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Declaração de missão
Este livro é escrito para os leitores que querem aprender mais sobre as fundações que o domínio
da fé cristã, começando com a criação, e como a crença de uma das origens deve afetar nossas
vidas diárias (e até mesmo a vida de não-cristãos) 6000 anos mais tarde. O autor escreve em um
estilo único destinado a fornecer leitura agradável e conteúdo desafiador. As passagens das
escrituras estão incluídas no texto para ajudar a tornar a integração bíblica mais efetiva.
O autor tem escrito este livro para todos os cristãos, independentemente do seu fundo
denominacional. Este livro é também para os judeus que querem aprender como a ciência se
encaixa com o fato de que Deus criou tudo do nada em seis dias, como Deus inspirou Moisés
para gravar.
Os cristãos e os judeus veneram o mesmo Deus Criador, e os judeus fazem parte do plano mestre
de Deus desde o início, através das testemunhas do livro do Apocalipse. Nossos amigos judeus
podem estar interessados em porque os cristãos aceitam Jesus Cristo como o Messias. A
Fundação da religião cristã é que o Messias já veio e se tornou o Redentor dos pecados para
todos os tempos, e retornará para conquistar Satanás e todos os nossos inimigos. Nós, que o
aceitamos como nosso Redentor, permanecerá com o conquistador para sempre.

Dedicação
O autor dedica este livro a seus pais, a falecida Sra. Pearl Lerch e Ralph H. Lerch. Sem a
direção de seus pais, a alma do autor pode estar perdida.
Agradecemos a Randy e Maria pelo seu contínuo encorajamento.
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Prefácio
Ele fez tudo bonito em seu tempo; também colocou a eternidade na mente
do homem. Eclesiastes 3:11a VRS
Adeus a Deus, minhas razões para rejeitar a fé cristã. Este título em um livro de um evangelista
anterior era a segunda causa de dois efeitos principais em minha vida. A primeira foi quando eu
comecei a ver como a ciência moderna, tão empenhada em refutar Deus, principalmente sua
criação literal, sobrenatural, é realmente desenterrar a prova apontando para Deus e criação
bíblica. A notícia emocionante é que a cristandade é menos de uma "fé cega" do que desde os
dias nosso Salvador andou a terra. O cristianismo está vivo agora mais do que nunca.
No entanto, o inimigo ainda é Satanás. Ele é um enganador inteligente. A evolução é a sua
maior mentira. Belas e inocentes senhoras idosas ensinam "moléculas-para-homem" evolução
para os nossos filhos, uma religião sem um Deus. O ardil de Satanás é fazer-nos questionar a
Deus. Olhe para as escrituras que recontam a conta do primeiro pecado. O estratagema de
Satanás, essencialmente, é perguntar: "será que Deus realmente disse isso?" Não vamos
acreditar em Satanás, vamos acreditar em Deus.
Minha vida cristã começou normalmente. Na verdade, tive a sorte de nascer com uma "colher de
prata" de pais devotos. Meus pais já eram cristãos antes de eu nascer, e foram membros
fundadores de uma igreja independente, fundamental que abriu suas portas quando eu tinha um
ano de idade. Nossas crenças e as da igreja são que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia
significa o que ela diz, e diz o que significa. "
Ao envelhecer, encontrei o mundo secular. Comecei a ouvir sobre conceitos como evolução; A
inundação de Noé era local, não mundial; dinossauros existiram há muito tempo atrás, fora do
prazo da Bíblia, e; que talvez houvesse uma criação prévia que Deus destruiu antes de re-criar.
Não acreditei em nenhuma dessas teorias. Eu pensei que se qualquer um deles fosse verdade, a
Bíblia iria verificá-la. Mas quem é que realmente sabe? Não havia ninguém lá. Ninguém tem
provas. Então eu encolheu-lo e pensei que realmente não importa. Eu acreditava no que eu
acreditava, eles acreditavam no que acreditavam, e não tinha nenhum efeito em mim-não
importava. Eu acreditava que Deus iria revelar a verdade para nós no céu, e isso foi o suficiente
para me satisfazer. Eu vim para descobrir mais tarde que isso absolutamente importa! A maior e
mais alegre surpresa foi descobrir que Deus nos revelou a verdade. A informação está aqui na
terra bem na frente de nossos narizes.
Antes de "minha descoberta", meu pai e eu gostamos de discutir problemas sobre a teoria da
evolução. Nenhum de nós tinha diplomas em Ciências, embora eu seja um engenheiro
profissional. No entanto, ambos tínhamos algum senso comum. Gostaríamos de ponderar como
um olho poderia evoluir quando há tantas peças complexas que devem funcionar juntos. Você
precisa de uma lente, uma córnea, uma retina, um nervo óptico, e assim por diante. Se um
componente está faltando, os outros são inúteis. Então, como a mãe natureza clicaria em seus
dedos e faria todos esses componentes acontecerem de uma vez, em ambos os membros de um
par de acasalamento, para que sua prole pudesse ter olhos? E como poderia virtualmente o
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mesmo design aparecer em tantos dos tipos de animais? A conclusão do senso comum é que a
natureza é o trabalho de um designer, não o produto do tempo e do acaso.
Estas discussões foram por anos. Então, durante uma visita de domingo à tarde, papai me disse
que há cientistas que são cristãos que afirmam que há um grande corpo de evidências que aponta
para a criação bíblica. Esta foi uma notícia emocionante para mim, e foi notícia que abasteceu
nossas conversas de domingo.
Um ano ou mais tarde, durante outra visita com o pai, ele bateu uma fita no videocassete e jogou
uma palestra por um dos cientistas que é um cristão. Descobriu-se que o pai tinha um conjunto
de dez vídeos da organização que este cavalheiro pertence. Levei-os para casa e vi-os todos. A
informação foi incrível. As evidências científicas apresentadas se encaixam em "modelo de
criação especial", não um "modelo de evolução".
No ano seguinte, papai me disse que um dos cientistas nas fitas de vídeo, Dr. Gary Parker, em
breve estaria falando em sua igreja. Eu fui ouvir o Dr. Parker lá, e um ano depois, por cinco
noites em uma igreja perto de minha casa. Ele é um orador maravilhoso e autor. Importante, ele
é um paleontólogo que, em suas próprias palavras, diz: "a criação é uma fé que os fatos se
encaixam, a evolução é uma fé que os fatos falham." Desde então, também participei de uma
apresentação do diretor executivo desta organização, o Sr. Ken Ham. Eu apreciei muitos de seus
livros e vídeos, e sua criação de revista ex nihilo. Ex nihilo é latim para "fora do nada. "
"Minha grande descoberta" veio quando percebi que o que outros cristãos acreditam realmente
importa. Eu aprendi ao longo dos últimos anos que o que eu acreditava que toda a minha vida
era verdadeira; que tudo o que existe ou sempre foi tido como dito em Gênesis capítulos 1 e 2. A
evidência que está em toda parte suporta a criação especial. Além disso, aprendi que toda a
nossa fundação cristã foi colocada em Gênesis.
Foi um artigo na revista Creation que me fez ver isso. O artigo era de um antigo Evangelista
conhecido, Charles Templeton (criação Vol. 22 não. 3). Charles Templeton, com todo o seu
fogo para Deus, e todo o seu conhecimento, acabou por se convencer de que a ciência tinha
provado que a evolução era verdadeira. Portanto, a Bíblia era uma mentira, na sua opinião. Em
última análise, ele escreveu um livro, o título e legenda de que contam a história: Adeus a Deus,
minhas razões para rejeitar a fé cristã. A semelhança de um doce de aparência idoso Graces a
capa. Essa foto tem me assombrado desde que a vi pela primeira vez.
Outra experiência espantosa foi uma conversa com um teólogo de uma faculdade cristã.
Perguntei qual era a sua posição oficial sobre a criação versus evolução. Sua resposta foi que
eles acreditam que Deus é o criador, e que ele fez isso usando a evolução. Eu disse a ele que eu
tinha boas notícias; os fatos melhor se encaixam no conceito de criador. Enviei-lhe literatura e
uma nota com mais boas notícias para os alunos; Eles só precisam aprender 6000 anos de
eventos, não bilhões de anos.
É por isso que eu agora digo que o que você acredita que importa, e isso se aplica a muito mais
assuntos do que as nossas origens.
Harold A. Lerch, Sr.
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Introdução
O autor foi agitado pela história da criação bíblica por vários anos. Foi Mark Looy, diretor
fundador das respostas em Gênesis, que apontou que a criação é apenas parte da imagem. A
AIG usa a mensagem da criação bíblica para levar à mensagem evangélica da nossa necessidade
de Cristo e da Cruz.
O autor, tendo (em suas palavras) "um aperto para o óbvio" notou que a maioria dos livros que
lidam com a evidência da criação bíblica apontam as falácias das crenças humanísticas, mas em
geral não se exportam sobre seus antecedentes. Por esta razão, o autor se preparava para
escrever um livro contendo uma mensagem de criação bíblica menos científica, estabelecendo o
criador, e incluindo a base bíblica das morais ordenadas de Deus que existem hoje inalteradas. O
seguinte é a base para este livro:
 Pois pela graça sois salvos pela fé; e que não de vocês mesmos, é o dom de Deusnão de obras, para que nenhum homem deve vangloriar-se. (Efésios 2:8-9)
 Mas como muitos o receberam, para eles deu-lhe poder para se tornar os filhos de
Deus, mesmo para eles que acreditam em seu nome. (João 1:12)
 Mas você sabe, ó homem vaidoso, que a fé sem obras está morta? (Tiago 2:20)
Você já ouviu falar:











Deus nos ama. O que acreditamos realmente importa?
Será que Deus eternamente condenará as pessoas "boas" a um castigo eterno?
Basta acreditar em algo?
bom Deus não se importa onde você vai à igreja.
Olhe, você está salvo pela Grace. Uma vez que você é conservado não importa o que
você faz ou como você vive.
Deus tem conhecimento de tudo o que vai acontecer. O padrão está definido. Não
faz sentido fazer nada além de viver como você quer viver.
Devemos nos importar com o que os outros acreditam? Já ouviu falar de "os eleitos"?
"predestinação"? Você não tem que se preocupar em testemunhar. É tudo
predefinido de qualquer maneira.
Você tem que lembrar que a Bíblia foi escrita há muito tempo. Estes são tempos de
mudança, tempos diferentes. Devemos ser tolerantes com as mudanças e os direitos
dos outros.
A igreja também deve mudar.
As posições bíblicas sobre
homossexualidade, aborto, casamento e divórcio não são mais válidas.
De onde veio a matéria? Qual é a diferença se Deus nos fez ou evoluímos? Pode a
ciência, as escolas, e a igreja apenas deixar uns aos outros sozinhos sobre o tema das
origens?

