíblia ensina que só há o povo de Deus, não Neandertais, Cro-Magnons, Homo africanus,
etc. Todos falavam 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. Concordamos com o local para o homem adiantado, como indicado pela Bíblia.
 Vivia em pequenos grupos. Cuidaram um do outro. Caçadores/coletores. Ferramentas
brutas. Enterraram seus mortos. É claro. Descemos de 2 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 de repente. Várias possibilidades. Aqueles que viviam antes da inundação
de Noé foram enterrados no dilúvio. Outros dispersaram rapidamente após a confusão
em Babel. Outros pegaram e se mudaram de vez em quando.
 Os Neandertais tinham ossos grandes, cérebros grandes, 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
de Neanderthal, ele era mais alto, mais leve desossado, comeu uma dieta melhor, e fez
jóias. Soa como os EUA.
 UM segundo grupo veio "out-of-Africa" e ou deslocado todos os outros, incluindo Neanderthal, 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: a evolução é tão delicada uma flor que deve ser
protegida? Se for, então deve haver algo de errado com ele. Andrew Wert, Fellowship de ciência da criação.
A criação é uma fé que os fatos se 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, salvação e 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 escavaram muitos locais
velhos, dando-nos a introspecção em como o mundo velho operou e sobre suas capacidades. O
exemplo principal é o Egito e os tempos dos faraós. Descobertas incríveis foram feitas nesta na-
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ção do Norte Africano: o que sobre sites bíblicos? Aqui está uma lista de pessoas e lugares, pensado pelos secularistas para ser inventado por pessoas que criaram uma religião e escreveu um
livro de "mitos."
UM DILÚVIO GLOBAL
Os evolucionistas não aceitam que houve uma inundação global. Eles afirmam que as principais
razões criacionistas aceitar a inundação estão incorretas. Os evolucionistas acreditam que não há
nenhuma evidência para suportar tal inundação. A maioria dos criacionistas aceitam que o
Grand Canyon é evidência de depósitos estratificados estabelecidos pela água, e que após o
dilúvio, um evento catastrófico esculpido no cânion.
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 locais distantes compartilham
uma estranha semelhança. Nos Estados Unidos, 16.000 milhas de canyons secos e formações
rochosas bizarras cobrem o noroeste; na Islândia, um desfiladeiro de 300 pés 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 enormes delírios destruíram essas paisagens no piscar geológico de um olho. Mas o que poderia ter provocado inundações tão assassino? E poderia uma greve de novo? O programa nova
concluiu que muita água em pouco tempo causou esses acontecimentos. Eles compararam alguns deles para 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
recente. O Dr. Walter Brown sugere em seu livro no começo que enormes quantidades de camadas sedimentares foram produzidas pela catástrofe global, e cobriram a terra como um cobertor.
O Dr. Brown teorizou que a drenagem da inundação produziu alguns lagos enormes, borneinundação. "Devido às condições locais, muitos destes lagos acabaram por secar. Outros permanecem até hoje, mas outros ainda cresceram. Eventualmente, as represas naturais que prendem estes lagos grandes deram a maneira, e a água começou a derramar através da abertura.
Quanto mais isso aconteceu, mais larga a lacuna cresceu, até que o lago inteiro subiu através
catastroficamente, e esculpiu o Canyon rapidamente. " Estas posições prendem-se aos modelos
científicos. Web:
https://www.missionimperative.org/uploads/4/7/7/0/47708539/how_did_the_grand_canyon_actually_form.
