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REFERÊNCIAS BÍBLICAS
TODAS AS REFERÊNCIAS BÍBLICAS SÃO TRADUZIDAS PELO AUTOR
DOS SEGUINTES TEXTOS:

KING JAMES VERSION (KJV):
Salvo indicação em contrário, as citações bíblicas são tiradas da versão King James
autorizada, domínio público. Outras referências incluem:
NEW INTERNATIONAL VERSION (NIV):
Escritura tirada da Bíblia Sagrada, nova versão internacional ® Copyright © 1973,
1978, 1984 pela Sociedade Bíblica internacional. Usado pela permissão da casa
publicando de Zondervan. Todos os direitos reservados. As marcas registradas
"NVI" e "nova versão internacional" estão registradas no escritório de patentes e
marcas americanas pela International Bíblia Society. Uso de qualquer marca recadernos a permissão da sociedade internacional da Bíblia.
LIVING BIBLE (LVB):
A Bíblia viva, Copyright © 1971 por Tyndale House Publishers, Wheaton, Il,
usado por permissão.
REVISED STANDARD VERSION (RSV):
A versão padrão revisada da Bíblia. Copyright © 1946, 1952, 1971 por divisão de
educação cristã das igrejas do Conselho Nacional de Cristo nos EUA, e usado por
permissão.
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Declaração de missão
Este guia de estudo foi projetado para novos leitores: aqueles que são novos cristãos ou outros que
simplesmente querem saber o que a Bíblia diz. Começa com um resumo escrito da Bíblia: como se
poderia compartilhar com o outro o que a Bíblia faz. A próxima seção lista as escrituras que
apóiam o ensaio.
Uma seção intermediária é para aqueles leitores que vieram compreender a parcela do começo.
O estudo bíblico conclui com leitura avançada de profecias e conceitos mais profundos. Além
disso, inclui uma seção explicando por que muitos crentes aceitam arqueologia atual e ciência
apoiar o texto bíblico.
A preocupação geral do autor é a salvação das almas perdidas. Deus forneceu o caminho para tudo
o que vai aceitar a sua graça, e seu filho Jesus Cristo, Messias e senhor. Este guia de estudo foi
criado para proclamar que a Bíblia é a palavra literal de Deus, e é útil para todos os que obedecem
aos seus mandamentos, estudar a sua palavra, e buscar a sabedoria que só ele pode dar.
Deus é criador. Ele é nosso dono. Só ele tem o direito de dar mandamentos e nos julgar. O plano
mestre de Deus foi redirecionado por causa dos nossos pecados. O seu plano para nós na eternidade
é que sigamos o seu filho, o Messias, que já veio como Redentor dos pecados para todos os tempos.
Jesus voltará para conquistar Satanás e todos os nossos inimigos. Nós, que o aceitamos como nosso
Redentor, permanecerá com o conquistador para sempre.
O autor oferece todos os seus produtos como nenhum custo downloads de seu site, bem como no
Google Books.

Autor
O autor, Harold a. Lerch, Sr., é um graduado da Universidade Estadual da Pensilvânia, faculdade de
engenharia, e é um engenheiro profissional aposentado. A maioria de sua carreira foi na
administração de construção e gestão de uma grande empresa privada da indústria. Anteriormente,
era gerente de projetos especiais para a mesma corporação, especializada em fabricação de
alimentos e manuseio de materiais.
Lerch é fundador da palavra aos ministérios mundiais, uma preocupação que publica e distribui
recursos de testemunhos gratuitos.

Saiba, portanto, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que
guarda aliança e misericórdia com eles que o amam e manter seus
mandamentos para mil gerações; (Deuteronômio 7:9).
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Dedicação
Dedico este livro a Jeanne, minha esposa pelo último meio século. Os presentes de Jeanne para
mim incluem Harold, Jr., e Joanne, que por sua vez nos deu Mariah, Rochelle, Christian, Drew,
Kylee, Alex, Shelly, e Gabriele. Bênçãos sobre as bênçãos! Jeanne é minha melhor amiga.
Os netos de um homem velho são a sua glória
suprema. A glória de uma criança é o seu pai.
(Provérbios 17:6).
Desejo honrar meus pais, o falecido Ralph H. e Pearl N. Lerch. Sem as orações e a direção de meus
pais, minha alma pode estar perdida.
Honre seu pai e sua mãe: que seus dias podem ser longos sobre a
terra que o Senhor teu Deus te dá. (Êxodo 20:12).

Confirmações
 Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e criador.
 Um agradecimento aos meus pais por me ensinarem as escrituras e nos caminhos do senhor.
Eu ficaria tão orgulhoso se eu pudesse dizer que eu medi até eles!
 Meu tio, Edwin M. Lerch, tem contribuído escritura para livros anteriores e instruiu-me
simplesmente, "continue escrevendo."
 Obrigado Jeanne para o apoio moral que você deu ao seu marido enquanto ele estava (mais
uma vez) colado a um computador escrevendo um livro.
 Meu "Brother " Randy Lerch forneceu mais motivação do que ele poderia saber.
O dê graças ao senhor; invocar o seu nome: fazer conhecer
suas ações entre o povo. Cantem-lhe, cantem-lhe Salmos:
falem de todas as suas obras maravilhosas. (Salmos 105:1-2).
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PARTE I: INÍCIO DO ESTUDO
Esta seção é preparada para aqueles que desejam se familiarizar com a Bíblia, ou como um começo
para ler toda a Bíblia da forma mais significativa. Começa com um ensaio recapitulando a história
da Bíblia.

NARRATIVA
O ANTIGO TESTAMENTO

A Lei

Gênesis
Êxodo
Levítico
Números
Deuteronômio

História

Joshua
Juízes
Ruth
1 e 2 Samuel
1 e 2 Reis
1 e 2 Crônicas
Ezra
Neemias
Esther

Poesia e Sabedoria
Job

Salmos
Provérbios
Eclesiastes
Canção de Salomão

Profecia

Isaías
Jeremiah
Lamentações
Ezequiel
Daniel
Oséias
Joel
Amos
Obadiah

Jonah
Micah
Nahum
Habacuque
Zephaniah
Ageu
Zacarias
Malachi

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 a matéria, o
tempo, o espaço, a luz e toda a vida em Gênesis capítulo 1, incluindo a humanidade. Deus declara
que tudo é bom: uma criação perfeita. Deus dá ao homem o livre arbítrio. O homem desobedece a
Deus (pecados) e traz morte e destruição. Isso é chamado de "pecado original" e é por isso que a
redenção pelo nascimento, morte e ressurreição do Messias são necessários. "criação versus
ciência" é revisada 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 causa
uma inundação mundial, salvando a família de Noé, sobrevivendo a vegetação e os animais,
colocando a fauna respirando ar na arca.
Depois do dilúvio, Deus ordena ao povo que se espalhe por toda a terra. Eles não escutaram. Na
verdade, eles se uniram em uma tentativa de construir o primeiro "arranha-céu" para que eles
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pudessem se aproximar de Deus. Deus constatou sua linguagem para que eles só pudessem se
comunicar dentro de grupos. Isso os fez separar por linguagem e desembolsar a todos os cantos da
terra. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que, após esta dispersão, Deus fez com que as placas
tectônicas se deslocassem do único continente de Pangea para a configuração atual.
Um homem chamado Abraão entra no quadro e torna-se 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 "crime, punição e redenção."
Deus seleciona um herói relutante chamado "Moisés" para liderar "o povo de Deus" fora do Egito.
Os israelitas fogem para uma terra prometida. Na longa jornada, eles repetem "crime, punição 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
um número de séculos eles repetem "crime, punição e redenção." Isso é gravado no segundo grupo
de escrituras, um grupo de doze livros chamado "história".
Durante este 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 acarinhados de Salmos e Provérbios.
A próxima seção das Escrituras conclui o "velho testamento" ou "Bíblia hebraica". Esta coleção de
dezessete livros proféticos prediz o futuro: más notícias e boas notícias para todos os reinos antigos.
Eles também profetizam um Messias que virá para salvar seu povo. Chamamos este homem de
Jesus, ou o Cristo.
I. OS PROFETAS PRE-EXILED
Joel
Jonah
Amos

850 - 700 B.C.
800 B.C.
780 - 755 B.C.

Oseias

760 - 710 B.C.

Micah
Isaias

740 B.C.
740 - 680 B.C.

Nahum
Zephaniah
Habacuque
Jeremiah

700 - 615 B.C.
630 - 620 B.C.
627 - 580 B.C.
626 - 580 B.C.

II. OS PROFETAS EXILADOS
Daniel
Ezequiel
Obadiah

604 - 535 B.C.
593 - 570 B.C.
585 B.C.

III. OS PROFETAS PÓS-EXÍLIO
Ageu
Zacarias
Malachi

520 B.C.
520 - 518 B.C.
450 - 40 B.C.

APÓCRIFOS
Entre os antigos e novos testamentos em algumas Bíblias são escritos não incluídos no cânone
aceito das Escrituras. Estes livros apócrifos não estão incluídos neste guia de estudo. Se você lê-
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los, lembre-se que eles fornecem algum significado histórico, mas não são para ser pensado como
inspirado por Deus.
O NOVO TESTAMENTO
Preparação

Do Evento

De Propagação

Explanação

Explicação

O Ant. Test.

Os Evangelhos

Atos

As Epístolas

O Apocalipse

(O autor pede desculpas se os nomes dos livros Bíblicos nestes gráficos não estão corretos
com as Bíblias de tradução Portuguesa.)