Você vê as contradições nos versos selecionados e as perguntas racionalizadas do homem? O
autor é fortemente condenado que as respostas a estas perguntas não importa. Alguns são uma
questão de salvação, alguns de como Deus quer que nós vivamos, e alguns uma questão da lei de
Deus. O que você acredita realmente importa!
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PARTE I NO INÍCIO

Mas pergunte aos animais, e eles vão ensiná-lo; as aves
do ar, e eles vão dizer-lhe; ou as plantas da terra, e eles
vão te ensinar; e o peixe do mar te declarará. Quem
dentre todos estes não sabe que a mão do senhor fez
isso? Em sua mão está a vida de cada coisa viva e o
sopro de toda a humanidade.
Job 12:7-10 VRS.
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Capítulo 1: O sopro da vida

E o Senhor Deus formou o homem da poeira da terra, e
soprou em suas narinas o sopro da vida; e o homem tornouse uma alma viva. Gênesis 2:7.
Uma vez tive a experiência de assistir Ken Ham, diretor executivo de respostas em Gênesis
ministérios, com uma série de programas em um colégio bíblico, seminário e ensino médio. Eu
estava intimamente familiarizado com a ciência da criação (bíblica) de antemão. Depois de
ouvir a maioria das apresentações, eu tive a oportunidade de falar com Ken durante uma pausa
rara. Compartilhei com ele que quatro palavras indistintas da conta da criação bíblica me
convencem da verdade da criação especial: "o sopro da vida".
A sequência de criação bíblica pode parecer ilógico para nós: a luz foi criada diante do sol; os
répteis foram criados no mesmo dia que os mamíferos e o homem (os evolucionistas acreditam
que os dinossauros viveram mais cedo que o homem), e; aves criadas antes dos dinossauros (os
evolucionistas acreditam que as aves evoluíram dos dinossauros) Como um cristão crente na
Bíblia explica isso?
Se a Bíblia é verdadeira e infalível, deve ser fácil provar essas "inconsistências". Então, que
10

provas temos de uma maneira ou de outra? Vamos começar com o "sopro da vida".
O momento depois que um ser vivo morre, o corpo ainda contem cada fio de ADN essencial,
molécula, órgão, e fluido do corpo que possuía ao viver momentos antes.
Por que morreu? O que é a essência fundamental que falta que impedem os materiais
organizados da vida?
Ken Ham é um cientista. Ele concorda que este "sopro de vida" está fora da nossa compreensão
humana e percepção. Esta razão só me permitiria aceitar o design inteligente por um ser
supremo (Deus), mas há muitas outras razões. Alguns cientistas tentam resolver o dilema do
design inteligente, introduzindo os homens do espaço como os designers inteligentes; Mas de
onde eles viriam?) E o homem de Cro-Magnon, Neanderthal, e a prova da evolução encontrada
no registro fóssil? E sobre as histórias da Bíblia de uma inundação Noachic e dinossauros?
O Discovery Channel foi ao ar a produção do último Neandertal, que era sobre nosso suposto
ancestral bruto. Os evolucionistas devem fazer o Neandertal se encaixar em suas longas idades,
então eles descrevem o Neandertal como ridículo. Sente-se em um banco no shopping; Você vai
ver todos os tipos de formas de passar, incluindo "Neanderthal" e "Cro-Magnon". A seguir é a
afirmação evolucionista, e a resposta criacionista:
 Os Neandertais talvez tivessem uma linguagem complexa (do último Neandertal). A Bíblia
ensina que há apenas o povo de Deus, não os Neandertais, Cro-Magnons, Homo Africano,
etc. Todos eles falaram desde o dia da criação de Adão (posição criacionista). Então, nós
concordamos.
 Os Neandertais viveram na Europa e no Oriente Médio centenas de milhares de anos atrás.
Nós concordamos com a posição para o homem adiantado como indicado pela Bíblia.
 Viviam em pequenos grupos. Cuidavam um do outro. Caçadores/coletores. Ferramentas
brutas. Enterrou seus mortos. É claro. Nós descendemos de duas pessoas. Éramos famílias
desde o dia em que Adão e Eva tiveram seu primeiro filho. Deus nos deu todas as ervas para
a comida. Não comemos carne até depois do dilúvio.
 Desapareceu repentinamente. Várias possibilidades. Aqueles que vive antes da inundação
de Noé fora enterrados na inundação. Conclusões se espalharam funcionou após um
confusão em Babel. Conclusões pegaram e se mudaram de quando em quando.
 Os Neandertais tinham ossos grandes, grandes cérebros, eram musculosos. Compare
esquimós aos nativos americanos aos europeus aos asiáticos. Todos os seres humanos podem
ser construídos diferentemente incluindo formas do crânio.
 Um novo "antecessor", Cro Magnon, foi encontrado na França. Seu crânio era diferente do
Neandertal, ele era mais alto, mais leve desossado, comia uma dieta melhor, e fazia jóias.
Soa como os EUA.
 Um segundo grupo veio "fora-de-África" e ou deslocado todos os outros, incluindo
Neanderthal, ou misturado e fundido com os outros. Nós misturamos e fundimos o tempo
todo estes dias e usamos o nome odioso "Mestiço".
O registro fóssil consiste em animais mortos cujas células vivas foram substituídas por minerais
durante um período de tempo. Para fossilizar, um animal morto ou planta deve ser coberto por
lama rapidamente antes de ser comido ou se decompõe. Os cientistas evolucionistas não são
consistentes com este processo. Contam as camadas nas mesmas rochas e concluem idades de
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milhões de anos. Eles aceitam a noção improvável de que os animais mortos leigos descoberto
por longas idades (sem ser comido ou apodrecendo) e depois fossilizados. A Bíblia nos diz que
uma inundação mundial cobriu toda a terra. Isso teria matado e fossilizado cada criatura
respirando ar, exceto para aqueles na arca. O registro fóssil, portanto, se encaixa na conta bíblica
melhor do que a conta evolutiva.
O que mais soa verdadeiro de uma inundação? As cidades submersas encontradas nos oceanos
(também o tema de uma produção Discovery Channel) apresentaram investigadores com um
enigma. Quem os construiu? Quando? Como? O que aconteceu com eles? Eu acredito que a
solução simples é que estas cidades foram destruídas pela inundação de Noé, e permanecem
cobertas pelos oceanos agora-mais profundos.
Dinossauros podem caber com a Bíblia? Absolutamente. A Bíblia fala de "dragões", assim
como a história medieval. Deus fala de dinossauros com Jó:
Lo, agora, (Behemoth-talvez Diplodocus) força está em seu lombo, e sua força está nos músculos
de sua barriga. Ele deslizava a cauda como um cedro. Os ossos dele são como barras de ferro.
Ele é o chefe dos caminhos de Deus. Eis que ele bebe até um rio, e não hasteneth. Job 40:15-19,
23. Podes tirar Leviatã (talvez t. Rex) com um gancho? Podes encher-lhe a pele com ferros
farpados ou a cabeça com lanças de peixe? Nenhum é tão feroz que ousa agitar-lo; Não vou
esconder suas partes, nem seu poder, nem sua proporção. Os dentes dele são horríveis. Suas
escalas são seu orgulho. Por seus espirros uma luz brilha. Fora de sua boca ir queimando
lâmpadas, e faíscas de fogo saltar para fora. Fora de suas narinas sai fumaça. Sua respiração
kindleth brasas, e uma chama sai de sua boca. Quando ele se ergueu, os poderosos têm medo.
Na terra não há o seu gosto, que é feito sem medo. Job 41:1, 7, 10, 12, 14-15, 18-21, 25, 33.
A evolução é uma forma de religião. É um sistema preformado de crenças. A Bíblia diz:
Sabendo isso primeiro, que não virá nos últimos dias zombadores, caminhando após a sua
própria luxúria, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Pois desde que os pais
adormeceram, todas as coisas continuam como eram desde o início da criação. Por isso, eles são
ignorantes, que pela palavra de Deus, os céus eram antigos, e a terra em pé fora da água e na
água. 2 Peter 3:3-5.
A religião da evolução tem como tempo de Trindade, chance, e luta & morte. Como sua Bíblia,
sobre a origem das espécies por meio da seleção natural, como seu Televangelist, nova, e seu
periódico, National Geographic. Os Santos da evolução incluem, claro, Charles Darwin, Thomas
Huxley, Ernst Haeckel e Carl Sagan. A escritura fundamental, uma citação do falecido Carl
Sagan, é "o cosmos é tudo o que existe e sempre será."
A premissa incrédula da evolução é que "no início" houve um "Big Bang" depois que tudo o
mais veio a ser. Depois de milhões ou bilhões de anos, um arranjo fortuito de moléculas deu
origem a um ambiente adequado para sustentar a vida. Outras moléculas por acaso resultaram
em uma célula viva. Então, depois de milhões ou bilhões de anos adicionais, através do tempo,
chance, luta e morte-voila! Catástrofes e mudanças climáticas causaram extinções. O homem
sozinho levantou-se a um nível Supremo, tendo evoluído de um animal mais baixo, simiescas.
Não há espaço ou necessidade de um Deus criador pessoal na religião naturalista da evolução.
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Na verdade, a evolução é talvez a mais inteligente mentira de Satanás. Ao contrário das
tentações de Satanás, tais como: "Deus realmente disse que, na mentira da evolução nos é dito,"
nós não precisamos de Deus, "ou" não há Deus. " Satanás deve rir cada vez que um cristão diz:
"Eu acredito que Deus criou tudo, e a evolução é como ele fez isso." Infelizmente, eu temo que a
maioria dos cristãos acreditam apenas que. A razão pela qual um cristão acreditaria na evolução
é porque é isso que estamos sendo ensinados pelo mundo secular, e não estamos sendo expostos
às falácias da evolução na igreja. A evolução é uma fé que os fatos falham.
A criação é uma fé que os fatos encaixam. Você pode acreditar que a Bíblia é a palavra infalível
de Deus. Ele contém a verdade e é a verdade. A Bíblia não é contos de fadas ou apenas histórias
para canalizar a nossa moral. Se você não é um cristão, você pode não estar ciente das melhores
notícias da Bíblia; Isto é, a salvação e a vida eterna no céu com Deus de acordo com suas
promessas:
 Para o salário do pecado é a morte; Mas o dom de Deus é a vida eterna através de Jesus
Cristo, nosso senhor. Romanos 6:23.
 Pois pela graça sois salvos pela fé; e que não de vós mesmos: é o dom de Deus: não de obras,
para que qualquer homem deve vangloriar-se. Efésios 2:8-9.
 Não deixes que o teu coração se preocupe: tu acreditas em Deus, acredita também em mim.
Na casa do meu pai há muitas mansões: se não fosse assim, eu teria dito a você. Eu vou
preparar um lugar para você. E se eu for e preparar um lugar para você, eu voltarei, e
receberei você para mim; que onde eu estou, lá vocês podem ser também. John 14:1-3.