pdf

SODOMA E GOMORRA
O relato da Bíblia sobre a destruição de Sodoma e Gomorra é apenas um mito? Não é provável,
diz um arqueólogo que acredita, após 12 anos de peneiramento de 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 da Bíblia. Steven Collins, um professor de estudos bíblicos e apologetics na Trinity Southwest University, diz que um "monstruoso" site em Tall El-hammam, no
sul do vale do Jordão, que fica a oito quilômetros a nordeste do mar morto, combina perfeita-

48

mente com as descrições bíblicas da "cidade do pecado" destruída em um único dia por fogo e
enxofre. Collins começou a explorar os escombros em 2005 e, eventualmente, concluiu que é
realmente o local habitado por ló, que foi salvo por Abraão do julgamento da cidade dominante
estado da era. "Quando exploramos a área, a escolha de Tall El-Hammam como o local de
Sodoma era praticamente um não-brainer, uma vez que era pelo menos cinco a 10 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 ele acredita que representa as ruínas das duas cidades. A equipe de pesquisadores,
desde então, encontrou paredes defensivas altas e grossas, 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 "prova de Êxodo: um egiptologista Olha para a história bíblica" da edição de
maio/junho de 2016 de "revisão de Arqueologia bíblica" luta com ambas essas perguntas — "o
êxodo aconteceu?" e "quando o êxodo aconteceu?" No artigo, a evidência é apresentada que suporta geralmente um êxodo de A.C. do século XIII durante o período de Ramesside, quando a
19ª dinastia egípcia governou. O artigo examina textos egípcios, artefatos e sítios arqueológicos,
que demonstram que a Bíblia relata memórias exatas 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 (13 – 11 séculos A.C.). A Bíblia relata
que, como escravos, os israelitas foram forçados a construir as cidades-loja de Pithom e Ramses.
Após as dez pragas, os israelitas saíram do Egito e cruzaram famosamente o inhame Yam (mar
vermelho traduzido ou mar de Reed), cujas águas foram milagrosamente se separaram para eles.
Os nomes bíblicos Pithom, Ramses e Yam Suph correspondem aos nomes egípcios do lugar PIRamesse, PI-atum e (PA-) Tjuf. Estes três nomes de lugar aparecem junto em textos egípcios
somente do período de Ramesside. O nome PI-Ramesse saiu de uso no início do terceiro período
intermediário do Egito, que começou em torno de 1085 A.C., e não reaparece até muito mais
tarde. Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/exodus/exodus-fact-or-fiction/
REI DAVI
Davi é uma figura bíblica que foi negada de forma controversa como nunca existiu. Mas, um
achado arqueológico chamado o Tel Dan Stele foi descoberto em uma escavação arqueológica na
ruína ( "Tel ") da antiga cidade de Dan, no norte de Israel. Foi 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. Era mais provável o trabalho de um rei. Havia
treze linhas da escrita preservadas em um formulário adiantado do alfabeto. As letras eram
claras e elegantemente inscritas e reconhecidas como aramaico, a língua materna da antiga Síria.
A nona linha pegou o olho coletivo dos primeiros leitores. Havia as consoantes que soletraram
para fora o nome de David: DWD. Mas o nome não ficou sozinho. Era parte de uma palavra
maior rendeu "Casa de David."
Web: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/m/mckenzie-david.html?mcubz=1
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SALOMÃO
Como seu pai, Davi, muitos rejeitam Salomão como um caráter ficcionalizado. Alguns acham
que uma recente escavação no parque bíblico Tamar, no sul de Israel, desenterrou a entrada de
uma das cidades da loja de Salomão. Paul lago, um dos trabalhadores arqueológicos no local,
acredita que os portões que ele ajudou a descobrir nesta escavação recente levou a uma das cidades fortificadas descritas no livro dos primeiros reis. "A 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 infinidade de profecias sobre a vinda do senhor, o Messias, Jesus. Foram feitas alegações de que os primeiros cristãos voltaram para as escrituras e os alteraram para mostrar que Jesus cumpriu essas profecias. 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. Escrito antes do
tempo de Jesus, eles mostram que o antigo testamento moderno (Bíblia Hebraica) é exatamente o
mesmo que as versões atuais. Não havia nenhuma farsa pelos primeiros cristãos.
OUTRAS PERSONALIDADES DA BÍBLIA
Os historiadores modernos questionaram que existia um rei chamado Nabucodonosor. 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 sobre eles. Evidências surgiram
de que muitas figuras bíblicas realmente existiram. Mais e mais a historicidade da Bíblia está
sendo confirmada.