Sinônimos de "Testamento" incluem "evidência, testemunha, prova e autenticação". A Bíblia deve
ser aceita como a palavra infalível de Deus. O velho 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" caráter bíblico profetizado no antigo testamento, Jesus, o Cristo. Jesus
nasce em Belém e cresce para a idade adulta na Galiléia. Ele suporta a tentação de Satanás, serve
como um professor e curandeiro, e para cumprir a profecia, morre na Cruz como um cordeiro
inocente.
Jesus então é ressuscitado no terceiro dia, continua ensinando por 40 dias, e ascende ao céu para
reinar na mão direita de Deus pai. A morte de Jesus Cristo na Cruz e ressurreição é expiar o pecado
e dar 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. Os actos
explicam a história dos trabalhos dos apóstolos e a Fundação da igreja cristã.
As próximas 21 escrituras são livros de explicação:










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

A seção final da Bíblia é um livro chamado a revelação. Esta escritura divinamente inspirada prediz
o futuro da igreja. Também predito são o fim dos dias, a ressurreição dos mortos e arrebatamento
dos santos vivos (crentes). Em seguida, um período de sete anos de tribulação seguido do Milênio
(ano 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 descritos.
A exatidão da história bíblica vs. arqueologia e ciência são revistas na seção IV.
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INICIANDO PROGRAMA DE LEITURA:
CRIAÇÃO, CORRUPÇÃO E CATÁSTROFE
GÊNESIS (Livro Do Antigo Testamento 1)
1. Capítulos 1-2: criação de matéria, tempo, espaço e vida, o primeiro (ou Éden) convênio.
2. Capítulos 3-4: corrupção e a queda do homem. Pecado original. Promessa de redenção.
Primeiro assassinato.
3. Capítulo 6:1-7: vida antes do dilúvio.
4. Capítulos 6-7: Acórdão, graça e o dilúvio.
5. Capítulos 8-9: rescaldo de inundação, dispensa do governo humano (compare Romanos 13),
pacto de Noé, o pecado de Noé, a profecia de Noé.
6. Capítulo 11:1-9: mais fracasso e dispersão.
O POVO DE DEUS
ÊXODO (Livro Do Velho Testamento 2)
1. Capítulo 1: opressão dos israelitas
2. Capítulos 2-4: Moisés: nascimento, identidade com Israel, o arbusto ardente, Deus revela-se,
e suas objeções.
3. Capítulo 5: concurso de Moisés com Faraó.
4. Capítulo 6: Moisés encorajou.
5. Capítulos 7-11: Comissão de Moisés renovado, primeiras 9 pragas.
6. Capítulo 12: Páscoa, a décima Praga, partida precipitada do Egito.
LEVÍTICO (Livro Do Velho Testamento 3)
1. Capítulo 16: o dia da expiação.
2. Capítulo 17: leis sacrificiais.
NÚMEROS (Livro Do Velho Testamento 4)
1. Capítulos 33-36: Resumo das jornadas do Egito à Jordânia, preparação para entrar na terra
prometida, cidades dos levitas, e de refúgio, leis quanto à herança.
DEUTERONÔMIO (Livro Do Velho Testamento 5)
1. Capítulo 4: grandeza da lei ensinada a uma nova geração.
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O MESSIAS E A SALVAÇÃO
ISAÍAS (Livro Do Velho Testamento 23)
1. Capítulos 52-66: promessa do Messias, recompensas para os crentes, libertação.
EVANGELHO DE SÃO LUCAS (Livro Do Novo Testamento 3)
1.
2.
3.
4.

Capítulos 1-4: o nascimento, batismo, tentação e genealogia de Jesus.
Capítulos 5-19: Ministério de Jesus e entrada triunfal.
Capítulos 20-23: rejeição e morte de Cristo.
Capítulo 24: a ressurreição, a Comissão dos discípulos, a ascensão.

EVANGELHO DE SÃO JOÃO (Livro Do Novo Testamento 4)
1. Capítulo 3: Jesus revela como se pode vir à salvação, ao batismo e ao testemunho de João.
2. Capítulo 19: Jesus é julgado, crucificado e enterrado.
3. Capítulo 20: a ressurreição.
TESTEMUNHO DOS APÓSTOLOS APÓS O REGRESSO DE CRISTO AO CÉU
ATOS DOS APÓSTOLOS (Livro Do Novo Testamento 5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Capítulo 1: a Igreja de espera.
Capítulos 2-8: Pentecostes, a conversão de Saul.
Capítulos 9-14: Saul renomeou Paulo, primeira jornada missionária.
Capítulo 15: o Conselho de Jerusalém, chamada dos gentios.
Capítulos 16-20: segunda e terceira Jornadas Missionárias de Paulo.
Capítulos 21-28: viagem de Paulo de Jerusalém a Roma.

EPÍSTOLA AOS ROMANOS (Livro Do Novo Testamento 6)
1. Capítulos 1-12: o mundo é culpado diante de Deus, jJustification é pela fé em Cristo, a
santificação é através da União com Cristo em sua morte e ressurreição, vida cristã e serviço
para a glória de Deus.
2. Capítulo 13: o cristão e o governo.
3. Capítulos 14-16: a saída do amor cristão.
EPÍSTOLA AOS GÁLATAS (Livro Do Novo Testamento 9)
1. Capítulos 1-6: somos justificados pela fé, e não por ritos (obras).
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ETERNIDADE
O APOCALIPSE (Livro Do Novo Testamento 27)
1. Capítulo 1: introdução à revelação dos últimos dias e futuro, e comando para gravá-los.
2. CAPÍTULO 21: um novo céu, nova terra e nova Jerusalém.
3. Capítulo 22: um novo paraíso, um último aviso, última promessa.

Jesus Ascende ao Céu
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PARTE II: ESTUDO INTERMÉDIO
HISTÓRIA APÓS A CRIAÇÃO
GÊNESIS (Livro Do Antigo Testamento 1)
1. Capítulo 5: a família de Adão e a civilização primitiva.
2. Capítulo 10: a família de Noé.
3. Capítulo 11:10-32: introdução de Abrão/Abraão.
4. Capítulo 12-16: dispensa de promessa, pacto Abraão, mais fracasso.
5. Capítulo 17: revelação de Deus como Deus todo-poderoso.
6. Capítulo 18: Abraão como "amigo de Deus".
7. Capítulo 19: pecado, lote e destruição de Sodoma e Gomorra.
8. Capítulos 21-22: nascimento de Isaac, oferenda de Isaac.
9. Capítulo 37: Joseph vendeu ao Egito.
10. Capítulo 45: José revela-se aos seus irmãos.
O POVO DE DEUS – ASCENSÃO E QUEDA
ÊXODO (Livro Do Velho Testamento 2)
1. Capítulo 13: primeiro nascido separado para o senhor, a jornada, a ajuda de Deus.
2. Capítulo 14: faraó persegue Israel.
3. Capítulos 15-19: canção dos redimidos, Deus satisfaz a fome e a sede, convênio especial do
sábado.
4. Capítulos 20-24: a lei dada.
5. Capítulos 25-27: Deus instrui Moisés a construir um Tabernáculo e a Arca da Aliança.
6. Capítulo 32: lei quebrada, bezerro de ouro, e disciplina.
7. Capítulo 34: segundas tábuas da lei.
8. Capítulos 35-40: construção do Tabernáculo, mobiliário sagrado, vestimentas sacerdotais.
LEVÍTICO (Livro Do Velho Testamento 3)
1. Capítulo 8: consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes.
2. Capítulos 9-10: os sacerdotes começam seu ministério, fogo estranho, e proibições.
3. Capítulos 11-13: leis de limpeza, Santidade. A lei da maternidade. Um Deus Santo e um
povo santo.
4. Capítulo 15: limpeza de pessoas.
5. Capítulos 18-20: casamento, luxúria, idolatria, os pobres, as imoralidades.
6. Capítulos 21-23: o sacerdócio, sacrifícios, festas.
7. Capítulos 24-27: leis e penalidades adicionais, lei da terra, e pessoas dedicadas e coisas.
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CRIME, A LEI, E CHEGAR À TERRA DO LEITE E MEL
NÚMEROS (Livro Do Velho Testamento 4)
1. Capítulos 1-4: preparativos para a partida do Sinai, Moisés prepara-se para a guerra,
recenseamento do povo por atribuição; a história das peregrinações no deserto.
2. Capítulos 5-9: exigência de pureza e leis para a viagem.
3. Capítulos 10-12: trombetas de prata, a marcha do Sinai para Kadesh-Barnéia, queixas e
punições.
4. Capítulos 13-14: em Kadesh-Barnéia, espiões israelitas, incredulidade rebelde, repreensão e
perdão.
5. Capítulos 15-16: anos de vagueamento, leis, e rebelião, e punições.
6. Capítulos 17-18: Aaron e seus deveres.
7. Capítulos 19-25: a marcha, vitórias e morte, profecias
8. Capítulos 26-32: Moisés prepara uma nova geração para a guerra, mais leis, estabelecendose em Gileade.
JOSHUA (Livro Do Velho Testamento 6)
1. Capítulos 1-5: preparando-se para entrar na Palestina, Joshua comanda o exército, entrada na
Jordânia.
2. Capítulos 6-17: conquistas, mais pecado, bênçãos e maldições.
3. Capítulos 18-22: repartição da terra.
4. Capítulos 23-24: Joshua apela ao povo, revê a história de Israel, e sua morte.
CAPTURA, RETORNO E O PRIMEIRO TEMPLO
EZRA (Livro Do Velho Testamento 15)
1. Capitulos 1-6: O primeiro retorno da Babilônia e construindo o segundo templo.
2. Capítulos 7-10: o Ministério de Ezra.
NEEMIAS (Livro Do Velho Testamento 16)
1. Capítulos 1-13: Neemias reconstrói as muralhas de Jerusalém.
AGEU (Livro Do Velho Testamento 37)
1. Capítulos 1-2: repreensão, encorajamento e profecia da reconstrução do templo.