Se você quer a vida eterna, aceite Jesus como seu Salvador. Ore estas palavras,
"querido pai celestial, eu sei que sou um pecador e pequei contra você. Sinto
muito pelos meus pecados e natureza pecaminosa, e peço que me perdoe. Eu
aceito Jesus agora como meu Salvador que derramou seu sangue por mim. Dou
minha vida a você e lutarei para viver por você. Obrigado, senhor, por salvar
minha alma. Em nome de Jesus rezo, Amém. "

13

Capítulo 2: Deus em um tubo de ensaio

Magnata crente: "prove Deus"
Se pudéssemos provar a existência de Deus! Esse é o pensamento do crente bem intencionado
Sir John Templeton, o antigo magnata dos negócios agora investindo seu dinheiro para provar
God1. O Sr. Templeton obviamente sente um fardo para os não salvos. Sua generosidade é
louvável, mas ele está desperdiçando seu dinheiro.
A "prova" já está na frente dos nossos narizes. Como os pica-paus (e tantos outros animais)
evoluir um olho para ver onde voar, um ouvido para ouvir sua presa, uma longa língua pegajosa
para prender sua pedreira, uma bainha enrolada em torno de sua cabeça para que ele possa
colocar a língua de distância, uma conta dura , um crânio absorvente de choque, o reflexo de
piscar com cada bica para que seus olhos não apareçam? Como podem os braços tornar-se asas,
pele, cabelo, ou escalas tornam-se penas? Quem escreveu o código de ADN?
Você vê, o problema é que a "prova" só é visto através dos óculos com que se olha. Os vidros
bíblicos mostram que a evidência precedente aponta ao projeto inteligente, e à reivindicação
histórica escrita que um Deus sobrenatural quis esta criação em ser em seis dias literais.
A polarização de vidros humanistas filtra a imagem de Deus. Os humanistas não querem dever a
sua existência a um Deus que estabeleceu leis e moralidade que ofendem os bons tempos que
gozam provocados pelo pecado.
Pois o tempo virá quando eles não vão suportar a doutrina sonora; Mas depois de seus próprios
desejos devem amontoar-se professores, com coceira nas orelhas; E eles devem afastar seus
ouvidos da verdade, e será transformado em fábulas. Mas observem em todas as coisas, sofram
aflições, façam o trabalho de um evangelista, façam a prova completa do vosso ministério. 2
Timóteo 4:3-5.
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Podemos girar círculos, com nossas mentes humanas imperfeitas, e debater Deus, criação e
evolução. Pode-se pensar que ele tem a prova incontestável; que o outro lado tem que admitir;
Mas lembre-se, cada lado examina os fatos através de seus "óculos", ou viés. Ken Ham, diretor
executivo de respostas em Gênesis, em sua pergunta e livro de resposta com o título intrigante
que Adão tem um umbigo,2 relaciona o seguinte:
"Eu tive muitas pessoas ao longo dos anos dizem que se pudéssemos encontrar a arca de Noé,
então poderíamos convencer as pessoas de que a Bíblia é verdadeira." Mr. Ham continua, "Eu
sou lembrado de um professor que me disse uma vez depois que eu falei em um College (nãocristão)-' Eu não me importo se eles não encontrar um grande barco no topo do Mt. Ararat e
arrastá-lo para baixo Main Street, eu ainda não acredito que é Noé arca. Em outra reunião, um
homem me disse: "Quem diria que alguns padres não construíram um grande barco no Monte
Ararat porque queriam que as pessoas acreditassem na história da Bíblia."
Como duas pessoas inteligentes podem examinar os mesmos fatos e resultar em conclusões
diametral? É um facto olhar para um fóssil e dizer: "isto é um fóssil. " não é factual olhar para
um fóssil e determinar em que ano viveu e morreu, de que cor era a sua pele, etc. Os
examinadores estão preenchendo os intangíveis com suposições. Um cristão pode olhar para um
fóssil e estimar que viveu 5000 anos atrás, com base na crença de que o período de criação foi de
6000 anos atrás. Um cientista-evolucionista pode examinar o mesmo fóssil e concluir que o
animal viveu milhões de anos atrás por causa de como isso caberia dentro de seu prazo evolutivo
(e talvez por causa dos métodos de namoro defeituoso usado). Ambas as visualizações não
podem estar certas.
Para uma coisa, lembre-se que nós temos mentes frágeis. Mesmo os mais qualificados dos
cientistas, cristãos ou não-cristãos, tem uma mente falível. Nem estava lá quando "o começo"
aconteceu. Isto dá ao cristão uma perna para cima, ou deve. O cristão deve acreditar que houve
uma testemunha ocular, uma testemunha ocular infalível, que fez o que ele fez e tinha tudo
claramente gravado para nós. Claro, um não-cristão não vai acreditar nisso. Qual é a nossa
desculpa?
Alguns de nós cristãos são enganados em dizer que a Bíblia está errada porque os cientistas
mortais que não estavam lá no início, que não sabem o que aconteceu, que não sabem como
aconteceu, que não acreditam em Deus, disseram que provaram sua teoria usando seus corruptos
cérebros humanos, seus métodos insadios, e seu equipamento imperfeito.
Recentemente tive uma conversa com um médico, um especialista. Em sua parede do escritório
era um diagrama mostrando um órgão complicado sobre o qual ele é perito. Eu apontei para o
gráfico e perguntou: "evolução ou design?" Sem saber o meu ângulo, o médico tentou esquivarse da pergunta. Após a minha pressionando para uma resposta off-the-record, ele disse: "um
monte de gente sentou-se e discutiu esta questão. A maioria parece pensar que a evolução é a
resposta. "Ele então disse," Eu acho que é o que você acredita em. "
No dia de Jesus, muitos o viram, o filho de Deus, e não acreditaram. Como pode a prova
científica ser mais convincente?
E alguns acreditavam nas coisas que eram faladas, e algumas não acreditavam. E quando eles
concordaram não entre si, eles partiram... Dizendo, vá a este povo, e dizer, ouvindo Ye ouvirá, e
não deve entender; e vendo-vos deve ver, e não perceber: para o coração deste povo é encerado
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bruto, e seus ouvidos são maçantes de ouvir, e seus olhos têm eles fechados; para que eles não
devem ver com seus olhos, e ouvir com seus ouvidos, e compreender com seu coração, e deve
ser convertido, e eu deveria curá-los. Seja sabido conseqüentemente a você, que a salvação do
Deus está emitida aos gentios, e que a ouvirão. Atos 28:24-25A, 26-28.
E os fariseus surgiram, e começaram a questionar-se com ele, buscando-lhe um sinal do céu,
tentando-o. E ele suspirou profundamente em seu espírito, e diz: por que esta geração busca
depois de um sinal? em verdade vos digo que não haverá sinal para esta geração. Mark 8:11-12.
E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida: aquele que vem para mim nunca terá fome; e aquele que
crê em mim nunca terá sede. Mas eu disse a você, que também me viu, e não acredito. John
6:35-36.
Big Bang, criação progressiva, evolução teísta, inflação caótica, homenzinhos verdes do
espaço exterior-há muitos pensamentos e teorias que surgiram para explicar o que poderia ter
acontecido para nós acontecer de estar aqui. Todas essas "ideias" têm muita fé. É tão difícil de
acreditar que um Deus sobrenatural tenha tudo em existência em seis dias ordinários?
O que Sir John Templeton quer que descubramos no final não é ciência, mas salvação:
 Para o salário do pecado é a morte; Mas o dom de Deus é a vida eterna através de Jesus
Cristo, nosso senhor. Romanos 6:23.
 Pois pela graça sois salvos pela fé; e que não de vós mesmos: é o dom de Deus: não de obras,
para que qualquer homem deve vangloriar-se. Efésios 2:8-9.
 A salvação dos nossos pecados é para qualquer um que aceite o dom de Deus. Mas como
muitos o receberam, para eles deu-lhe poder para se tornar os filhos de Deus, mesmo para
eles que acreditam em seu nome: João 1:12.
1
2

AP, Williamsport (PA) Sun Gazette, 4/7/2002, p. A-4.
Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?” Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999.
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Capítulo 3: Papai, quem me fez?