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/50-peoplein-the-bible-confirmed-archaeologically/

Os restos do primeiro e do segundo templo são conhecidos, assim como muitos locais e lugares
do novo testamento associados a 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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Apêndice
REFERÊNCIAS BÍBLICAS ADICIONAIS
EVOLUCIONISTAS e a Bíblia
Sabendo disso primeiro, que virá nos últimos dias scoffers, caminhando após suas próprias concupiscelas, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Pois desde que os pais adormeceram, todas as
coisas continuaram como eram desde o início da criação. Por isso eles de bom grado são ignorantes,
que pela palavra de Deus os céus eram de idade, ea terra de pé para fora da água e na água: por meio
de que o mundo que então era, sendo transbordou de água, pereceram: mas os céus ea terra , que agora, pela mesma palavra, são mantidos na loja, reservados ao fogo contra o dia do juízo e da perdição
dos homens incrédulos. (2 Pedro 3:3-7).
A CONTA DE CRIAÇÃO DA BÍBLIA
No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma, e vazio; e a escuridão estava na face
das profundezas. E o espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus disse: "que haja luz
“; e havia luz. E Deus viu a luz, que era boa; e Deus dividiu a luz da escuridão. Deus chamou o dia da
luz, e a escuridão que ele chamou de noite. Então, a noite e a manhã foram o primeiro dia.
Então Deus disse, "que haja um firmamento no meio das águas, e deixe-o dividir as águas das águas. “
Assim, Deus fez o firmamento, e dividiu as águas que estavam o firmamento das águas que estavam
acima do firmamento; e foi assim. E Deus chamou o céu firmamento. Então, a noite e a manhã foram o
segundo dia.
Então Deus disse: que as águas os céus sejam reunidas em um só lugar, e que a terra seca apareça; e
foi assim. E Deus chamou a terra seca, e a reunião das águas que ele chamou de mares. E Deus viu
que era bom. Então Deus disse: "que a terra traga grama, a erva que produz semente, e a árvore
frutífera que produz fruto de acordo com o seu tipo, cuja semente é em si mesma, na terra “; e foi assim.
E a terra trouxe grama, a erva que produz sementes de acordo com seu tipo, e a árvore que produz
frutos, cuja semente é em si de acordo com seu tipo. E Deus viu que era bom.
Então Deus disse, "que haja luzes no firmamento dos céus para dividir o dia da noite; e deixá-los ser
para sinais e estações, e por dias e anos; "e deixá-los ser para as luzes no firmamento dos céus para
dar luz sobre a terra “; e foi assim. Então Deus fez duas grandes luzes: a luz maior para governar o dia,
ea luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. Deus os estabeleceu no firmamento
dos céus para dar luz sobre a terra, e para governar durante o dia e durante a noite, e para dividir a luz
da escuridão. E Deus viu que era bom. Então, a noite e a manhã foram o quarto dia.
Então Deus disse: "que as águas abundem com uma abundância de criaturas vivas, e que as aves
voam acima da terra em toda a face do firmamento dos céus. “ Então Deus criou grandes criaturas
marinhas e todas as coisas vivas que se movem, com as quais as águas abundavam, de acordo com a
sua espécie, e cada ave alada de acordo com o seu tipo. E Deus viu que era bom. E Deus abençoouos, dizendo: "seja fecundo e multiplique, e encha as águas nos mares, e deixe os pássaros se multiplicarem na terra." Então, a noite e a manhã foram o quinto dia.