14

UMA RAINHA PROTEGE SEU POVO
ESTHER (Livro Do Velho Testamento 17)
1. Capítulo 1: Esther, uma judia, escolhida como rainha da Pérsia.
2. Capítulos 2-7: Esther salva os judeus da destruição.
3. Capítulos 8-10: os judeus se vingam de seus inimigos.
PROFECIAS DE UM MESSIAS
ISAÍAS (Livro Do Velho Testamento 23)
1. Capítulos 40-48: a grandeza de Deus.
2. Capítulos 49-51: o servo sofredor do senhor.
EZEQUIEL (Livro Do Velho Testamento 26)
1.
2.
3.
4.

Capítulos 1-3: o chamamento de Ezequiel.
Capítulos 4-24: advertências de julgamento sobre Jerusalém.
Capítulos 25-32: acórdãos sobre os gentios.
Capítulo 33: a responsabilidade de Ezequiel.

DANIEL (Livro Do Velho Testamento 27)
1.
2.
3.
4.
5.

Capítulo 1: a vida no início de Daniels.
Capítulo 2: visão e interpretação de Nabucodonosor.
Capítulo 3: a fornalha ardente: saMeschach, e Abednego.
Capítulo 4: segundo sonho e interpretação de Nabucodonosor.
Capítulos 5-6: Daniel Baltazar e Darius, caligrafia na parede, a fé de Daniel e na cova do
leão.

OSÉIAS (Livro Do Velho Testamento 28)
1. Capítulos 1-14: um breve livro do Ministério de Oséias, profecias sobre amor e redenção.

JOEL (Livro Do Velho Testamento 29)
1. Capítulos 1-3: um livro curto prenunciando aflições sobre Judá, e a restauração de Israel.
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SOFONIAS (Livro Do Velho Testamento 36)
1. Capítulos 1-2: invasão pelos babilônios, o apelo de Sofonias para o arrependimento.
2. Capítulo 3: Israel, acórdão dos gentios, o Messias que se aproxima.
ZACARIAS (Livro Do Velho Testamento 38)
1. Capítulos 1-6: um chamado ao arrependimento, visões para confortar Israel.
2. Capítulos 7-8: Delegação da Babilônia.
3. Capítulos 9-14: o fim da idade de Israel, a vinda do Messias.
UMA CHAMADA PARA OS GENTIOS
MALACHI (Livro Do Velho Testamento 39)
1. Capítulos 1-2: Israel e os sacerdotes negam e desprezam a Deus, o pecado contra a família.
2. Capítulo 3: predição de João Batista, os fiéis contra os não-fiéis.
3. Capítulo 4: o dia que se aproxima do senhor e do Messias.
POESIA, LOUVOR E SABEDORIA
SALMOS (Livro Do Velho Testamento 19)
1.
2.
3.
4.
5.

Capítulos 1-41: livro 1
Capítulos 42-72: livro 2
Capítulos 73-89: livro 3
Capítulos 90-106: livro 4
Capítulos 107-150: livro 5

PROVÉRBIOS (Livro Do Velho Testamento 20)
1.
2.
3.
4.

Capítulos 1-9: incentivar os jovens.
Capítulos 10-24: sabedoria e Deus vs. loucura e pecado.
Capítulos 25-29: seleção de Ezequias de sabedoria Salomão.
Capítulos 30-32: provérbios escritos por Agur e Lemuel.

ECLESIASTES (Livro Do Velho Testamento 21)
1. Capítulos 1-4: experiência de Salomão sobre a vaidade das coisas terrenas.
2. Capítulos 5-12: conclusões das experiências de assuntos terrenos.
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CANÇÃO DE SALOMÃO (Livro Do Velho Testamento 22)
1. Capítulo 1-8: "canção" de Salomão do amor e do casamento como uma metáfora de Jesus e
da igreja.
A VIDA E O MINISTÉRIO DE JESUS CRISTO
EVANGELHO DE SÃO MATEUS (Livro Do Novo Testamento 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Capítulos 1-4: o nascimento e a vida inicial de Jesus, João Batista, a tentação de Jesus.
Capítulos 5-7: o sermão da montanha.
Capítulos 8-12: autoridade de Jesus e rejeição.
Capítulo 13: autoridade do Reino, o período entre dois reis.
Capítulos 14-23: o Ministério de Jesus.
Capítulo 24-25: a profecia de Jesus sobre a ressurreição.
Capítulos 26-28: a morte e ressurreição de Jesus, o rei.

EVANGELHO DE SÃO MARCOS (Livro Do Novo Testamento 2)
1. Capítulos 1-2: introdução de Jesus; João Batista, tentação de Jesus, seleção de discípulos, e
cura.
2. Capítulos 3-13: mais cura, o pecado imperdoável, milagres e parábolas.
3. Capítulos 14-16: obediência de Jesus, morte, ressurreição e ascensão.
EVANGELHO DE SÃO JOÃO (Livro Do Novo Testamento 4)
1. Capítulos 1-2: a divindade de Cristo, Jesus como criador, João Batista, o poder de Cristo, o
primeiro milagre.
2. Capítulos 4-18: a vida de Cristo, importantes relatos não relacionados por outros discípulos.
EPÍSTOLA AOS EFÉSIOS (Livro Do Novo Testamento 10)
1. Capítulos 1-6: graça, a igreja, o corpo de Cristo.
O APOCALIPSE (Livro Do Novo Testamento 27)
1. Capítulos 2-3: cartas às sete igrejas da Ásia menor.
2. Capítulos 19-20: a batalha final.
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PARTE III: ESTUDO AVANÇADO
GÊNESIS (Livro Do Antigo Testamento 1))
1. Capítulo 20: lapso de Abraão.
2. Capítulos 23-24: morte de Sarah, uma noiva para Isaac, respondeu oração.
3. Capítulos 25-36: morte de Abraão, a ascensão de Isaac, as gerações de Ismael, pacto Abraão
confirmou a Isaac, família de Jacó, vôo, e rebatizado Israel. Jacob cai e é restaurado.
Gerações de Esaú. O povo de Deus chamou os israelitas.
4. Capítulo 38: pecado de Judá.
5. Capítulos 39-41: tempo de Joseph no Egito, prisão, profecia, exaltação.
6. Capítulos 42-44: os irmãos de José vão para o Egito.
7. Capítulos 46-50: a família de Jacó vai para o Egito, a família de Jacó é homenageado,
bênçãos e morte.
ÊXODO (Livro Do Velho Testamento 2)
1.
2.

Capítulos 28-29: as leis e o sacerdócio.
Capítulos 30-31: a lei eo Tabernáculo, adoração, artesão, o sábado, e um sinal.

LEVÍTICO (Livro Do Velho Testamento 3)
1.
2.

Capítulos 1-7: as oferendas.
Capítulo 14: purificação de um leproso e uma casa leprosa.

DEUTERONÔMIO (Livro Do Velho Testamento 5)
1. Capítulos 1-3: história dos israelitas após o êxodo: fracassos, andanças e guerras.
2. Capítulos 5-34: a especificidade da lei; a morte de Moisés.
HISTÓRIA DO POVO DE DEUS EM SUA NOVA TERRA
JUÍZES (Livro Do Velho Testamento 7)
1. Capítulos 1-3:4: revisão do passado e criação do cargo de juiz. O livro inteiro relata a
história de Josué a Sansão.
2. Capítulos 3:5-16: os juízes e suas realizações.
3. Capítulos 17-20: confusão e conflito.
4. Capítulo 21: uma tribo perdida.
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RUTH (Livro Do Velho Testamento 8)
1. Capítulos 1-4: uma bela história de sabedoria, lealdade, servidão, e viver uma vida piedosa.
1 SAMUEL (Livro Do Velho Testamento 9)
1. Capítulos 1-8: jovem Samuel, Samuel torna-se juiz.
2. Capítulos 9-15: ungindo Saul como rei, e sua rejeição.
3. Capítulos 16-31: comparação de Saul e Samuel.
2 SAMUEL (Livro Do Velho Testamento 10)
1. Capítulos 1-4: morte de Saul, início do reinado do rei Davi.
2. Capítulos 5-14: reinado de Davi até a revolta de Absalão.
3. Capítulos 15-24: Absalão perdoado, revoltas, e continuação reinado por Davi.
1 REIS (Livro Do Velho Testamento 11)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Capítulo 1: a conclusão do reinado de Davi.
Capítulos 2-11: o reinado de Salomão.
Capítulos 12-14: os reinados de Roboão e Jeroboão, divisão do Reino.
Capítulos 15-16: reis do reino dividido.
Capítulos 17-22: o reinado de Ahab.
Capítulo 22:40-53: os reinados de Jeosafá e Acazias.

2 REIS (Livro Do Velho Testamento 12)
1. Capítulos 1-2: Ministério e tradução de Elias.
2. Capítulos 3-7: Ministério de Eliseu.
3. Capítulos 8-17: a regra dos dois reis do Reino até a queda de Samaria; Os israelitas primeiro
chamam-se "judeus", tirados de "Judá".
4. Capítulos 1-25: a regra de Ezequias para o cativeiro de Judá.
1 CRÔNICAS (Livro Do Velho Testamento 13)
1.
2.
3.
4.

Capítulo 1: Genealogia dos patriarcas e primeiros líderes.
Capítulos 2-9: Genealogia dos doze filhos de Israel.
Capítulo 10: os últimos dias e a morte do rei Saul.
Capítulos 11-29: recontagem do reinado de Davi.
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2 CRÔNICAS (Livro Do Velho Testamento 14)
1. Capítulos 1-9: Salomão reza por sabedoria, regras e constrói o primeiro templo.
2. Capítulos 10-26: a história de Judá até que o templo seja destruído.
PROFECIA E MAIS PUNIÇÃO DO POVO DE DEUS:
ISAÍAS (Livro Do Velho Testamento 23)
1.
2.
3.
4.