Como você responde ao seu filho quando ele ou ela pede que você reconcilie a conta
de criação ensinada na escola dominical contra as produções deslumbrantes exibido na
televisão: dinossauros, Alossauro, Neandertal, véspera real, a série nova, e maravilhas
técnicas semelhantes?
A resposta que a maioria dos cristãos dá hoje, temo, é que "Deus nos fez e a evolução é como ele
fez isso." Por que é que a resposta dada tão comumente entre os cristãos? Será que é por
estarmos agora mais capazes de traduzir os antigos textos bíblicos e de ter encontrado as nossas
crenças anteriores como infundadas? É porque a ciência provou a evolução indiscutível? Teria
que ser um ou outro para derrubar uma crença religiosa básica que permaneceu por milhares de
anos?
A resposta às origens é a mesma de hoje, como quando Pedro gravou, sabendo disso primeiro,
que não virá nos últimos dias zombadores, caminhando após a sua própria luxúria, e dizendo:
onde está a promessa de sua vinda? Pois desde que os pais adormeceram, todas as coisas
continuam como eram desde o início da criação. Por isso, eles são ignorantes, que pela palavra
de Deus os céus eram de idade, ea terra em pé fora da água e na água:
Onde o mundo que então estava, sendo transbordado com água, pereceu: mas os céus e a terra,
que são agora, pela mesma palavra são mantidos na loja, reservados ao fogo de encontro ao dia
do julgamento e da perdição de homens ímpios. 2 Peter 3:3-7.
A resposta é que Deus criou tudo em seis dias literais, incluindo o homem no dia 6, como sua
palavra revela. A evidência apóia isso. O mundo está buscando outra resposta.
DO LADO DA CIÊNCIA
É difícil abordar um assunto como as nossas origens num breve Fórum; Mas, nós vamos olhar
para alguns princípios.
Big Bang: A ciência deve explicar de onde veio o universo, mas não pode. A única solução nãobíblica é dizer que havia um grande glob de "coisas" que explodiu e resultou em todas as
galáxias, sistemas solares, estrelas, luas, planetas, cometas, etc. Eles não descobriram onde o
"material" que o Big Bang começou com veio.
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 à
medida que chegamos à coluna geológica, encontramos as espécies mais recentes que evoluíram
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das anteriores.
Dinossauros: criaturas antigas que dominaram o planeta até que um grande meteoro, 2 milhas de
diâmetro, pousou 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 Eve".
Milhões e bilhões de anos: para o Big Bang para ocorrer e "estabilizar" (minhas palavras), para
toda a coluna geológica a ser estabelecidas com o registro fóssil resultante, para os dinossauros
para evoluir e, em seguida, alcançar a extinção, longas idades (incluindo eras de luta-e-morte
evolução) teria sido necessário.
O LADO BÍBLICO
Devemos estar em dívida com todas as descobertas científicas que apoiam a conta de criação
bíblica.
Big Bang: Eu realmente gostaria de saber de onde veio o assunto. É mais fácil acreditar que
sempre houve um Deus ou sempre houve matéria? É mais fácil confiar em cientistas do que em
Deus? Uma vez que a questão neste livro é mais, "Deus usou a evolução", vamos pular esses
pontos. Um problema básico com o Big Bang vem das leis da física, especificamente a lei da
conservação do momento angular. Quando um patinador figura começa a girar em um círculo,
sua velocidade angular aumenta como ele ou ela dobra mais firmemente em uma rodada.
Essencialmente, a conservação do momentum angular significa uma relação entre a energia e a
distância do centro do Skater deve ser mantida. Da mesma forma, os objetos centrais em
sistemas solares devem estar girando a velocidades tremendas, mas não são. Esta lei básica
então vai contra o Big Bang.
Fósseis: como os fósseis se formam? Se você pudesse ver isso ocorrer por si mesmo seria mais
facilmente compreendido. A próxima vez que você passar por uma estrada matar, recuperá-lo e
colocá-lo em seu jardim da frente. Espere por ele para ser coberto com poeira e sujeira ao longo
do tempo, em seguida, permitir que anos de fossilização (mineralização), em seguida, escavá-lo
de volta. Melhor ainda, coloc diversos espécimes em sua jarda. Você acha que outros animais e
insetos podem comer algumas carcaças antes de serem cobertos? O resto pode se decompor
primeiro? Se acha que tem razão. Os animais precisariam ser cobertos rapidamente. O
O registro fóssil é provavelmente o resultado da inundação de Noé. Plantas e animais teriam
sido cobertos rapidamente, por toda a terra. É também por isso que fósseis marinhos são
encontrados no topo de muitas montanhas altas. A arca era grande o suficiente para carregar
dinossauros, também. Gênesis 6:15-16 indica que a arca tinha mais espaço do que dois campos
de futebol.
Dinossauros: há evidências de que dinossauros viviam com o homem. Algumas pegadas de
homem e dinossauro foram encontradas juntas. A Bíblia indica que o homem e os animais
terrestres (como os dinossauros) foram criados no mesmo dia (dia 6). Job descreve criaturas que
soam como um saurópode e t. Rex. A Bíblia Schofield sugere talvez o hipopótamo e crocodilo,
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mas leia para si mesmo. Behemoth: Eis agora Behemoth, que eu fiz com ti; Ele deslizava sua
cauda como um cedro: os tendões de suas pedras são embrulhados juntos. Seus ossos são tão
fortes peças de latão; os ossos dele são como barras de ferro. Ele é o chefe dos caminhos de
Deus: Eis que ele bebe até um rio, e hasteneth não: ele confia que ele pode desenhar a Jordânia
em sua boca. (condensado do Job 40:15-23.) Behemoth não teme nenhum homem, nenhuma
besta. Você poderia tirar Leviatã com um gancho? Podes enfiar-lhe um gancho no nariz?
Podes encher-lhe a pele com ferros farpados? ou a cabeça com lanças de peixe? Nenhum é tão
feroz que ousa agitar-lo: suas escalas são o seu orgulho, sua respiração kindleth brasas, e uma
chama sai de sua boca. Em seu pescoço permanece força, quando ele ergueu-se, os poderosos
estão com medo: na terra não há o seu gosto, que é feito sem medo. (do Job 41:1-33.) Davi
escreveu, tu freias as cabeças dos dragões nas águas. Você freia as cabeças de Leviatã em
pedaços, e deu-lhe a ser carne para o povo. (do Salmo 74:13-14.) "Dragon" é mencionado em
todo o antigo testamento. Poderia haver credibilidade às lendas do dragão da idade média?
A ciência atual e sadia liga todos nós a uma única mulher ancestral. No citoplasma de nossas
células são organelas chamados de "mitocôndrias". Estas estruturas contêm algum ADN que é
herdado somente da mulher. Ao analisar este ADN em humanos por todo o globo, os cientistas
mostraram que todos os humanos da terra herdaram isto de uma mulher. Os cientistas chamam
essa mulher de "Eve". A Bíblia chama essa mulher de "Eve".
Milhões e bilhões de anos-Deus só levou seis dias. Por que demorou tanto? Resposta-ele teve
que criar o tempo, talvez a sua tarefa mais difícil. 6000 anos atrás foi quando ele fez isso.
Papai e mamãe, Deus me fez no dia 6 da primeira semana. Ele me formou carinhosamente com
plano e propósito. Sua literal, criação bíblica é como ele fez isso!
Leitura sugerida:
 Baugh, Carl, and Wilson, Clifford. Footprints and the Sands of Time, Oklahoma City,
OK, Hearthstone Publishing, Ltd. 1992.
 Ham, Ken, The Great Dinosaur Mystery, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1998.
 Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button? Green Forest, Arkansas, Master Books,
1999. (Answers to 172 tough questions.)
 Parker, Gary, Ph.D., Creation Facts of Life, Colorado Springs, Colorado, Master Books,
1994.
 Sarfati, Jonathan, Ph.D., Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books,
1999.
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PARTE II O QUE DEUS DIZ SOBRE COMO VIVEMOS?

Agora estes judeus eram mais nobres do que
aqueles em Tessalónica, pois receberam a
palavra com toda a ânsia, examinando as
Escrituras diariamente para ver se essas coisas
eram assim. Atos 17:11 VRS
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Capítulo 4: Fé cega

Você é uma pessoa míope? Você já testemunhou a beleza dentro do nosso mundo? Se a
resposta à primeira pergunta é "Sim", a resposta para a segunda é também "Sim", se você
perceber ou não.
Um indivíduo com deficiência de visão pode pedir aos outros para descrever o nosso ambiente
incrível. Nós podemos tentar explicar o que nós vemos, mas como nós explicamos a cor verde,
ou um arco-íris pintado acima de uma queda da água a uma que nunca viu a luz? Então é dito
que tomamos Deus por fé cega.
Até onde eu sei, eu nunca vi Deus fisicamente fazendo nada. Eu nunca vi fotografias da cruz ou
da arca de Noé, ou falado com alguém que viu Jesus. Então, como a pessoa deficiente visual
leva a nossa palavra sobre a beleza da plumagem de um pavão, nós tomamos Deus por fé cega,
certo?
Eu acredito que a guerra civil americana teve lugar 150 anos atrás, embora eu não estava lá. Eu
nunca falei com ninguém que estava lá; no entanto, estou 100% certo de que aconteceu. Eu
tenho provas. O pai do meu avô estava lá quando se seguiu, e de fato lutou contra a
desigualdade em Gettysburg. Nunca conheci o meu bisavô, mas conheci alguém que o conhecia.
Muitas contas foram escritas sobre a guerra civil, incluindo Gettysburg. Eu viajei pelo campo de
batalha em Gettysburg. Eu sei, além de qualquer dúvida, que houve uma guerra civil, incluindo
uma batalha na pequena cidade de Gettysburg.
É muito ruim que não podemos provar a existência de Deus tão facilmente como as provas
físicas, orais e escritas prova, além da dúvida, a realidade da guerra civil (ou podemos?). Então,
novamente eu pergunto, nós dizemos que levá-lo por "fé cega", certo?
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Em uma base diária há homens e mulheres que recebem sentenças de prisão, alguns a pena de
morte. Eles são presos pela polícia e, em seguida, processados por advogados, juízes e júris,
nenhum dos quais estavam lá para testemunhar o crime. Testemunhas "cegas" ao crime
provaram sua culpa. Como podemos relacionar isso com a fé cega e provar a existência de
Deus?
Você poderia tentar esta prova se você pudesse se teletransportar para um ponto de vantagem
para trás no tempo, e ver tudo e tudo o que já aconteceu. Você poderia estabelecer fatos pela
primeira pessoa testemunhando de atos de Deus que provariam sua existência. O que você
precisa ver?
A CRIAÇÃO (GÊNESIS 1:1-31)
Não vemos a evidência da criação em primeira mão todos os dias? A única alternativa "aceita" é
a evolução, uma teoria. A evolução é incrédulo. Não há testes científicos ou descobertas que
"provem" a evolução. De facto, a ciência recente que eu vi suporta a criação especial por um
desenhador com finalidade. A evolução é uma mentira.
PRIMEIRO PECADO (GÊNESIS 3:1-19)
Assim como meu avô conheceu meu bisavô, alguém que sabia que alguém gravou a conta de
Eve sucumbindo à tentação de Satanás no que era até então um mundo perfeito (Gênesis 1:31).
Este primeiro pecado não só aconteceu, ele trouxe a sentença de morte para a humanidade,
juntamente com a doença, trabalho árduo e sofrimento. A pessoa que conhecia alguém que
conhecia alguém conhecia Adão que conhecia Deus.
INUNDAÇÃO DE NOÉ (GÊNESIS CAPÍTULOS 6-8)
Talvez um dia encontremos a arca de Noé nas montanhas de Ararat. Nós não temos que
encontrar a arca para provar uma inundação mundial. Encontramos a evidência do dilúvio:
esteiras de vegetação voltadas para carvão e petróleo, fósseis marinhos no topo das montanhas
mais altas, fósseis enterrados em espessas camadas de terra enrolada, fósseis encontrados fora da
seqüência evolutiva. A evidência da inundação une a história bíblica a Noé, que conhecia Deus.
NASCIMENTO DE JESUS (LUCAS 2:6-14)
Pastores viram Jesus depois que ele nasceu. Os sábios o viram mais tarde. Isto está
documentado na história escrita. Aos 12 anos Jesus espantou os professores no templo. Isso
confirma que ele era especial. Milhares o seguiram e receberam bênçãos dele. Isto está escrito.
A CRUZ (LUCAS 23:1-56)
A Cruz foi um grande evento 2000 anos atrás. Multidões estavam interessados de uma forma ou
de outra. Era a manchete deles. Mais uma vez, houve testemunhas e a história registrada
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resultante. Ninguém inventou isso. Jesus viveu, ensinou, sofreu, e então ele morreu.
A RESSURREIÇÃO (MATEUS 28:1-10)
Wow! Isto também era grande. Os entes queridos de Jesus o viram vivo novamente. Thomas
colocou os dedos nos orifícios das unhas no corpo de Cristo. Este evento não ocorreu apenas, foi
profetizado. Teria sido muito controverso. O evento foi incluído em um livro chamado a Bíblia,
que hoje está sendo verificado como a história exata.
A ASCENSÃO (MARCOS 16:19)
Como se ressuscitar dos mortos não seria suficiente, Jesus mais tarde ascendeu ao céu, na frente
de testemunhas, para se sentar à direita de Deus, seu pai. Mais uma vez, este evento é
documentado história.
Muitos optam por não acreditar em Deus. Questionariam a confiabilidade e a autenticidade da
Bíblia. Lembre-se também que ainda hoje há advogados de defesa que tentam desacreditar as
evidências sólidas em um julgamento, até mesmo provas tão rígidas como a da Bíblia. Satanás
foi capaz de enganar Eva, não deixe que ele te engane. No entanto, a evidência prova a
existência de Deus.
POR CAUSA DO PRIMEIRO PECADO, ESTAMOS DESTINADOS A MORRER.
Para todos pecaram, e vêm aquém da glória de Deus; (Romanos 3:23). Mesmo assim, Deus nos
ama e forneceu um substituto para pagar por nossos pecados: porque Deus amou tanto o mundo,
que ele deu seu filho unigênito, que todo aquele que crê nele não deve perecer, mas ter a vida
eterna. (João 3:16). A salvação dos nossos pecados é para qualquer um que aceite o dom de
Deus. É um clube exclusivo, mas qualquer um pode aderir: mas como muitos como o
receberam, para eles deu-lhe poder para se tornar os filhos de Deus, mesmo para eles que crêem
em seu nome: (João 1:12).
Você vai se juntar ao clube agora? Para aceitar Jesus como seu Salvador, reze: "querido pai
celestial, sei que sou um pecador. Eu realmente sinto muito pelos meus pecados. Arrependo-me
e peço-te que me perdoes e me ajudes a afastar-me dos meus pecados. Eu aceito Jesus como
meu Salvador. Deste dia em diante, vou me esforçar para viver por ele. Querido Senhor Jesus,
por favor, entre no meu coração. Amém. "
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Capítulo 5: Salvo de quê?