Então, Deus disse: "que a terra traga a criatura viva de acordo com o seu tipo de gado e rastejamento e
besta da terra, cada um de acordo com o seu tipo “; e foi assim. E Deus fez a besta da terra de acordo
com o seu tipo, gado de acordo com o seu tipo, e tudo o que se arrasta na terra de acordo com o seu
tipo. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: "façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a
nossa semelhança; que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do ar, e sobre o
gado, sobre toda a terra e sobre cada coisa rastejando que rasteja sobre a terra. “ Então Deus criou o
homem à sua própria imagem; na imagem de Deus ele o criou; masculino e feminino ele os criou. Então
Deus os abençoou, e Deus lhes disse: "frutifique e multiplique; encher a terra e subjugar; ter domínio
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sobre o peixe do mar, sobre as aves do ar, e sobre cada coisa viva que se move sobre a terra. “ E Deus
disse, "Veja, eu lhe dei cada erva que produz semente que está na face de toda a terra, e cada árvore
cuja fruta produz semente; para você será para o alimento. Além disso, para cada besta da terra, para
cada ave do ar, e para tudo o que se arrasta sobre a terra, em que há vida, eu dei cada erva verde para
o alimento “; e foi assim. Então Deus viu tudo o que ele tinha feito, e de fato foi muito bom. Então, a
noite e a manhã eram o sexto dia. (Gênesis 1:1-31 NKJ)
Assim os céus e a terra, e todo o anfitrião deles, foram terminados. E no sétimo dia, Deus terminou o
seu trabalho que ele tinha feito, e ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que ele tinha feito.
Então Deus abençoou o sétimo dia e santificou-o, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus
criou e fez. Esta é a história dos céus e da terra quando eles foram criados, no dia em que o Senhor
Deus fez a terra e os céus antes de qualquer planta do campo estava na terra e antes de qualquer erva
do campo tinha crescido. Pois o Senhor Deus não tinha causado a chuva na terra, e não havia homem
até o chão; Mas uma névoa subiu da terra e regou toda a face do chão.
E o Senhor Deus formou o homem da poeira do chão, e soprou em suas narinas o sopro da vida; e o
homem tornou-se um ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim em direção ao leste no Éden, e lá ele
colocou o homem a quem ele havia formado. E fora do chão, o Senhor Deus fez crescer cada árvore
que é agradável à vista e bom para a comida. A árvore da vida também estava no meio do jardim, e a
árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor Deus levou o homem e colocá-lo no jardim
do Éden para cuidar e mantê-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: "de cada árvore do jardim você pode comer livremente; "mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois
no dia em que comeres dele, morrerás com certeza.''
E o Senhor Deus disse, "não é bom que o homem deve estar sozinho; Farei dele um ajudante comparável a ele. “ Fora do chão, o Senhor Deus formou cada besta do campo e cada pássaro do ar, e
trouxe-os a Adão para ver o que ele chamaria. E o que Adam chamava de cada criatura viva, esse era o
seu nome. Então Adão deu nomes a todos os bovinos, às aves do ar, e a cada besta do campo. Mas
para Adão não foi encontrado um ajudante comparável a ele. E o Senhor Deus causou um sono profundo a cair sobre Adão, e ele dormiu; e ele pegou uma de suas costelas, e fechou a carne em seu lugar.
Em seguida, a costela que o Senhor Deus tinha tirado do homem que ele fez em uma mulher, e ele a
trouxe para o homem. E Adão disse: "Este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne; Ela
deve ser chamada de mulher, porque ela foi tirada do homem. “ portanto, um homem deixará seu pai e
sua mãe e se juntará a sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. (Gênesis 2:1-9, 15-24)
ORIGENS HUMANAS E ENCHER A TERRA
Vou elogiá-lo, pois eu sou destemosamente e maravilhosamente feito; Maravilhosas são suas obras, e
que minha alma sabe muito bem. Salmos 13:14 NKJ
Eu fiz a terra, e criei o homem sobre ele. Era eu as minhas mãos que estendiam os céus, e todo o seu
hospedeiro que eu ordenei. Isaías 45:12 NKJ
E os dias de Adão depois que ele tinha gerado Seth foram 800 anos: e ele gerou filhos e filhas. (A
esposa de Cain era provavelmente sua irmã.) (Gênesis 5:4).