Capítulos 1-12: profecias de Judá.
Capítulos 13-27: profecias sobre as nações.
Capítulos 28-35: avisos proféticos relativos a Ephraim e Judá.
Capítulos 36-39: eventos históricos de invasão e doença.

JEREMIAS (Livro Do Velho Testamento 24)
1. Capítulos 1-45: profecias de julgamento sobre Judá.
2. Capítulos 46-51: profecias sobre Nações estrangeiras.
3. Capítulo 52: segunda conta da derrubada de Judá.
LAMENTAÇÕES (Livro Do Velho Testamento 25)
1. Capítulos 1-2: o lamento de Jeremias da desolação de Jerusalém, a destruição do templo e a
ira do senhor.
2. Capítulos 3-4: Jeremias fala da fidelidade de Deus, um chamado à confissão, e horrores de
cativeiro.
3. Capítulo 5: uma oração ao senhor.
EZEQUIEL (Livro Do Velho Testamento 26)
1. Capítulos 34-49: previsões do que vai acontecer em uma futura terra dos israelitas.
2. Capítulos 40-47: adoração e o templo milenar (últimos dias de Israel na terra).
3. Capítulos 48: Divisão de terra entre sete tribos na era milenar.
JOB (Livro Do Velho Testamento 18)
1.
2.
3.
4.
5.

Capítulo 1: natureza do trabalho.
Capítulos 2-31: diálogos do trabalho com seus conselheiros.
Capítulos 32-37: monólogo de Elihu.
Capítulos 38-41: Deus fala a Jó.
Capítulos 42: confissão do trabalho, bênção renovada.

20

AMOS (Livro Do Velho Testamento 30)
1. Capítulos 1-4: julgamento inevitável.
2. Capítulo 5-9: apelo de Deus para que Israel volte para ele, julgamento futuro, e a restauração
final de Israel.
PUNIÇÃO DE NÃO-CRENTES
OBADIAH (Livro Do Velho Testamento 31)
1. Capítulo 1: previsão da desgraça e desolação de Edom.
JONAS (Livro Do Velho Testamento 32)
1. Capítulos 1-4: desobediência, misericórdia de Deus, e Revival em Nínive.
NAHUM (Livro Do Velho Testamento 34)
1. Capítulo 1: o caráter de Deus.
2. Capítulo 2: punição de Deus de seus inimigos, destruição de Nínive.
3. Capítulo 3: a causa da destruição, "você colhe o que você semear."
HABACUQUE (Livro Do Velho Testamento 35)
1. Capítulos 1-3: o profeta Habacuque é confundado, Deus responde, e a fé do Profeta vence.

O NOVO TESTAMENTO
AS EPÍSTOLAS
PRIMEIRA EPÍSTOLA AOS CORÍNTIOS (Livro Do Novo Testamento 7)
1.
2.
3.
4.

Capítulos 1-4: make-up da Igreja Corinthian.
Capítulos 5-11: disciplina, santidade do corpo e do casamento, limites da liberdade.
Capítulos 12-14: dons espirituais e seu uso.
Capítulos 15-16: ressurreição dos mortos, conclusão.
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SEGUNDA EPÍSTOLA AOS CORÍNTIOS (Livro Do Novo Testamento 8)
1. Capítulos 1-7: princípios do Ministério de Paulo.
2. Capítulos 8-9: coleção para os pobres.
3. Capítulos 10-13: defesa de Paulo de seu ministério.

EPÍSTOLA AOS FILIPENSES (Livro Do Novo Testamento 11)
1. Capítulos 1-4: a vida cristã: sofrimento, fé e regozijo.
EPÍSTOLA AO COQUEIRA (Livro Do Novo Testamento 12)
1. Capítulos 1-4: oração e preocupação de Paulo para a igreja, vida abundante.
PRIMEIRA EPÍSTOLA AOS TESSALONICENSES (Livro Do Novo Testamento 13)
1. Capítulo 1: a Igreja modelo, os três tempos da vida cristã.
2. Capítulos 2-5: o servo modelo e recompensa, o irmão modelo e santificação, a caminhada
modelo, a esperança eo dia do senhor.
SEGUNDA EPÍSTOLA AOS TESSALONICENSES (Livro Do Novo Testamento 14)
1. Capítulos 1-3: perseguição, o dia do senhor, encorajamento.
PRIMEIRA EPÍSTOLA A TIMOTHY (Livro Do Novo Testamento 15)
1. Capítulos 1-3: advertência sobre heresia, instruções sobre oração, mulheres na igreja.
2. Capítulos 4-6: caminhada, trabalho e advertências a um bom Ministro.
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SEGUNDA EPÍSTOLA A TIMOTHY (Livro Do Novo Testamento 15)
1. Capítulos 1-2: a carga de Paulo para Timothy, o caminho de um servo.
2. Capítulos 3-4: escrituras como o recurso, um senhor fiel.
EPÍSTOLA A TITUS (Livro Do Novo Testamento 17)
1. Capítulos 1-3: orientação de Paulo para presbíteros, trabalho pastoral de um bom Ministro,
vida piedosa.
EPÍSTOLA A PHILEMON (Livro Do Novo Testamento 18)
1. Capítulo 1: Paulo dá um exemplo de amor; Philemon Onésimo.
EPÍSTOLA A HEBREUS (Livro Do Novo Testamento 19)
1. Capítulos 1-4: Cristo é superior a todas as outras pessoas.
2. Capítulos 5-9: o sacerdócio de Cristo.
3. Capítulos 10-13: a vida da fé.
EPÍSTOLA DE TIAGO (Livro Do Novo Testamento 20)
1. Capítulos 1-4: teste de fé, repreensão do mundanismo, aviso aos ricos.
2. Capítulo 5: encorajamento na vinda do senhor.
PRIMEIRA EPÍSTOLA DE PEDRO (Livro Do Novo Testamento 21)
1. Capítulos 1-5: sofrimento, serviço cristão, e a vinda do senhor.
SEGUNDA EPÍSTOLA DE PEDRO (Livro Do Novo Testamento 22)
1. Capítulos 1-3: os últimos dias, avisos e a segunda vinda de Cristo.
PRIMEIRA EPÍSTOLA DE SÃO JOÃO (Livro Do Novo Testamento 23)
1. Capítulos 1-5: comunhão, o retorno do senhor; filhos de Satanás e falsos mestres; garantias e
advertências.
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SEGUNDA EPÍSTOLA DE SÃO JOÃO (Livro Do Novo Testamento 24)
1. Capítulo 1: o caminho da verdade, John adverte contra falsos mestres.
TERCEIRO EPÍSTOLA DE SÃO JOÃO (Livro Do Novo Testamento 25)
1. Capítulo 1: um contraste de bom trabalho e más ações.
EPÍSTOLA DE SÃO JUDAS (Livro Do Novo Testamento 26)
1. Capítulo 1: advertências contra apostasia e enganadores.
PROFECIAS DO TEMPO DO FIM E PROMESSA DO MESSIAS
DANIEL (Livro Do Velho Testamento 27)
1.
2.
3.
4.

Capítulo 7: a visão de Daniel das quatro bestas.
Capítulo 8: profecia da derrota dos persas e dos gregos.
Capítulo 9: oração e profecia de Daniel das 70 semanas.
Capítulos 10-11: a visão final de Daniel, a glória de Deus, prejudicando Israel, e um rei
blasfemo.
5. Capítulo 12: a grande tribulação.
MICAH (Livro Do Velho Testamento 33)
1. Capítulos 1-2: previsões relativas às invasões de Shalmaneser e Senaqueribe, o cativeiro
babilônico.
2. Capítulos 3-7: a criação de um reino piedoso em Jerusalém, e o nascimento do Messias em
Belém.
O APOCALIPSE (Livro Do Novo Testamento 27)
1. Capítulos 4-18: a revelação da tribulação, besta e falso profeta.
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PARTE IV: CIÊNCIA E ARQUEOLOGIA
INFALIBILIDADE DAS ESCRITURAS
Estas são algumas das notas de Pepe de idade de outros "lições de Platablanco ". Alguns
deles são difíceis de entender, então pergunte a alguém mais velho do que você para ajudar se você
precisar. Alguns deles foram discutidos anteriormente no livro, mas aqui está novamente com um
pouco mais de detalhe. Aproveite e aprenda!