Antes de irmos mais longe na palavra "salvo", vamos considerar "salvos do quê?" Isto é, "salvo
de seus pecados."
Portanto, precisamos entender estas palavras: pecados, salvos, as
conseqüências de serem salvos ou não serem salvos, e como serem salvos. Uma vez que é
geralmente melhor começar no início, vamos começar com "Sin", uma vez que o pecado é por
isso que precisamos ser salvos.
PECADO
O pecado é desobediência a Deus. O primeiro pecado foi a primeira desobediência. Ocorreu no
jardim do Éden:
A serpente disse à mulher (EVA), sim, Deus disse, vós não deveis comer de todas as árvores do
jardim? E a mulher disse para a serpente, que pode comer do fruto das árvores do jardim: mas
do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não deve comer dele, nem vos
tocará , para que não morras. E a serpente disse à mulher, no dia em que vos comerem, serão
como deuses. E quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, tomou do fruto e
comeu, e deu também a seu marido; e ele comeu. E o Senhor Deus chamou a Adão, você comeu
da árvore, do qual eu te ordenei que tu não deve comer? E o homem disse, a mulher me deu a
árvore, e eu comi. E o Senhor Deus disse para a mulher, eu vou multiplicar grandemente a tua
tristeza e a tua concepção; na tristeza tu trarás filhos. E a Adão ele disse, porque você comeu
da árvore, na tristeza você comerá dele todos os dias de sua vida; No suor do teu rosto comerás
pão, até voltares ao chão; para fora dele eras tu tomado: para o pó tu és, e ao pó que tu
voltarás. Então ele expulsou o homem do jardim do Éden. De Gênesis 3.
Infelizmente para nós, Deus nos fez responsabilizar pelo primeiro pecado. Parece justo? Eu
lembro-me na escola, às vezes a classe inteira teve problemas por causa de alguns chamamos.
Esta punição pelo pecado parece ser a mesma coisa. A diferença, na escola eu nunca discordou
com toda a classe ficar em apuros, porque eu era um dos chamamos. Da mesma forma, eu sou
um dos pecadores contra Deus, por isso estou em território familiar. Aqui está o que a Bíblia diz
sobre nós pecadores:
"Para todos pecaram, e vêm aquém da glória de Deus" (Romanos 3:23). Para o salário do
pecado é a morte; Mas o dom de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso senhor.
(Romanos 6:23.) Portanto, como por um homem pecado entrou no mundo, ea morte pelo
pecado; e assim a morte passou sobre todos os homens, por que todos pecaram: (Romanos
5:12.)
Todos conhecemos os dez mandamentos: 1. não terás outros deuses diante de mim; 2. não adorar
imagens de Graven; 3. não tome o nome do senhor em vão; 4. manter o sábado sagrado; 5. Honre
seu pai e sua mãe; 6. não matar; 7. não cometa adultério; 8. não roube; 9. não minta; 10. não seja
um coveto. Existem outros mandamentos como o amor do teu próximo, amar teus inimigos,
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fazer aos outros, etc. Quantos destes você quebrou hoje? Você é um pecador?
SALVOU
Sabemos pelas escrituras que todos pecaram. É disso que precisamos ser salvos, Sin. Mas e se
eu simplesmente não pecar? Preciso ser salvo? E se um grupo de nós se mete com advogados e
negoceia com Deus?
A Bíblia diz que todos pecaram. Lá se vai o primeiro argumento. Quem diz que não pecou é um
mentiroso! Isso viola o nono mandamento, que também é um pecado. Além disso, com Deus
todos pecaram, mesmo um bebê novinho em folha nasce em pecado.
Deus é um Deus justo e deve condenar-nos por nossos pecados. E embora já estejamos
condenados, Deus é um Deus de amor e misericórdia e forneceu um substituto para suportar o
fardo da pena de nossos pecados, que sendo seu filho, o Senhor Jesus. Deus providenciou um
caminho para sermos salvos.
AS CONSEQÜÊNCIAS DE NÃO SER SALVO
Deixe-me ser franco. A palavra "inferno" significa algo para você? Fornalha ardente? Poço
sem fundo? A seguir estão algumas passagens sombrias:
 Nem todos que me diz, senhor, senhor, entrarão no Reino dos céus. Muitos dirão naquele
dia, senhor, senhor, que não profetizamos em teu nome? e em teu nome expulsaram
demônios? e em teu nome fez muitas obras maravilhosas? E então eu vou professarlhes, eu nunca te conheci: Afaste-se de mim, vós que o trabalho iniqüidade. Mateus
7:21A-23.
 Mas aquele que me nega antes dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Luke
12:9.
 céu só pode ser inserido através do portão estreito! A rodovia para o inferno é ampla, e
sua porta é larga o suficiente para todas as multidões que escolhem a sua maneira fácil.
Mateus 7:13 LVB.
 Manter longe de uma acusação falsa, e não matar os inocentes e justos, pois não vou
absolver os ímpios. Êxodo 23:7 VRS.
 Mas os temerosos, e incrédulos, e abomináveis, e assassinos, e devassos, e feiticeiros, e
idólatras, e todos os mentirosos, terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre:
que é a segunda morte. Apocalipse 21:8.
A ESPERANÇA EM UM QUE É SALVO
Isto é o que aguarda o salvo:
 Eternidade com Deus: na casa do meu pai são muitas mansões: se não fosse assim, eu
teria dito a você. Eu vou preparar um lugar para você. E se eu for e preparar um lugar
para você, eu voltarei, e receberei você para mim; que onde eu estou, lá vocês podem ser
também. John 14:2-3.
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 Um corpo eterno e imortal: Eis que te mostrarei um mistério; Não vamos todos dormir,
mas todos nós seremos alterados, em um momento, no piscar de um olho, no último
trunfo: para a trombeta deve soar, e os mortos serão levantados incorruptível, e seremos
alterados. Para este corruptível deve colocar em incorrupção, e este mortal deve colocar
na imortalidade. 1 Coríntios 15:51-53.
 Recompensa eterna: e vi um novo céu e uma nova terra: para o primeiro céu e a primeira
terra foram passados; e não havia mais mar. E eu, João, vi a cidade santa, Nova
Jerusalém, descendo de Deus do céu, preparada como uma noiva adornada para seu
marido. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis que o Tabernáculo de Deus está
com os homens, e ele vai habitar com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus deve
estar com eles, e ser o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos; e não
haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor: para as coisas
anteriores são passados. Ele que vencer deve herdar todas as coisas; e eu serei o seu
Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21:1-4, 7.
 Paz eterna: e a paz de Deus, que ultrapassa toda a compreensão, deve manter seus
corações e mentes através de Cristo Jesus. Filipenses 4:7.
COMO SER SALVO
Quando Jesus andou na terra, ele ensinou o conceito de pecado, para que as multidões soubessem
o que era pecado. O pecado está simplesmente desobedecendo a Deus. Jesus lhes disse que eles
precisavam ser salvos de seus pecados. Eles sabiam por que precisavam ser salvos, mas não
como. Quando os apóstolos Paulo e Silas foram perguntados "como?" Senhores, o que devo
fazer para ser salvo? E eles disseram, creiam no Senhor Jesus Cristo, e tu serás salvo, e tua casa.
Atos 16:30B-31.
As palavras de Jesus: se eu vos disse coisas terrenas, e vós não acreditais, como vos acreditarei,
se vos disser coisas celestiais? E nenhum homem ascendeu ao céu, mas aquele que desceu do
céu, até mesmo o filho do homem que está no céu. E como Moisés ergueu a serpente no deserto,
mesmo assim deve o filho do homem ser Erguido: que todo aquele que crê nele não deve
perecer, mas ter a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu filho unigênito,
que todo aquele que crê nele não deve perecer, mas ter a vida eterna. Porque Deus não enviou
seu filho ao mundo para condenar o mundo; Mas que o mundo através dele pode ser salvo.
Aquele que crê nele não é condenado: mas aquele que não crê já está condenado, porque ele não
acreditou no nome do único filho de Deus unigênito. John 3:12-18.
Paulo: para o salário do pecado é a morte; Mas o dom de Deus é a vida eterna através de Jesus
Cristo, nosso senhor. Romanos 6:23.
Paulo: pela graça sois salvos através da fé; e que não de vós mesmos: é o dom de Deus: não de
obras, para que qualquer homem deve vangloriar-se. Efésios 2:8-9.
A salvação dos nossos pecados é para qualquer um que aceite o dom de Deus. Mas como muitos
o receberam, para eles deu-lhe poder para se tornar os filhos de Deus, mesmo para eles que
acreditam em seu nome: João 1:12.
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Capítulo 6: Novo corpo do pai
Papai gostava de colocar uma luva
de basquete e ir lá para trás e jogar
"catch". Ele era um atleta melhor
no seu tempo do que eu, mas eu era
30 anos mais jovem. Foi fácil para
mim saltar para uma bola que eu
julguei mal ou perseguir um que
fugiu. Ombro do pai iria ficar
dolorido, por vezes, e ele não podia
jogar muito tempo. Era muito ruim
que ele não poderia obter um novo
corpo, ou pelo menos novas peças
para substituir os desgastados.
O humor também era importante na nossa família. Uma boa piada ou um pouco de sagacidade
poderia compensar a maioria das deficiências.
Quando eu tinha talvez 10 anos, o pai fez uma operação para corrigir um desvio de septo. Eu
não sabia bem o que era; Ainda não, exceto que o médico tinha que fazer algo para o nariz do
pai. Quando fomos visitar o pai no hospital, era natural que eu usasse um nariz enorme e falso.
Por idade 50, o pai tinha o nariz fixo, um ombro ruim, seu apêndice tinha ido, amígdalas
tomadas, história do cabelo, ele estava acima do peso-você sabe, típico americano. Pena que ele
não conseguiu um novo corpo. Seu cérebro estava melhor do que nunca. Agora eu sei como é
ser 50 e um pouco como o pai poderia ter sentido.
O pai era muito activo na igreja, uma boa igreja que ensinava a Bíblia. Ele deve ter vindo
através da seguinte escritura ao longo do caminho, porque eu sei que ele tinha esperança de um
novo corpo algum dia:
Para você ter uma nova vida. Não te foi transmitido pelos teus pais, pois a vida que te deram vai
desaparecer. Este novo vai durar para sempre, pois vem de Cristo, a mensagem de Deus sempre
viva para os homens. Sim, nossas vidas naturais desvanecer-se-ão como a grama faz quando se
torna toda marrom e seca. Toda a nossa grandeza é como uma flor que se inclina e cai; Mas a
palavra do senhor vai durar para sempre. E sua mensagem é a boa notícia que foi pregada para
você. 1 Pedro 1:23-25 a Bíblia viva
Eventualmente as coisas pioraram para o corpo do pai. Ele tem diabetes. Que tomou seu
pedágio em um de seus passatempos favoritos-comer. Bolachas, gelados, tartes... Então ele teve
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que se separar da vesícula biliar. Isso foi ainda mais difícil em seu hobby. Então ele teve aquele
câncer temido. Conseguimos passar por tudo o resto, mesmo a diabetes e cirurgia da vesícula
biliar, com algum humor. Nós não encontramos nenhum humor nesta doença cancerosa em
tudo. Isso não significa que o pai não tinha uma saída para aliviar suas mágoas. Embora o
resultado do cancro fosse incerto, o paizinho teve a esperança na conclusão.
Ele tinha um diário. Em 17 de maio de 1992, ele entrou, "quando eu sair desta terra, não lamente
por mim-esteja preparado para se juntar a mim no final de sua (vida)." Isso foi escrito antes de
seu primeiro ataque com câncer. Em 1996, papai começou sucessivas anos de combate ao
câncer. A quimioterapia e outros tratamentos foram dolorosas e muito a suportar para um
homem de 75 anos de idade. Papai estava ansioso para seu eventual novo corpo como ele
suportou esses tratamentos. Aqui estão os pensamentos de um homem sabendo o que Deus tinha
esperando por ele:
 24 de abril de 1996. "Eu não posso fazer muito trabalho mais. Para qualquer um que leia
isto, confie em Jesus Cristo e venha ver-me e ao meu novo corpo. "
 6 de maio de 1996. "Eu sou um covarde, embora eu saiba que para mim morrer é o
ganho. Estou tão feliz por amar Jesus. Estou tão feliz que ele me ama.
 18 de dezembro de 1996. "Eu não estou muito confiante de minha condição. Eu só tenho
que repetir, eu estou tão feliz que há um céu que nos é prometido.
 7 de março de 1997. "outro dia não tão quente. As coisas vão melhorar para mim um
dia. "
Papai sabia que algumas outras escrituras, como o seguinte, que foram implícitas em suas
entradas:
Eis que eu lhe mostrar um mistério; Não vamos todos dormir, mas todos nós seremos alterados,
em um momento, no piscar de um olho, no último trunfo: para a trombeta deve soar, e os mortos
serão levantados incorruptível, e seremos alterados. Para este corruptível deve colocar em
incorrupção, e este mortal deve colocar na imortalidade. Assim, quando este corruptível deve ter
colocado em incorrupção, e este mortal deve ter colocado na imortalidade, então será levado a
passar o ditado que está escrito, a morte é engolida na vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão?
Ó túmulo, onde está a tua vitória? O ferrão da morte é pecado; e a força do pecado é a lei. Mas
graças a Deus, que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. (1 Coríntios 15:51-57)
Em 1997, o pai venceu com sucesso o câncer pela segunda vez. No ano seguinte, no dia 4 de
julho, o pai tinha um caroço acima do olho esquerdo. Aconteceu que todos nós, crianças,
estávamos visitando em casa. Levamos o pai para o hospital onde o exame visual os médicos
acreditavam que o caroço era uma infecção. Pai, tendo temido que isso fosse outra luta com a
palavra "C", estava extasiado. No dia seguinte nasceu o seu segundo grande neto. No dia
seguinte... no dia seguinte ele descobriu que o caroço era um tumor, não conjuntivite. Provaria
ser canceroso.
Papai foi capaz de ver seu bisneto, como ele tinha visto os outros dois grandes netos antes dele.
Ele não veria a segunda e terceira grandes netas nascidas alguns anos depois. Fiquei à cabeceira
do pai na última noite da sua vida nesta terra. Eu não sei como você se sente pessoalmente sobre
essas coisas ou os escritos de Billy Graham em Angels, mas o pai viu alguém no quarto com a
gente naquela noite e perguntou-me quem era. Eu sei quem eu acredito que foi.
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No dia seguinte, 25 de julho de 1998, meu pai se juntou a Jesus no céu. Nós que conhecemos
Jesus como nosso Salvador podemos nos confortar nas mesmas promessas que confortaram meu
pai.
Papai deixou um legado de bondade. Se fosse pelo papai, todos iriam para o céu. Não é com o
pai. Cabe a alguém perfeito e justo. Todos pecamos e ficamos aquém da glória de Deus. Todos
nós merecemos a morte, o salário do pecado. Mas pela graça de Deus, através do derramamento
do sangue de seu filho, todos nós podemos ter a vida eterna, e uma casa no céu:
Para o salário do pecado é a morte; Mas o dom de Deus é a vida eterna através de Jesus
Cristo, nosso senhor. (Romanos 6:23).
Pois pela graça sois salvos pela fé; e que não de vós mesmos: é o dom de Deus: não de obras,
para que qualquer homem deve vangloriar-se. (Efésios 2:8-9).
Não deixes que o teu coração se preocupe: tu acreditas em Deus, acredita também em mim.
Na casa do meu pai há muitas mansões: se não fosse assim, eu teria dito a você. Eu vou
preparar um lugar para você. E se eu for e preparar um lugar para você, eu voltarei, e
receberei você para mim; que onde eu estou, lá vocês podem ser também. (João 14:1-3).
Quer um novo corpo incorruptível um dia? A salvação e um novo corpo livre podem ser seus.
Se você quer a vida eterna, aceite Jesus como seu Salvador. Ore estas palavras, "querido pai
celestial, eu sei que sou um pecador e pequei contra você. Sinto muito pelos meus pecados e
natureza pecaminosa, e peço que me perdoe. Eu aceito Jesus agora como meu Salvador que
derramou seu sangue por mim. Dou minha vida a você e lutarei para viver por você. Obrigado,
senhor, por salvar minha alma. Em nome de Jesus rezo, Amém. "
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Capítulo 7: Thor