MUNDO PRÉ-INUNDAÇÃO
E Caim conhecia sua esposa; e ela concebeu, e nua Enoque: e ele edificou uma cidade, e chamou o
nome da cidade, após o nome de seu filho, Enoque... E Adah nua Jabal: ele era o pai de tais como habitar em tendas, e de como ter gado. E o nome de seu irmão era Jubal: ele era o pai de todos, como lidar
com a harpa e órgão. E Zillah, ela também carregou Tubalcain, um instrutor de todos os artesão em
latão e ferro: e a irmã de Tubalcain foi Naamah. (GN. 4:17, 20-22).
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LOGÍSTICA DO DILÚVIO DE NOÉ
E Deus disse: que haja um firmamento no meio das águas, e que divida as águas das águas. E Deus
fez o firmamento, e dividiu as águas que estavam o firmamento das águas que estavam acima do firmamento: e foi assim. Gen 1:6-7. No sexto centésimo ano da vida de Noé, no segundo mês, o décimo sétimo dia do mês, no mesmo dia foram todas as fontes do grande profundo quebrado, e as janelas do céu
foram abertas. (Gênesis 7:11).
Faça-te uma arca de madeira de Gopher; quartos você fará na arca, e lançá-lo dentro e fora com pitch.
E esta é a forma que você vai fazer de: o comprimento da arca deve ser 300 côvados (450 pés), a amplitude de que 50 côvados (75 pés), ea altura do que trinta côvados (45 pés). UMA janela que farás à arca,
e em um cômoro terminarás acima; e a porta da arca se definirás no seu lado; com as mais baixas, segundas e terceiras histórias (3 andares de altura) tu farás. (Gênesis 6:14-16).
Você vestiu a terra com inundações de águas cobrindo as montanhas. Você falou, e ao som de seu grito
a água recolhida em suas camas vastas do oceano, e as montanhas levantaram-se e os vales afundaram-se aos níveis que você decreed. E então você estabeleceu um limite para os mares, para que eles
nunca mais cobriam a terra. Salmos 104:6-9 LVB
A RAZÃO PARA UMA INUNDAÇÃO
Então Deus olhou para a terra, e de fato era corrupto; para toda a carne tinha corrompido seu caminho
na terra. E Deus disse a Noé: "o fim de toda a carne veio antes de mim, pois a terra está cheia de
violência através deles; e eis que eu os destruirei com a terra. (Gênesis 6:12-13 NKJ)
ÁGUA E ANIMAIS
E eis que eu mesmo estou trazendo enchentes na terra, para destruir de debaixo do céu toda a carne em
que é o sopro da vida; Tudo o que está na terra deve morrer. Mas vou estabelecer a minha aliança com
você; e você deve entrar na arca você, seus filhos, sua esposa, e as esposas de seus filhos com você. 9
e de todos os seres vivos de toda a carne, trarão dois de cada espécie para a arca, para mantê-los vivos
convosco; Eles serão masculinos e femininos. Das aves após a sua espécie, de animais após a sua
espécie, e de cada coisa rastejante da terra após a sua espécie, dois de cada tipo virá a você para
mantê-los vivos. E você deve tomar para si mesmo de toda a comida que é comido, e você deve reuni-lo
para si mesmo; e será alimento para você e para eles. “ Assim Noé fez; de acordo com tudo o que Deus
lhe ordenou, então ele fez. (Gênesis 6:17-22 NKJ)
QUEM FOI CONVIDADO
E Noé fez de acordo com tudo o que o senhor lhe ordenou. Noé tinha 600 anos de idade quando as
enchentes estavam na terra. Assim, Noé, com seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos, entrou na arca por causa das águas do dilúvio. De animais limpos, de animais que são impuros, de aves, e
de tudo o que se arrasta sobre a terra, dois por dois, eles entraram na arca de Noé, masculino e feminino, como Deus ordenou a Noé. E aconteceu depois de sete dias que as águas do dilúvio estavam na
terra. No sexto centésimo ano da vida de Noé, no segundo mês, o décimo sétimo dia do mês, naquele
dia todas as fontes da grande profundidade foram quebradas, e as janelas do céu foram abertas. E a
chuva estava na terra 40 dias e 40 noites. (Gênesis 7:5-12 NKJ)
O QUE ACONTECEU