A BÍBLIA E A CIÊNCIA
Muitos, se não quase todos os cientistas modernos chamam-se "naturalistas ", um ponto filosófico
de vista de acordo com o que tudo surge a partir de propriedades naturais e causas, e sobrenatural ou
espiritual explicações são excluídos ou descontados. (Nota: por definição, o naturalismo é um
sistema de crenças, uma religião. Cientistas líderes tornam-se doutorados, ou médicos em filosofia.
O desacordo entre a criação e a evolução é realmente o conflito entre duas religiões.
A ciência é definida como a atividade intelectual e prática que engloba o estudo sistemático da
estrutura e comportamento do mundo físico e natural através da observação e experiência.
Observações e experiências devem ser repetidas. A evolução é uma teoria. É o ponto de vista
filosófico das pessoas, seres humanos falíveis, que não crêem em Deus. Além disso, é "aceito " por
aqueles que são "intimidados" por uma maioria que iria fazê-los sentir como se estivessem fora de
contato com a realidade. Alguns dos pontos de contenção são mostrados abaixo:
A TEORIA DO BIG BANG
É só uma teoria. Em vez disso, uma série de teorias. O bíblico "equivalente" é interessante: no
início Deus criou o céu e a terra (Gênesis 1:1); Em um dia Deus fez espaço, tempo e matéria. Os
naturalistas podem dizer "apenas aconteceu", que nada veio de nada. Criacionistas acreditam que
um onisciente, todo-poderoso, fez tudo do nada: Deus. Nada disso pode ser observado ou testado.
Vamos dar uma olhada nos argumentos mais tangíveis.
Primeiro, todos os cientistas incrédulos não subscrever a evolução. Sim, a maioria dos médicos
acreditam na evolução, mas alguns acreditam que um designer começou tudo isso, embora eles não
podem responder quem seria. Dr. Michael Behe da Universidade Lehigh é um dos cientistas mais
famosos no campo refutando o Darwinismo. O mais famoso pelo princípio de "complexidade
irredutível " diz Behe, "estou interessado na evolução dos sistemas bioquímicos complexos.
Muitos sistemas moleculares na célula requerem vários componentes para funcionar. Dupliquei
estes sistemas "irredutivelmente Complex".
(Behe 1996, 2001)
"sistemas complexos
irredutivelmente me parecem muito difíceis de explicar dentro de uma estrutura darwiniana
tradicional e gradual, porque a função do sistema só aparece quando o sistema está essencialmente
completo. " Behe cita a ratoeira como Um exemplo: uma ratoeira precisa de todas as suas partes
para trabalhar.)
Web: https://www.lehigh.edu/~inbios/Faculty/Behe.html
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FÓSSEIS
Naturalistas desenterraram ossos fossilizados em todo o lugar e, em seguida, desenvolveu histórias e
linhas de fundo com base em seus pontos de vista. Outros veem o registro fóssil gritando "Deus".
Porque? Uma inundação mundial que matou quase toda a vida na terra deixaria bilhões de coisas
mortas enterradas em camadas rochosas plantadas pela água por toda a terra. É exatamente o que
vemos. Além disso, uma inundação global depositaria fósseis marinhos no topo das montanhas.
Isso é também o que existe. Os naturalistas acreditam que os animais morrem; Eles são
gradualmente cobertos pela terra, e eventualmente fossilizados. Tente esta experiência: encontrar
um animal morto, deixá-lo deitado em seu quintal, e ver se ele fica lá o tempo suficiente para
fossilizar.
A MARCHA DO PROGRESSO
Rudolph Zallinger veio com uma imagem que todos nós vimos que é encontrado em todos os livros
didáticos. Destina-se a mostrar o progresso da evolução do mono para o ser humano.

O problema com esta ilustração é que todos os personagens representativos são macacos ou pessoas.
Não há representantes de transição. Criacionistas não são os únicos cientistas que vêem a falácia
deste pensamento. Da revista científica secular americana, "pensar sobre a variabilidade do
comportamento humano pré-histórico em termos de várias estratégias adaptáveis oferece uma
maneira atrativa de explicar essas diferenças. Mas primeiro, precisamos descartar uma idéia errada
e antiquada sobre a evolução humana, a crença de que Homo sapiens pré-históricos podem ser
divididos em humanos ' arcaicos ' e ' modernos.' Web: https://www.americanscientist.org/article/refutinga-myth-about-human-origins

DNA
O DNA "programa" toda a vida possui só pode ser descrita como design. Aqui está uma opinião de
um naturalista:
Dr. Stephen C. Meyer dirige o centro de ciência e cultura no Discovery Institute, um
tanque de opinião pública não-partidária com escritórios em Seattle, Washington e
Arlington, Virgínia. Meyer dedicou mais de duas décadas de sua carreira ao curioso
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caso que ele chama de "o enigma do DNA". Seu livro 2009, sinais na célula, DNA e
evidências de design inteligente, lançado em junho de 2009, narra sua pesquisa
pessoal e profissional sobre a causa responsável da origem da informação biológica
na célula.
Enquanto trabalhava como geofísico para exploração em 1985, Meyer participou de
uma conferência em Dallas que aborda a origem do universo, a origem da vida e a
natureza da consciência humana.
"Foi uma discussão interrompida do que os cientistas sabiam que não sabiam", diz
Meyer. "Fiquei surpreso ao saber-ao contrário do que eu tinha lido em muitos livros
didáticos-que os principais especialistas científicos sobre a origem da vida não tinha
uma explicação satisfatória de como a vida tinha surgido pela primeira vez. Esses
especialistas, muitos dos quais estavam presentes naquele fim de semana em Dallas,
reconheceram abertamente que não tinham uma teoria adequada do que eles
chamavam de "evolução química", é uma teoria de como a primeira célula viva
emergiu de produtos químicos Mais simples no oceano primordial. E de suas
discussões ficou claro que o DNA — com suas misteriosas matrizes de caracteres
químicos — era uma razão chave para este impasse. Web:
http://www.vision.org/visionmedia/reviews/intelligent-design-signature-in-the-cell/17451.aspx

CARBONO 14
Criacionistas e cientistas da terra jovem muitas vezes se referem a C14 datação por radiocarbono
como um "método de namoro defeituoso ". O carbono 14 divide-se a uma certa velocidade. Mas o
uso desta taxa de decadência para determinar a idade de algo é tênue. Deve-se fazer suposições
sobre o que a composição atmosférica estava em "pré-história ", por exemplo. De novo: Assunção.
Aqui estão dois grandes problemas com radiométrica Carbon Dating:
O tecido mole do dinossauro foi encontrado contendo 14 carbonos. A taxa de
deterioração C14 é tal que não pode ser mais de 100.000 anos de idade. Se os
dinossauros morreram 75 milhões anos atrás, que é uma lacuna muito grande para
tentar explicar.
"Os pesquisadores da Imperial College, em Londres, tinham poucas expectativas
quando começaram a analisar oito fósseis de dinossauros desenterrados na formação
de dinossauros em Alberta, Canadá, cerca de 100 anos atrás. A maioria dos ossos,
remontando ao período Cretáceo, estavam em fragmentos; As peças que foram
deixadas eram de menor qualidade do que a média. Para o espanto dos cientistas, no
entanto, a análise com um microscópio eletrônico revelou o que parecia ser glóbulos
vermelhos e fibras de colágeno que tinha permanecido intacto por cerca de 75
milhões anos de fossilização."
"Ao contrário de ossos e dentes, que podem sobreviver por centenas de milhões de
anos, tecidos moles estão entre os primeiros materiais que desaparecem durante o
processo de fossilização. Ainda assim, os cientistas encontraram tecidos moles
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intactos em ossos de dinossauro. O caso mais famoso data de 2005, quando Maria
Schweitzer da Universidade Country da Carolina do Norte encontrou fibras de
colágeno no osso da perna fossilizada de um Tiranossauro Rex. Mas tais descobertas
são raras, e ocorreram anteriormente apenas com fósseis extremamente bem
preservados. A coisa mais extraordinária sobre o novo achado, que os cientistas no
Imperial College de Londres informou esta semana no jornal Nature
Communications, é que os fósseis que eles examinaram são relativamente pobres
(para colocá-lo gentilmente). "Web:
https://www.history.com/news/scientists-find-soft-tissue-in-75-million-year-old-dinosaur-bones

Diamantes contendo C14 foram encontrados. Mais uma vez, os cientistas acreditam
que os diamantes, a substância mais dura da terra, formaram centenas de milhões de
anos atrás. E, mais uma vez, C14 deve apodrecer em nenhuma égua de 100.000
anos. C14 também foi encontrado em carvão vegetal.
Datação por radiocarbono é geralmente limitada às amostras de namoro de não mais
de 50.000 anos de idade, como as amostras mais antigas que não têm C14 suficiente
para ser mensurável. As datas mais antigas foram obtidas com técnicas especiais de
preparação de amostras, grandes exemplos e tempos de medição muito longos. Estas
técnicas podem permitir a medição de datas até 60.000 e, em alguns casos, até
75.000 anos antes do presente (Walker, Mike (2005). Métodos de namoro
quaternário (PDF). P. 23 Chichester: John Wiley & sons. ISBN 978-0-470-86927-7.
É claro que existem muitas "causas de discordância" entre os pontos de vista criacionista e
naturalista. Não podemos fazer o suficiente aqui, mas pode despertar o seu interesse. Inúmeras
organizações de cientistas que também são cristãos têm formado instituições de pesquisa e publicar
artigos, livros, DVDs, etc, apoiando suas opiniões. Consulte "recursos " no apêndice.
O SOPRO DE VIDA
Ele assim formou o Senhor Deus para o homem do pó da terra, e encorajou em suas narinas um
sopro de vida; E era o homem da alma viva. (Gênesis 2:7)