Ele espera
pacientemente
para ouvir a voz
de seu mestre.
Os cães são criaturas notáveis. Deus criou-os assim. Não podemos saber se ele os fez para fazer
o que lhes ensinamos a fazer, e o que dependemos deles para fazer, mas Deus deu-lhes todas as
ferramentas-força, velocidade, sentidos aguçados, e mais importante, lealdade aos seus mestres.
Os cães são talvez os únicos animais que preferem a companhia humana a sua própria espécie.
Por tradição chamamos cães de "o melhor amigo do homem." Aceito. Já ouvi cavalos chamados
de "amigo favorito do homem". Nós éramos muito afeiçoados de nossos cavalos, e de nossos
gatos, e tivemos sentimentos para todos os Critters que nossas crianças usaram para trazer para
casa. Estes animais são todas as criaturas de Deus, mas ainda não há nada no reino animal muito
como a afeição para e de um cão.
Então foi com um enorme Rottweiler masculino chamado "Thor". Ele foi bem mais de 100
libras. Ele era tão gentil quanto ele era grande. Esta raça poderosa foi dada frequentemente uma
reputação má como aggressive e perigoso, especial em torno das crianças. Estas histórias são
geralmente o resultado de cães maltratados.
Quando nosso filho trouxe seu filhote de cachorro novo de Rottweiler a nosso repouso um dia,
eu admito que eu era concernido sobre o bem-estar de nossos netos futuros. Ele nomeou a
coisinha desajeitada com os pés grandes "Thor". Embora muito jovem, Thor, um presente da
esposa de nosso filho, já era tão grande quanto seu Boston Terrier, Gizmo.
Nosso filho é excelente com animais, um bom treinador amador. A esperança para Thor era para
ele ser um cão K-9, mas ele acabou como um animal de estimação da família. Há uma conta
humorística sobre Thor e Gizmo pegar alguns caras maus da vida real uma noite, mas que é tão
longe quanto nós vamos aqui.
Quando a nossa primeira neta nasceu, a minha inquietação de Rottweilers e crianças foi colocada
à prova. Thor a amava! Thor tornou-se seu recliner e travesseiro recheado.
Uma vez eu tive pneumonia e estava na cama, enquanto o nosso quarto de família
(apropriadamente chamado) estava cheio de família. Ele geralmente estava cheio de família
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todos os fins de semana, incluindo Thor e Gizmo; no entanto, fizemos os cavalos ficar no celeiro.
Não querendo ser um pária como os cavalos, eu reuni forças suficientes para fazê-lo lá embaixo.
Sentei-me no chão e me curvei contra uma cadeira.
Thor sentiu minha doença. Ele veio ao meu lado para me proteger. Thor não se contentou em
apenas mentir ao meu lado, ele insistiu em ter uma pata em minhas pernas e sua cabeça no meu
colo. Ele não iria sair do meu lado o tempo restante que ele estava lá. Senti um vínculo especial
com Thor daquele dia em diante. Ele não me curou ou salvou minha vida, mas ele queria. Ele
tentou.
O nosso primeiro neto é filha da nossa filha. Os próximos quatro netos são dois filhos e duas
filhas do nosso filho. Thor amava todos eles. Ele era a sua montanha, parceiro de wrestling, e
"cavalo". Thor era o protetor deles.
Cães grandes, muitas vezes não vivem tão longa como cães pequenos. Sabíamos que viria o dia
em que teríamos que dizer adeus a Thor. O inevitável tornou-se mais real quando Thor começou
a ter derrames. Ele perdeu a audição. Às vezes, ele se afastou e parecia esquecer como chegar
em casa. Há três dias, o meu filho enviou-nos um e-mail para relatar que notou um grande
crescimento numa das pernas do Thor.
A Bíblia não define claramente o que vem dos animais depois que eles morrem. Meu sentimento
é que eles estão meramente aqui para nos servir, embora meus desejos sejam diferentes das
minhas crenças. Há aqueles que acreditam em um "espírito nephish 1” Este espírito está separado
do espírito que a Bíblia ensina vai para o céu para os crentes. Meu desejo, sem apoio bíblico, é
que o espírito nephish de todas as criaturas que amam e foram amados irá para o céu.
O dia em que temíamos veio em 5 de julho de 2003. Thor fez sua visita marcada ao veterinário.
O nódulo na perna foi diagnosticado como canceroso.
Thor agora está perto do celeiro de cavalos que nosso filho está construindo, na esquina de um
futuro pomar. Que belo cenário! Este ponto empalidece em comparação com a beleza do céu:
Vi uma nova terra e um novo céu, pois a terra e o céu haviam desaparecido. E eu, John,
vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo de Deus do céu. Foi uma visão gloriosa,
linda como uma noiva em seu casamento. Ouvi um grito alto do trono dizendo: "Olha, a
casa de Deus está agora entre os homens. Ele vai enxugar todas as lágrimas de seus
olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso se foi para
sempre. Estou fazendo todas as coisas novas! Todos os que conquistarem herdarão
todas estas bênçãos, e eu serei seu Deus e ele será meu filho.”
Em uma visão (eu vi) que a cidade maravilhosa. Foi preenchido com a glória de Deus, e
piscou e brilhou como uma jóia preciosa, cristalina como Jasper. Suas paredes eram
largas e altas, com três portões de cada lado-norte, Sul, leste e oeste. Os doze portões
1