Agora o dilúvio foi na terra 40 dias. As águas aumentaram e ergueram a arca, e ela subiu alto acima da
terra. As águas prevaleceram e aumentaram consideravelmente na terra, e a arca moveu-se aproximadamente na superfície das águas. E as águas prevaleceram excessivamente na terra, e todas as colinas altas todo o céu foram cobertas. As águas prevaleceram quinze côvados para cima, e as montanhas foram cobertas. E toda a carne morreu que se moveu sobre a terra: aves e gado e bestas e cada
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coisa rastejante que se arrasta sobre a terra, e cada homem. Tudo em cujas narinas foi o sopro do
espírito da vida, tudo o que estava na terra seca, morreu. Assim destruiu todas as coisas vivas que estavam na face da terra: homem e gado, coisa rastejando e pássaro do ar. Eles foram destruídos da
terra. Somente Noé e aqueles que estavam com ele na arca permaneceram vivos. E as águas prevaleceram na terra 150 dias. (Gênesis 7:17-24 NKJ)
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Recursos Sugeridos
ANSWERS IN GENESIS: Respostas em Gênesis é um Ministério de apologética, dedicado a
ajudar os cristãos a defender sua fé e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo efetivamente. Nós
nos concentramos em fornecer respostas a perguntas sobre a Bíblia — particularmente o livro de
Gênesis — em relação a questões-chave como a criação, a evolução, a ciência e a idade da terra.
Web: https://answersingenesis.org/

THE INSTITUTE FOR CREATION RESEARCH: O Instituto para a Pesquisa da Criação, após
mais de quatro décadas do Ministry, remanesce um líder na pesquisa científica dentro do contexto da criação Biblical. Fundado pelo Dr. Henry Morris em 1970, o ICR existe para conduzir a
pesquisa científica dentro dos reinos das origens e da história da terra, e então educar o público
formal e informalmente através dos cursos graduados e profissionais da formação, através das
conferências e seminários em todo o país, e através de livros, revistas e apresentações de mídia.
Web: http://www.icr.org/

MISSION IMPERATIVE: Missão Imperativo é um alcance por Mike Snavely, fundado 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 clara a
mensagem da palavra de Deus, especialmente no que diz respeito às origens. O foco principal do
Ministério gira em torno de nossa "criação seminário safaris "-uma série de sessões de
seminários que cobrem uma ampla gama de temas que lidam com muitas das facetas de todo o
modelo de criação. Estes são tipicamente apresentados em igrejas, convenções, acampamentos,
etc. Existem programas que abrangem a teoria da evolução, questões da natureza, dinossauros, o
registro fóssil, civilizações antigas, o cenário de macacos-a-homem, o Grand Canyon, etc.
Web: https://www.missionimperative.org/

THE AMERICAN SCIENTIFIC FOUNDATION: A Missão Única da American Scientific
Foundation é integrar, comunicar e facilitar a ciência e a teologia devidamente pesquisadas em
serviço à igreja e à comunidade científica. Os membros da ASA estão confiantes de que tal objetivo não é apenas possível, mas necessário para uma compreensão adequada de Deus e da
natureza. Acreditamos que estudos honestos e abertos de ambas as escrituras e da natureza são
mutuamente benéficos no desenvolvimento de uma compreensão plena da identidade humana,
relacionamentos e nosso meio ambiente. Além disso, a ASA está empenhada em aconselhar as
igrejas e nossa sociedade na melhor forma de empregar ciência e tecnologia, preservando a integridade da criação de Deus. Web: https://www.asa3.org
THE CENTER FOR SCIENCE AND CULTURE: O Centro para a Ciência e a Cultura, sabido
anteriormente como o centro para a renovação da ciência e da cultura, é parte do Instituto da
descoberta, um cristão conservador pensa o tanque nos Estados Unidos.
Web: http://www.discovery.org/
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