Uma vez tive a experiência de ajudar Ken Ham, diretor executivo de respostas nos ministérios
Gênesis, com uma série de programas em uma faculdade bíblica, seminário e ensino médio. Eu
estava familiarizado com a ciência da criação bíblica de antemão. Depois de ouvir a maioria das
apresentações, eu tive a chance de falar com Ken durante uma fuga rara. Eu compartilhei com ele
que quatro palavras indistintas do relato da criação bíblica me convenceram da verdade da criação
especial: "o sopro da vida."
A seqüência bíblica da criação pode parecer ilógico para nós: a luz foi criada antes do sol; Os
répteis foram criados no mesmo dia que os mamíferos e o homem (os evolucionistas acreditam que
os dinossauros viveram antes do homem), e; Aves criadas antes dos dinossauros (Evolucionistas
acreditam que os pássaros evoluíram dos dinossauros). Como é que um crente cristão na Bíblia
explica isso? Se a Bíblia é verdadeira e infalível, deve ser fácil tentar essas "inconsistências ". Que
provas temos, de uma forma ou de outra? Vamos começar com o sopro da vida.
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O momento depois de um ser vivo morre, o corpo ainda contém todos os fios essenciais de DNA,
molécula, órgão e fluido corporal que possuía como eu vivo momentos antes. Por que ele morreu?
Qual é a essência fundamental que está faltando para impedir que os materiais organizados de vida?
Ken Ham é um cientista. Ele concorda que este "sopro de vida" está além do nosso entendimento e
percepção humana. Esta razão só me permitiria aceitar o design inteligente por um ser supremo
(Deus), mas há muitas outras orações.
HOMEM PRIMITIVO
O Discovery Channel emitiu o último Neandertal, que era sobre nosso ancestral supostamente bruto.
Os evolucionistas devem fazer os Neandertais se encaixarem em seu período de tempo de longas
idades, então eles representam os neandertais como ridículo. Eu acho que qualquer homem de
qualquer idade era apenas ' Man '. O seguinte é a afirmação evolutiva, e a resposta criacionista:
 Os Neandertais talvez tivessem uma linguagem complexa (do falecido Neandertal). A
Bíblia ensina que há apenas pessoas de Deus, não Neandertais, Cro-Magnons, Homo
Africano, etc. Todos eles falaram desde o dia da criação de Adão (posição criacionista).
Então nós concordamos.
 Os Neandertais viveram na Europa e no Oriente Médio centenas de milhares de anos atrás.
Nós concordamos com o local para o homem primitivo, como a Bíblia indica.
 Eu vivi em pequenos grupos. Eles cuidavam um do outro. Caçadores/coletores.
Ferramentas cruas. Eles enterraram seus mortos. É claro. Nós descendemos de duas
pessoas. Éramos famílias desde o dia em que Adão e Eva tiveram seu primeiro filho. Deus
nos deu todas as ervas para comer. Não comemos carne até depois do dilúvio.
 Ele desapareceu de repente. Várias possibilidades. Aqueles que viveram antes da
inundação de Noé foram enterrados na inundação. Outros se dispersaram rapidamente após
a confusão em Babel. Outros pegaram e se mudaram de vez em quando.
 Os Neandertais tinham ossos grandes, grandes cérebros, eram musculosos. Compare os
esquimós com os nativos americanos com os europeus aos asiáticos. Todos os seres
humanos podem ser construídos de forma diferente, incluindo formas caveira.
 Um novo "antecessor", Cro Magnon, foi encontrado na França. Seu crânio era diferente do
Neandertal, era mais alto, mais leve desossado, comia uma dieta melhor, e fazia jóias.
Parece a América.
 Um segundo grupo veio "fora da África " e deslocalizou todos os outros, incluindo o
Neandertal, ou misturado e fundido com os outros. Nós misturamos e fundir o tempo todo
estes dias e usar o nome odioso "mestiço."
Aqui está uma grande citação sobre a evolução: é a evolução tão delicada uma flor que deve ser
protegida? Se for, então deve haver algo de errado com ele. Andrew, sociedade de Ciências da
criação.
A criação é uma fé que os fatos encaixam. Você pode acreditar que a Bíblia é a palavra infalível de
Deus. Ele contém a verdade e é verdade. A Bíblia não é contos de fadas ou apenas histórias para
canalizar a nossa moral. Se você não é um cristão, você pode não estar ciente da melhor notícia da
Bíblia; É a salvação e a vida eterna no céu com Deus de acordo com suas promessas:
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A BÍBLIA E A HISTÓRIA
A arqueologia moderna começou nos últimos séculos. Estes cientistas desenterraram inúmeros
sítios antigos, dando-nos uma ideia de como o velho mundo funcionava e sobre as suas capacidades.
O primeiro exemplo é o Egito e os tempos dos faraós. Descobertas incríveis foram feitas nesta
nação do norte da África: e sobre sites bíblicos? Aqui está uma lista de pessoas e lugares,
pensamento por secularistas para ser inventado por pessoas que criaram uma religião e escreveu um
livro de "mitos ".
UMA INUNDAÇÃO GLOBAL
Os evolucionistas não aceitam que houve uma inundação global. Eles país as principais razões
criacionistas aceitar o dilúvio estão errados. Os evolucionistas acreditam que não há provas que
apoiem tal dilúvio. A maioria dos criacionistas aceita que o Grand Canyon é evidência de depósitos
estratificados estabelecidos pela água, e que após o dilúvio, um evento catastrófico esculpiu o
canhão.
PBS apresentou um episódio de nova em 11 de novembro de 2017 intitulado "Killer inundações ".
Esta é uma citação da transmissão: "em todo o mundo, três lugares remotos compartilham uma
estranha semelhança. Nos Estados Unidos, 16.000 milhas de canhões secos e formações rochosas
bizarras cobrem o noroeste; Na Islândia, um desfiladeiro de 300 metros de profundidade parece ter
sido arrancado em um instante; E ao largo da costa da Grã-Bretanha, uma rede de cânions
misteriosos esculpidos no fundo do mar poderia revelar como este canal primeiro separou o que é
agora Grã-Bretanha da França. Longe de erodir gradualmente, há evidências de que vastas
inundações rasgou essas paisagens distante na cintilação geológica de um olho. Mas o que poderia
ter desencadeado estas inundações mortais? E poderia uma greve de novo? O programa nova
concluiu que muita água em pouco tempo causou esses eventos. Eles compararam alguns deles
com o Grand Canyon, mas (eu acho) cuidadosamente ignorado detalhes do evento Grand Canyon.
Os cientistas que são criacionistas ver a evidência do Grand Canyon como um evento repentino e recente.
Dr. Walter Brown sugere em seu livro no início que enormes quantidades de camadas sedimentares foram
produzidas pela catástrofe global, e cobriu a terra como um cobertor. Dr. Brown teorizou que a drenagem
de inundação produziu alguns grandes lagos borne-inundação. "dEvido às condições locais, muitos destes
lagos finalmente secou. Outros permanecem até hoje, mas outros cresceram. Eventualmente, as
barragens naturais que detinham estes grandes lagos cederam, e a água começou a derramar através da
lacuna. Quanto mais isso aconteceu, mais ampla a lacuna, até que o lago inteiro aumentou de forma
catastrófica e esculpiu o canhão rapidamente. "estas posições detêm os modelos científicos. Web:
https://www.missionimperative.org/uploads/4/7/7/0/47708539/how_did_the_grand_canyon_actually_form.pdf

SODOMA Y GOMORRA
É o relato bíblico da destruição de Sodoma e Gomorra apenas um mito? É improvável, diz um
arqueólogo que acredita, depois de 12 anos de peneirar areia perto do mar morto na Jordânia, que
encontrou as ruínas das maiores cidades gêmeas na área, que se conforma com todos os critérios da
conta bíblica. Steven Collins, professor de estudos bíblicos e apologética na Universidade Trinity
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Southwest, diz que um site "monstruoso" no alto El-Hammam no vale do Sul do Jordão, que está
localizado a oito milhas a nordeste do mar morto, coincide perfeitamente com o Descrições bíblicas
da "cidade do pecado" destruídas em um único dia pelo fogo e enxofre. Collins começou a explorar
os escombros em 2005 e finalmente chegou à conclusão de que é realmente o local habitado por lote
que foi salvo por Abraão a partir do julgamento da cidade dominante do país da época. "quando
exploramos a área, a escolha do alto El-Hammam como um local de Sodoma era praticamente um
truísmo, uma vez que era pelo menos cinco a dez vezes maior do que todos os outros locais da idade
do bronze em toda a região. " o site é um grande monte , ou Tel, que acredita que representa as
ruínas das duas cidades. A equipe de pesquisadores, desde então, encontrou altos e grossos muros
defensivos, portões, Torres, praças e muralhas, bem como um palácio na cidade alta.
Web: http://mobile.wnd.com/2018/03/have-sodom-and-gomorrah-been-found/

OS ISRAELITAS NO EGITO E NO ÊXODO
Alguns historiadores modernos negam que os israelitas foram escravizados no Egito. De acordo
com o artigo "Êxodo evidência: uma Egiptologia Olha para a história bíblica " a partir de
maio/junho 2016 questão da revisão da Arqueologia bíblica lutas com estas duas perguntas- "o
êxodo aconteceu? " e "quando aconteceu o êxodo? " no artigo, é apresentado Evidência que
geralmente apóia um êxodo A.C. do século XIII durante o período Ramesside, quando a 19ª dinastia
do Egito governou. O artigo examina textos egípcios, artefatos e sítios arqueológicos, que mostram
que a Bíblia relata as memórias exatas do século XIII a.c. Por exemplo, os nomes de três lugares
que aparecem na narrativa bíblica do êxodo de Israel do Egito correspondem ao topônimos egípcio
do período Ramesside (13-XI séculos a.c.). A Bíblia relata que, como escravos, os israelitas foram
obrigados a construir as cidades tenda de Pitom e Ramses. Após as dez pragas, os israelitas
deixaram o Egito e cruzaram o Suph Yam (o mar vermelho traduzido ou o mar de junco), cujas
águas foram milagrosamente despedidas por eles. Os nomes bíblicos pitom, Ramsés e Yam Suph
correspondem ao egípcio topônimos PI-Ramesse, PI-atum e (PA-) Tjuf. Estes três nomes do lugar
aparecem junto em textos egípcios somente do período de Ramesside. O nome PI-Ramesse saiu do
uso pelo início do terceiro período intermediário do Egito, que começou em torno de 1085 a.c., e
não reaparecerá até muito mais tarde.
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/Exodo/Exodo-fact-or-fiction/