Nephish Spirit: Parkhurst diz: "isso significa respiração; vida animal; um animal vivo que vive
respirando; o corpo humano embora morto; a alma humana ou espírito como distinguido do corpo; a
alma animal humana; a mente, disposição, particularmente como denotando os afetos; uma pessoa
humana; e as almas daqueles que foram mortos pela palavra de Deus. " The Harvest Herald
http://www.harvestherald.com/istate/chapter_three.htm
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eram feitos de pérolas-cada portão de uma única pérola! E a rua principal era ouro puro e
transparente, como vidro. As paredes tinham doze pedras da Fundação.
A cidade em si era ouro puro e transparente como o vidro! O muro foi feito de Jasper, e
foi construído em doze camadas de pedras da Fundação embutidas com gemas: a primeira
camada com Jasper; O segundo com safira; O terceiro com Calcedônia; O quarto com
esmeralda; O quinto com Sardonyx; A sexta camada com sardus; O sétimo com
Chrysolite; O oitavo com Beryl; O nono com Topaz; O décimo com Chrysoprase; O
décimo primeiro com jacinth; O décimo segundo com ametista.
E a cidade não tem necessidade de sol ou lua para iluminá-lo, para a glória de Deus e do
cordeiro iluminá-lo. Sua luz iluminará as nações da terra, e os governantes do mundo
virão e trarão sua glória a ela. Seus portões nunca fecham. Nada de mal será permitido
nele--ninguém imoral ou desonesto--mas apenas aqueles cujos nomes estão escritos no
livro da vida do cordeiro. (da Bíblia viva do Apocalipse 21.)
A Bíblia afirma claramente que as pessoas podem ir para o céu:
As palavras de Jesus: não deixe o seu coração ser incomodado: vós crer em Deus, acredito
também em mim. Na casa do meu pai há muitas mansões: se não fosse assim, eu teria dito a
você. Eu vou preparar um lugar para você. E se eu for e preparar um lugar para você, eu
voltarei, e receberei você para mim; que onde eu estou, lá vocês podem ser também. (João 14:13).
Como? Nós não merecemos o céu e a vida eterna: para o salário do pecado é a morte; Mas o
dom de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso senhor. (Romanos 6:23).
Não seja presunçoso: para todos pecaram, e vêm aquém da glória de Deus. (Romanos 3:23).
Há uma pista para o caminho da salvação ao lado do retrato de Thor: "ele aguarda pacientemente
a voz de seu mestre." Abra os olhos e o coração à voz do seu mestre: por graça sois salvos pela
fé; e que não de vós mesmos: é o dom de Deus: não de obras, para que qualquer homem deve
vangloriar-se. (Efésios 2:8-9).
Se você quer a vida eterna, aceite Jesus como seu Salvador antes que seja tarde demais!
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Capítulo 8: Polícia
Policiais não assustam as pessoas que
fazem coisas boas; Só os malvados
devem temer. Você quer ser sem medo
de autoridade?
Faça coisas boas!
Então, ele vai honrá-lo.
Romanos 13:3 tradução simples Inglês

Eu olhei para os policiais, "Cops", quando eu era muito jovem. Como com muitos outros
meninos, que era o que eu queria ser quando eu cresci, juntamente com cowboy e soldado. De
um modo um oficial de polícia é todos os três, geralmente sem o cavalo.
Quando eu fiquei mais velho e foi emitido a minha carteira de motorista, eu aprendi um novo
medo de "Cops". Eles pareciam tê-lo em para mim, e eu (claro) não merecia.
O que há de errado em gritar em torno de cantos, colocando borracha, passando em qualquer
lugar que você quer, dirigindo rápido, mas dentro de suas capacidades juvenis, e soprando sinais
de stop? Você concorda?
Com tudo isso de lado, aqui é o que aqueles "sujos policiais" fazer todos os dias:
 Eles carregam mulheres idosas em prédios em chamas.
 Passo entre os cônjuges irracionais e armados durante as disparações domésticas.
(geralmente um cônjuge liga o policial tentando protegê-lo.)
 Ter pesadelos depois de levantar uma criança morta e sua bicicleta a partir da estrada
(eles mesmos sendo pais).
 Remova crianças abusadas dos repousos ao tomar o abuso eles mesmos.
 Parar um speeder, sem saber se ele apenas roubou uma loja e vai matá-lo.
 Prender o punk que vai vender drogas para o seu filho, só para ser chutado e cuspido
em cima.
 Chegar em seus próprios bolsos para dar algum dinheiro almoço pobre garoto.
 Investigar Grizzly, acidentes fatais.
 Tome o abuso verbal de um pai ao explicar porque foram parados para não ter seus
filhos em contenção de segurança. "Por que você não vai atrás dos verdadeiros
criminosos?" (veja acima.)
O precedente é a ponta do iceberg. Pense nisso da próxima vez que algum policial te pegar por
excesso de velocidade. Deus estabelece as regras. O homem é segui-los. Deus ordena "Cops"polícia, soldados, xerifes, deputados, e agentes-para manter as regras. Deus inspirou Paulo a
escrever da seguinte forma:
AUTORIDADE CIVIL
Obedeça ao governo, porque Deus é aquele que o colocou lá. Não há nenhum governo em
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qualquer lugar que Deus não tenha colocado no poder. Assim, aqueles que se recusam a
obedecer as leis da terra se recusam a obedecer a Deus, e a punição se seguirá. Para o policial
não assusta as pessoas que estão fazendo direito; Mas aqueles que fazem o mal sempre terão
medo dele. Então, se você não quer ter medo, manter as leis e você vai se dar bem. O policial é
enviado por Deus para ajudá-lo. Mas se você está fazendo algo errado, é claro que você deve ter
medo, pois ele vai ter você punido. Ele é enviado por Deus para esse propósito. Obedeça as leis,
então, por duas razões: primeiro, para evitar ser punido, e segundo, só porque você sabe que
deve.
IMPOSTOS E DÉBITOS
Pague seus impostos também, por estas mesmas duas razões. Para que os trabalhadores do
governo precisam ser pagos para que eles possam continuar a fazer o trabalho de Deus, servindo
você. Pague a todos o que ele deveria ter: pagar seus impostos e direitos de importação de bom
grado, obedecer aqueles sobre você, e dar honra e respeito a todos aqueles a quem é devido.
Pagar todas as suas dívidas, exceto a dívida de amor para os outros-nunca terminar de pagar isso!
Porque se você os ama, você estará obedecendo todas as leis de Deus, cumprindo todas as suas
exigências. Se você ama o seu vizinho tanto quanto você ama a si mesmo que você não vai
querer machucá-lo ou enganá-lo, ou matá-lo ou roubá-lo.
AMOR E LEI
E você não pecará com sua esposa ou quer o que é dele, ou fazer qualquer outra coisa os dez
mandamentos dizem é errado. Todos os dez estão embrulhados neste aqui, para amar o seu
vizinho como você ama a si mesmo. O amor não faz mal a ninguém. É por isso que satisfaz
plenamente todas as exigências de Deus. É a única lei que você precisa.
CRIANÇAS DE LUZ
Outra razão para a vida certa é esta: você sabe como é tarde; o tempo está se esgotando. Acorde,
pois a vinda do senhor está mais perto agora do que quando acreditávamos. A noite está muito
longe, o dia de seu retorno em breve estará aqui. Então saia das maldades da escuridão e coloque
a armadura da vida certa, como nós que vivemos na luz do dia deveria! Seja decente e
verdadeiro em tudo que você faz para que todos possam aprovar o seu comportamento. Não
gaste seu tempo em festas selvagens e ficar bêbado ou em adultério e luxúria, ou luta, ou ciúme.
Mas peça ao Senhor Jesus Cristo para ajudá-lo a viver como deveria, e não faça planos para
desfrutar do mal. (Romanos 13 LVB).
A tradução simples Inglês de Romanos 13:3 usa curiosamente o termo "malfeitores". Desde 11
de setembro de 2001, ouvimos essas palavras usadas freqüentemente pelo Presidente Bush para
descrever os ímpios e as coisas fora de Deus. Os iníquos de 11 de Setembro têm algo a temer.
Malfeitor também é usado muitas vezes no rei James e outras versões. Aqui está uma
amostragem "
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Não se aflija por causa de malfeitores, nem tenha inveja contra os trabalhadores da iniqüidade.
Pois logo eles serão cortados como a grama, e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor,
e faça bem; Então habitarás na terra, e em verdade tu serás alimentado. (Salmo 37:1-3)
Quem se levantará para mim contra os iníquos?
trabalhadores da iniqüidade? (Salmo 94:16)

ou quem vai me defender contra os

Ah nação pecaminosa, um povo carregado de iniqüidade, uma semente de iníquos, crianças que
são corruptores: eles abandonaram o senhor, eles têm provocado o Santo de Israel para a raiva,
eles foram embora para trás. (Bíblia de Webster Isaías 1:4)
Ter uma boa consciência; que, enquanto eles falam mal de você, como de malfeitores, eles
podem ter vergonha que falsamente acusar sua boa conversa em Cristo. (1 Pedro 3:16)
Então, respeite os "policiais" e o que eles fazem por você. Eles estão fazendo o trabalho de Deus
em uma natureza não-espiritual, no entanto, a repreensão dos mandamentos de Deus. Quando
um oficial te puxa por um pouco de "inofensiva velocidade", lembre-se que ele não sabe se você
tem uma arma e apenas assaltou um banco. Saiba que seu trabalho é perigoso, e ele vai tratá-lo
com mais respeito do que você mostra a ele. Ele dará a vida pelo seu filho.
O filho de Deus já deu sua vida por seu filho e por você. Ele deu sua vida para que nós
possamos ter a vida eterna. Este é um presente, mas você deve aceitá-lo para que seja do valor a
você:
Por causa de nossos pecados, estamos destinados a morrer: para todos pecaram, e vêm aquém da
glória de Deus. (Romanos 3:23). Mesmo assim, Deus nos ama e forneceu um substituto para
pagar por nossos pecados: porque Deus amou tanto o mundo, que ele deu seu filho unigênito,
que todo aquele que crê nele não deve perecer, mas ter a vida eterna. (João 3:16). A salvação
dos nossos pecados é para qualquer um que aceite o dom de Deus. Mas como muitos o
receberam, para eles deu-lhe poder para se tornar os filhos de Deus, mesmo para eles que
acreditam em seu nome. (João 1:12).
Para aceitar Jesus como seu Salvador, reze: "querido pai celestial, sei que sou um pecador. Eu
realmente sinto muito pelos meus pecados. Arrependo-me e peço-te que me perdoes. Eu aceito
Jesus como meu Salvador. Deste dia em diante, vou me esforçar para viver por ele. Querido
Senhor Jesus, por favor, entre no meu coração. Amém. "
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Capítulo 9: Quem eu, testemunha?