REI DAVID
Davi é uma figura bíblica que foi controversamente negada por ter existido. Mas, uma descoberta
arqueológica chamada Estela de Tel Dan foi descoberta em uma escavação arqueológica na ruína (
"Tel ") da antiga cidade de Dan no norte de Israel. Era feito de basalto, que era uma pedra muito
cara na antiguidade. Uma vez que teria sido caro para produzir, o monumento não poderia ter sido
erguido por ninguém. Era muito provável que o trabalho de um rei. Havia treze linhas de escrita
preservadas em uma forma inicial do alfabeto. As cartas eram claras e elegantemente inscritas e
reconhecidas como aramaico, a língua nativa da antiga Síria. A nona linha capturou o olho coletivo
dos primeiros leitores. Havia as consoantes que soletravam o nome de David: DWD. Mas o nome
não foi deixado sozinho. Era parte de uma palavra maior rendida "casa de David. "
Web: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/m/mckenzie-david.html?mcubz=1
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SALOMÃO
Como seu pai, Davi, muitos rejeitam Salomão como um personagem novo. Alguns pensam que
uma escavação recente no parque bíblico Tamar no sul de Israel desenterrado a entrada de uma das
cidades loja de Salomão. Paul lago, um dos trabalhadores arqueológicos no local, acredita que os
portões que ele ajudou a descobrir nesta recente escavação levou a uma das cidades fortificadas
descritas no livro dos primeiros reis. "a Bíblia diz que Salomão construiu uma fortaleza no
deserto", disse o lago Breaking News de Israel. "a evidência arqueológica é consistente com 1 rei
9:19, onde diz que Salomão construiu Tamar no deserto."
Web: http://patternsofevidence.com/blog/2018/01/26/have-solomons-gates-been-found/

JESUS
O antigo testamento contém uma miríade de profecias sobre a vinda do senhor, o Messias, Jesus.
Foram feitas alegações de que os primeiros cristãos retornaram às Escrituras e os alteraram para
demonstrar que Jesus cumpria essas profecias. A prova de que isso não aconteceu foi encontrado
entre os pergaminhos do mar morto, que são antigos religiosos judaicos, principalmente Hebreus,
manuscritos encontrados nas cavernas de Qumran perto do mar morto. Escrito antes do tempo de
Jesus, eles mostram que o antigo testamento (Bíblia Hebraica) é o mesmo que as versões atuais.
Não houve enganos dos primeiros cristãos.
OUTRAS PERSONALIDADES DA BÍBLIA
Historiadores modernos questionaram a existência de um rei chamado Nabucodonosor. Foi o rei
que capturou os judeus e destruiu o primeiro templo. Recentemente, os arqueólogos desenterraram
muitos milhares de tijolos que têm seu nome carimbado neles. A evidência surgiu de que muitas
figuras bíblicas realmente existiam. Cada vez mais a historicidade da Bíblia é confirmada.
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/50-people-inthe-bible-confirmed-archaeologically/

Os restos do primeiro e segundo templo, bem como muitas localidades e lugares do novo
testamento associado com Jesus são conhecidos. Pode-se fazer um tour virtual e visitar esses
lugares "de casa." Web video: https://www.youtube.com/watch?v=4IIZJ4YUjSY
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Apêndice
REFERÊNCIAS BÍBLICAS ADICIONAIS

EVOLUCIONISTAS E A BÍBLIA
Sabendo disso primeiro, que nos dias do dia virá zombadores, caminhando de acordo com suas próprias
luxúrias, e dizendo, onde está a promessa de seu advento? Porque desde o dia em que os pais dormiram,
todas as coisas permanecem, bem como do início da criação. Em verdade eles ignoram de vontade própria,
que os céus estavam no tempo antigo, e a terra que por água e água é assentada, pela palavra de Deus;
Portanto, o mundo de então pereceu inundado na água: mas os céus que são agora, e da terra, são
preservados pela mesma palavra, mantidos para o fogo no dia do julgamento, e da desgraça dos homens
ímpios. (2 Pedro 3:3-7).
A CONTA DA CRIAÇÃO DA BÍBLIA
No princípio Deus ergueu os céus e a terra. E a terra estava desarrumada e vazia, e a escuridão estava
sobre o feixe do abismo, e o espírito de Deus estava se movendo sobre o feixe das águas. E Deus disse:
seja a luz: e foi a luz. E Deus viu que a luz era boa: e Deus afastou a luz da escuridão. E Deus chamou o
dia da luz, e a escuridão chamou a noite: e era a tarde e a manhã um dia. E Deus disse, há expansão no
meio das águas, e separar as águas das águas. E Deus fez a expansão, e removeu as águas que estavam
abaixo da expansão, das águas que estavam sobre a expansão: e foi assim. e Deus chamou a expansão do
céu: e foi a tarde ea manhã do segundo dia.
E Deus disse, reúna as águas abaixo dos céus em um lugar, e descubra a seca: e foi assim. E Deus
chamou a terra seca, e o encontro das águas chamadas mares: e Deus viu que era bom. E Deus disse,
produzir a terra grama verde, grama que dá semente; Árvore da fruta que dá a fruta de acordo com seu tipo,
que sua semente está nela, na terra: e era assim. E produziu a grama verde, a grama que dá a semente de
acordo com sua natureza, e a árvore que dá a fruta, cuja a semente está nele, de acordo com seu tipo: e
Deus viu que era bom. E era a tarde e a manhã do terceiro dia.
E Deus disse: sejam os luminares na expansão dos céus para reservar dia e noite: e seja por sinais, e por
estações, e por dias e anos; E seja por luminares na expansão dos céus à luz sobre a terra: e foi. E Deus
fez os dois grandes luminares; A maior grelha para governar no dia, eo luminar menor para governar à
noite: ele fez também as estrelas. e Púsolas Deus na expansão dos céus, à luz sobre a terra, e para
governar no dia e na noite, e para afastar a luz e as trevas: e ele viu Deus que era bom. E era a tarde e a
manhã no quarto dia. E Deus disse: produzir as águas répteis de alma viva, e os pássaros que voam sobre
a terra, na extensão aberta dos céus.
E Deus ergueu as grandes baleias, e todas as coisas vivas que estão arrastando, que as águas produzidas
de acordo com a sua espécie, e cada ave alada de acordo com sua espécie: e Deus viu que era bom. E
Deus abençoou-os, dizendo: "frutas e multiplicar, e encher as águas nos mares, e os pássaros se
multiplicam na terra." E era a tarde e a manhã no quinto dia. E Deus disse: produzir os seres vivos da terra
de acordo com seu gênero, bestas e serpentes e animais da terra de acordo com sua espécie: e foi assim.
E Deus fez os animais da terra de acordo com seu gênero, e ganhou de acordo com a sua espécie, e cada
animal que está arrastando na terra de acordo com sua espécie: e Deus viu que ele era bom. E Deus disse:
vamos fazer o homem a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança; E señore no peixe do mar, e
nas aves dos céus, e nas feras, e em toda a terra, e em cada animal que está arrastando na terra.
E Deus ergueu o homem à sua imagem, à imagem de Deus o ergueu; O macho e a fêmea criaram-nos. e
Deus abençoou-os; E eles Deus: frutas e multiplicar, e encher a terra, e subjugar, e ter domínio sobre o
peixe do mar, e nas aves dos céus, e em todas as feras que se movem sobre a terra. E Deus disse, eis que
te dei todas as ervas que dão semente, que está sobre o feixe de toda a terra; E cada árvore em que há
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fruto da árvore que dá semente, seros tem que comer. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos
céus, e a todos os que se movem sobre a terra, em que há vida, toda a grama verde deve ser para comer: e
foi assim. E Deus viu tudo o que ele tinha feito, e eis que ele era bom em grandes maneiras. E foi a tarde e
a manhã do sexto dia (Gênesis 1:1-31)
E os céus e a terra estavam acabados, e todo o seu ornamento. E Deus terminou no sétimo dia de sua obra
que ele fez, e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia, e
Santificólo, pois nele ele descansou de todo o seu trabalho que Deus foi criado e feito. Estas são as origens
dos céus e da terra quando eles foram criados, o dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e cada
planta do campo antes que ele estava na terra, e toda a grama do campo antes de nascer: porque não
havia Jeová Deus fez chover sobre ele Não havia nenhum homem para até a terra; Mas um vapor subiu da
terra, que regava toda a face da terra. Ele assim formou o Senhor Deus para o homem do pó da terra, e
encorajou em suas narinas um sopro de vida; E era o homem da alma viva. E lá estava Jeová Deus plantou
um pomar no Éden a leste, e colocou o homem que ele havia formado lá. E lá estava o Senhor Deus
nascido da terra toda a árvore deliciosa à vista, e bom para comer: também a árvore da vida no meio do
pomar, e a árvore da ciência do bem e do mal.
Ele levou o Senhor Deus para o homem, e colocá-lo no jardim do Éden, que ele deve Esculpi-lo e mantê-lo.
E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, de todas as árvores do pomar que você deve comer; Mas a
árvore da ciência do bem e do mal você não vai comê-la; Porque no dia em que você comê-lo, você vai
morrer. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho; Vou fazer dele uma ajuda perfeita.
Assim, ele formou o Senhor Deus da terra, cada besta do campo, e cada ave dos céus, e Trájolas Adão,
que ele deveria ver como ele deve chamá-los; E tudo o que Adão chamou de animais vivos, esse é o seu
nome. E ele colocou nomes de Adão para cada animal e pássaro dos céus, e para todos os animais no
campo: mas para Adão, ele não encontrou nenhuma ajuda que era adequado para ele. E Jeová Deus fez
um sonho cair sobre Adão, e ele adormeceu: Então ele pegou uma de suas costelas, e fechou a carne em
seu lugar; E da costela que o Senhor Deus tirou do homem, ele fez uma mulher, e trájola o homem. E
Adão disse: Este é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne: este deve ser chamado de um
macho, para o homem foi levado. Portanto, o homem deve deixar seu pai e sua mãe, e ser sua esposa, e
ser uma carne. (Gênesis 2:1-9, 15-24)
ORIGENS HUMANAS E DISSEMINAÇÃO EM TODO O MUNDO
Vou elogiá-lo; Porque formidável, maravilhoso são as suas obras: Estou espantado, e minha alma o
conhece muito bem. (Salmo 139:14)
Eu fiz a terra, e criei o homem nele. Eu, minhas mãos, estendi os céus, e todo o seu exército ordenou.
(Isaías 45:12)
E foram os dias de Adão, depois que ele gerou Seth, 800 anos: e ele gerou filhos e filhas. (a esposa de
Cain era mais provável que sua irmã.) (Gênesis 5:4).
MUNDO DA PRE-INUNDAÇÃO
E Caim conhecia sua esposa, que concebeu e furou Henoch: e construiu uma cidade, e chamou o nome da
cidade do nome de seu filho, Henoch. e Ada deu à luz a Jabal, que era o pai daqueles que vivem em
barracas, e criam gado. E o nome de seu irmão era Jubal, que era o pai de todos aqueles que lidam com
harpa e órgão. E Zilla também deu à luz Tubal-Cain, um cabeleireiro de todas as obras de metal e ferro: e
Tubal-a irmã de Cain foi Naaman.. (Gen. 4:17, 20-22).
LOGÍSTICA DE INUNDAÇÃO DE NOÉ
O ano 600 da vida de Noé, no mês segundo a dezessete dias do mês, naquele dia foram quebrados todas
as fontes do grande abismo, e as cachoeiras dos céus foram abertas; (Gênesis 7:11).
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Torne-se uma arca de madeira gopher: você vai fazer quartos na arca e Embetunarás com Brea dentro e
por fora. E desta forma você vai fazê-lo: de 300 cúbitos o comprimento da arca, de 50 cúbitos sua largura, e
de trinta cúbitos sua altura. Uma janela fará a arca, e você terminará acima com um cotovelo de
levantamento na parte superior: e você põr a porta da arca em seu lado; E você vai fazer dele um baixo,
segundo e terceiro andar. (Gênesis 6:14-16).
Com o abismo, como no vestido, você cobriu-o; Sobre as montanhas estavam as águas. À tua reprimenda
eles fugiram; Ao som do seu trovão eles se apressaram; As montanhas subiram, os vales desceram, para o
lugar que você os fundou. Pusísteles termo, que não vai passar; Nem eles vão cobrir a terra novamente
(Salmo 104:6-9)
A RAZÃO PARA UMA INUNDAÇÃO
E Deus olhou para a terra, e eis que ela era corrupta; Para toda a carne tinha corrompido o seu caminho
sobre a terra. E Deus disse a Noé, o fim de toda a carne veio antes de mim; Porque a terra está cheia de
violência para a sua causa; E eis que vou destruí-los com a terra. (Gênesis 6:12-13)
ÁGUA E ANIMAIS
E eu, eis que trago uma enxurrada de água sobre a terra, para destruir toda a carne em que há o espírito da
vida o céu; Tudo na terra vai morrer. Mas eu vou estabelecer a minha aliança contigo, e tu entrarás na arca
tu, e teus filhos, e tua esposa, e tuas esposas de filhos com ti. E de tudo o que vive, de toda a carne, duas
de cada espécie que você vai colocar na arca, que eles podem ter vida com você; Macho e fêmea serão.
Das aves de acordo com sua espécie, e das feras de acordo com sua espécie, de cada réptil da terra de
acordo com sua espécie, duas de cada espécie entrarão com você para que eles tenham vida. E tomar-te
de cada refeição que é comido, e allégala a ti; Servirá como alimento para você e para eles. e obedeceu
Noé; Ele fez de acordo com tudo o que Deus ordenou a ele. (Gen 6:17-22)
QUEM FOI CONVIDADO?
E Noé fez de acordo com tudo o que o senhor lhe ordenou. E sendo Noé de 600 anos, o dilúvio das águas
estava sobre a terra. E Noé veio, e seus filhos, e sua esposa, e as mulheres de seus filhos com ele para a
arca, através das águas do dilúvio. Dos animais limpos, e dos animais que não estavam limpos, e das aves,
e de tudo o que está arrastando sobre a terra, dois por dois entraram Noé na arca: masculino e feminino,
como Deus ordenou Noé. E aconteceu que no sétimo dia as águas do dilúvio estavam sobre a terra. O ano
600 da vida de Noé, no mês segundo a dezessete dias do mês, naquele dia foram quebrados todas as
fontes do grande abismo, e as cachoeiras dos céus foram abertas; 12 e havia chuva sobre a terra 40 dias e
40 noites. (Gen 7:5-12)
O QUE ACONTECEU?
E foi a inundação de 40 dias sobre a terra; E as águas cresceram, e eles ergueram a arca, e se ergueram
sobre a terra. E as águas prevaleceram, e eles cresceram em grande forma sobre a terra; E a arca estava
caminhando sobre a face das águas. E as águas prevaleceram muito excessivamente sobre a terra; E
todas as altas montanhas que estavam todos os céus, estavam cobertas. Quinze cúbitos de altura
prevaleceu as águas; E as montanhas estavam cobertas. E toda a carne que se move sobre a terra morreu,
bem como de aves como de gado, e de animais, e de todos os répteis que rastejam sobre a terra, e cada
homem: tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, de tudo o que estava na terra Morreu.
Assim foi destruído qualquer substância que viveu na face da terra, de homem para animal, e répteis, e
pássaros do céu; E eles estavam desgastados da terra; E havia apenas Noé, e o que estava com ele na
arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. (Gen 7:17-24)
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SUGERIU CONTATOS NA INTERNET E FONTES DE LIVROS
ANSWERS IN GENESIS é um Ministério de apologética, dedicado a ajudar os cristãos a defender
a sua fé e a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo efetivamente. Nos concentramos em dar
respostas a perguntas sobre a Bíblia, particularmente o livro de Gênesis, sobre questões-chave como
a criação, evolução, ciência e a idade da terra.
Web: https://answersingenesis.org/

THE INSTITUTE FOR CREATION RESEARCH (o Instituto para a pesquisa da criação) depois de
mais de quatro décadas de Ministério, continua a ser um líder na investigação científica no contexto
da criação bíblica. Fundada pelo Dr. Henry Morris em 1970, o ICR existe para conduzir a
investigação científica dentro dos reinos das origens e da história da terra, e então educar o público
formalmente e informalmente com os programas graduados e profissionais do Treinamento, através
de conferências e seminários em todo o país, e através de livros, revistas e apresentações de mídia.
Web: http://www.icr.org/

MISSION IMPERATIVE É uma aproximação de Mike Snavely, fundada em 1995, e existe para dar
a Deus sua glória legítima na criação. É tudo sobre o Senhor Jesus! Como tal, nosso foco principal
tem sido o desenvolvimento de várias maneiras de tornar a mensagem da palavra de Deus clara,
especialmente quando se trata de origens. O principal foco do Ministério gira em torno de nosso
"Seminário de criação de safaris"-uma série de sessões de seminário que abrange uma ampla gama
de temas que lidam com muitas das facetas de todo o modelo de criação. Estes são tipicamente
apresentados em igrejas, convenções, campos, etc. Há programas que cobrem a teoria da evolução,
os temas da natureza, os dinossauros, o registro fóssil, as civilizações antigas, o palco dos macacos
para os homens, o Grand Canyon, etc.
Web: https://www.missionimperative.org/

THE AMERICAN SCIENTIFIC FOUNDATION’S A missão única é integrar, comunicar e facilitar
a ciência e a teologia devidamente investigadas em serviço à igreja e à comunidade científica. Os
membros da asa confiam que tal objetivo não é apenas possível, mas necessário para uma
compreensão adequada de Deus e da natureza. Acreditamos que os estudos honestos e abertos da
escritura e da natureza são mutuamente benéficos no desenvolvimento de uma compreensão
completa da identidade humana, das relações e do nosso ambiente. Além disso, a asa está
empenhada em aconselhar as igrejas e a nossa sociedade sobre a melhor forma de utilizar a ciência e
a tecnologia, preservando a integridade da criação de Deus. Web: https://www.asa3.org
THE CENTER FOR SCIENCE AND CULTURE (o centro de ciência e cultura) anteriormente
conhecido como o centro para a renovação da ciência e da cultura, faz parte do Discovery Institute,
um conservador cristão Think Tank nos Estados Unidos. Web: http://www.discovery.org/

TELEVISÃO
GENESIS SCIENCE NETWORK (Red Genesis Science)
Web: http://genesissciencenetwork.com
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DRIVE THRU HISTORY: Conduzir através da história com Dave Stotts ® é um divertimento,
Fast-passeado, o rico-índice da história mostra que velocidades através das civilizações antigas, a
Terra Santa, e a Fundação da América, permitindo que o espectador Experimente As pessoas,
lugares e eventos que formaram o nosso mundo e a fé cristã. Até à data, a Coldwater Media
produziu e distribuiu com sucesso 54 episódios. Broadcast na rede de radiodifusão Trindade e
Blaze.
Web: https://www.drivethruhistory.com/
CREATION IN THE 21st CENTURY: A criação no século XXI tem cientistas de nível superior
semanais e inclui histórias, e descobertas que irão iluminar, educar e inspirar como David Rives
leva os espectadores em uma viagem incrível através da grandeza do universo. Do espaço
profundo, para os meandros surpreendentes do planeta Terra, para o plano de salvação de Deus
através de Jesus Cristo, cada episódio deste espetáculo inovador vai desafiar os telespectadores a
dar uma olhada nas escrituras à luz da Maravilhas da criação de Deus. Transmitido na Trinity
Broadcasting Network.
Web: http://creationinthe21stcentury.com

Glória ao pai, ao filho e ao
Espírito Santo. Como era
no início, agora e sempre,
pelos séculos de séculos.
Amém.
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