Eu disse a todos a boa notícia de que você perdoa os pecados das pessoas. Eu não
tenho sido tímido sobre isso, como você bem sabe, ó Senhor. (Salmos 40:9 LVB).
Pois não me envergonho desta boa notícia sobre Cristo. É o poderoso método de
Deus de trazer todos os que crêem no céu. Esta mensagem foi pregada
primeiramente aos jews sozinho, mas agora todos é convidado para vir a Deus
nesta mesma maneira. (Romanos 1:16 LVB).
Eu fui perguntado, "por que é que os cristãos pensam que têm que tentar converter todos?" Isso
absolutamente não é verdade. Deveria ser verdade. Nosso Senhor nos ordena a testemunhar.
Temos a melhor história para contar no universo, a única religião que pode garantir-me que eu
vou ver os meus entes queridos novamente. Mas não contamos a ninguém. Quantas pessoas
você viu hoje? Quantos você contou sobre as boas notícias?
Testemunhar, simplesmente, é explicar a Deus e por que precisamos dele. A testemunha deve
primeiro entender a verdade que é encontrada em toda a Bíblia e ser corajoso o suficiente para
testemunhar? Aqui está a verdade básica:
 Deus é eterno e sempre foi. Jesus Cristo o mesmo ontem, e para o dia, e para sempre
(Hebreus 13:8).
 Deus criou tudo do nada, então ele é dono de tudo, inclusive de nós. Pois em seis dias o
senhor fez o céu ea terra, o mar, e tudo o que neles é (Êxodo 20:11a).
 pecado corrompeu uma criação perfeita e trouxe a morte ao mundo. Deus disse à mulher,
você deve ter filhos com intensa dor e sofrimento. E para Adão, Deus disse, porque você
comeu a fruta quando eu lhe disse para não, eu coloquei uma maldição sobre o solo.
Toda a sua vida você vai lutar para (ao vivo) a partir dele. Ele vai crescer espinhos e
cardos. Toda a sua vida você vai suar para dominá-lo, até seu dia de morrer. Então você
vai voltar para o chão de onde você veio (Gênesis 3:16-19a LVB).
 Jesus Cristo, Deus encarnado, morreu na Cruz por nossos pecados. Para o salário do
pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo nosso
Senhor (ROM 6:23).
 Todos os que aceitam Jesus como seu Salvador terão a vida eterna em um céu perfeito
(não-corrupto) com Deus. Um presente é apenas um presente se você aceitá-lo. Mas
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para todos que o receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus (João 1:12
LVB).
 A salvação sem o derramamento do sangue de Cristo não é possível. E quase todas as
coisas são pela lei purgada com sangue; e sem derramamento de sangue não é remissão
(Heb 9:22).
 Jesus nos dá o pão da vida. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida: aquele que vem para
mim nunca terá fome; e aquele que crê em mim nunca terá sede (João 6:35).
 Primeiro alimentá-los com o pão da vida, então as necessidades da carne. E ele disse aos
seus discípulos, por isso vos digo: Não penseis na vossa vida, o que vos devo comer;
Nem para o corpo, o que vocês devem colocar. A vida é mais do que carne, e o corpo é
mais do que vestimentas. E não busqueis vós o que vos deveis comer, ou o que beberão,
nem serão vós de mente duvidosa. Mas sim buscar o Reino de Deus; e todas essas coisas
serão adicionadas a você (Marcos 12:22-23, 29, 31).
Agora você sabe a tarefa, o que vem depois? E ele disse-lhes: IDE-vos para todo o mundo, e
preguei o Evangelho a cada criatura (Marcos 16:15). O comando de Jesus não nos limitou a
saltar para a África e esquecer a nossa área de origem. O seu vizinho é menos importante do que
alguém a meio mundo de distância? Você não tem nenhuma preocupação com seus amigos? O
mundo inteiro precisa de missionários. Aqueles de nós que permanecem para trás aqui no
conforto da democracia que faz as extremidades encontram a necessidade de sustentar nossos
missionários em todos os continentes. Esses servos de Deus fazem sacrifícios que não faremos e
provavelmente não podemos imaginar. O mínimo que podemos fazer é testemunhar aos entes
queridos que os missionários tiveram que deixar para trás enquanto eles foram para seguir a
vontade de Deus.
O próximo obstáculo é conquistar o seu medo. Talvez ache que não tem talento ou habilidade.
Há mais de uma maneira de testemunhar. Você não tem que pregar a partir de um canto da rua
ou ensinar uma classe. Podemos testemunhar em muitas outras maneiras que não requerem
muita habilidade ou conhecimento e são fáceis para aqueles que de outra forma acham difícil
testemunhar:
 Rezar! Quantas pessoas você conhece que estão fazendo o trabalho de Deus? Reze por
eles. Pastores, suas esposas, professores da escola dominical, missionários, todos eles
precisam de nossas orações.
 Convide alguém para ir à igreja. "o pastor está falando sobre anjos," "nós estamos tendo
música especial," ou "nós estamos tendo um filme sobre a Terra Santa," etc.
 Peça a alguém para vir a uma festa em sua casa para assistir Billy Graham na televisão.
 Similarmente, refrescos, amigos, e o filme de Jesus.
 Ofereça-se para patrocinar uma juventude a um acampamento da Igreja do verão.
 Voluntariado para fornecer transporte para serviços. Há muitas pessoas que gostariam de
freqüentar a igreja, especialmente os idosos, mas eles não podem chegar lá.
 Tome boletins e uma fita de áudio do serviço desse dia para um fechado dentro.
Se você não pode fazer qualquer um dos acima em seu próprio país, tornar-se ativo em um
comitê. Cinco pessoas cada um fazendo um pouco é melhor do que cinco pessoas
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individualmente não fazer nada. Não vamos pensar que fazer um pouco não é fazer muito.
Qual é a contribuição potencial de um cristão que leva um bêbado a Cristo? O bêbado se afasta
de seus maus caminhos e eventualmente se torna um pastor. Este pastor leva muito mais a
Cristo, e assim por diante. Ouvimos histórias como esta repetidamente. Então o que você acha
sobre a contribuição do cristão nervoso que primeiro se aproximou do bêbado sobre Jesus?
Uma vez fui uma testemunha tímida, muito insegura de mim mesmo. Tornei-me mais corajosa
com todas as oportunidades. Rezar! Não tenha medo! O que pode acontecer com você? O
apóstolo Paulo escreveu as seguintes maravilhosas cartas divinamente inspiradas:
É o próprio Deus, em sua misericórdia, que nos deu este trabalho maravilhoso e por isso nunca
desistir. Nós não tentamos enganar as pessoas em acreditar-nós não estamos interessados em
enganar ninguém. Nunca tentamos fazer com que alguém acredite que a Bíblia ensina o que não
faz. Todos esses métodos vergonhosos que renunciamos. Estamos na presença de Deus
enquanto falamos e por isso dizemos a verdade, como todos os que nos conhecem vão concordar.
Se a boa notícia que pregamos está oculta a qualquer um, está escondido daquele que está no
caminho da morte eterna. 2 Coríntios 4:1-3 LVB.
Coloque toda a armadura de Deus para que você será capaz de ficar seguro contra todas as
estratégias e truques de Satanás. Mas para fazer isso, você vai precisar do cinturão forte da
verdade e do peitoral da aprovação de Deus. Use sapatos que são capazes de acelerá-lo em como
você pregar a boa notícia da paz com Deus. Em cada batalha você vai precisar de fé como seu
escudo para parar as flechas de fogo apontado para você por Satanás. E você vai precisar do
capacete da salvação e da espada do espírito-que é a palavra de Deus. Rezo o tempo todo. Peça
a Deus qualquer coisa em consonância com os desejos do Espírito Santo. Efésios 6:11, 14-18a
LVB.
Defenda a sua fé. Mas santificai o senhor em vossos corações, e estejais sempre prontos para dar
uma resposta a todos os homens que vos namorar uma razão da esperança que está em vós, com
mansidão e medo, tendo uma boa consciência, que, enquanto eles falam mal de vós, como de
malfeitores , eles podem se envergonhar de que falsamente acusam seu bom modo de vida em
Cristo. 1 Pedro 3:15-16.
Você testemunha a pessoas que não têm relações pessoais com Jesus Cristo. E se te fizerem uma
pergunta difícil, como, "onde Cain conseguiu sua esposa?" Resposta: "esteja pronto sempre para
dar uma resposta." (consulte leitura sugerida.) Saber o que outras crenças acreditam. Como
você discute "quem está certo" se você deixar de saber o que os outros acreditam? Não deixe
que eles saibam mais sobre a sua fé do que você sabe sobre o seu.
Testemunhar aos jovens pode ser tão gratificante! Minha mãe ensinou um clube de boas
notícias, escola dominical, Igreja Júnior, e escola bíblica de férias. Vi em primeira mão muitas
crianças aceitam Cristo como Salvador. Deve ter sido maravilhoso para a minha mãe. As
crianças podem ser tão macias e abertas. Não admira que Jesus os amasse tanto. Se você não
pode ensinar, ofereça-se para abrir seu repouso às crianças. Claro, alguns serão barulhentos.
Algo pode se quebrar. A alma de uma criança bonita pode ser salva, também. Talvez alguém
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vai ensinar se você não pode, basta abrir a sua casa.
Não procrastinar. Você pode testemunhar no presente, não no passado. Não há garantia de que
possa testemunhar amanhã.
Testemunhar não se limita a correr para fora e encontrar "pagãos " para converter, bêbados para
salvar, ou assassinos para a reforma. Nossos irmãos cristãos precisam ministrar às vezes. Não
abandone o seu próprio. Estudem, sejam corajosos, e espalhem as boas notícias!
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Capítulo 10: Meu Deus, por que não me cura?

Meu Deus,
Por que não me cura? Não
se importa? Por que os
cristãos devem sofrer?
Jesus cura a filha de Jairus
Eu sou um sofredor de enxaqueca grave, e foram para a maioria da minha vida adulta.
Quantas vezes pedi a Deus que me tirasse isto? Talvez 10000 vezes: uma vez por dia durante 25
anos?
Passei muitas horas ao longo de muitos dias durante muitos anos durante várias décadas
deitado na cama, contorcendo-se de dor, orando ainda não recebendo alívio. Em voz alta pedi a
Deus inúmeras vezes por que ele não responderia minha prece. De que me serviria a mim ou a
qualquer outra pessoa que estivesse nesta dor? Passeios familiares estragados, planos arruinados,
e até mesmo ir à igreja é muitas vezes interrompido. Ainda tenho dores de cabeça. Deus não se
importa comigo? Sei que ele ouviu minhas preces.
Deus deve cuidar de mim porque mandou seu filho morrer por mim. (eu enviaria meu filho para
morrer por ele?) Ele deve cuidar muito de mim! Então, quando rezei 10.000 vezes, o que Deus
me disse? Como ele respondeu? Por que não ouvi uma resposta há tantos anos? Eu redigi
minhas súplicas de todas as maneiras possíveis.
Uma resposta às minhas preces era encontrar um médico que pudesse ajudar. os cuidados do Dr.
R. Michael Gallagher, uma das principais autoridades mundiais de dores de cabeça e tratamento,
eu tenho melhorado muito. Eu ainda recebo uma dúzia ou mais enxaquecas por mês. Os
medicamentos abortados eficazes tornaram-se disponíveis nos últimos anos; no entanto, muitas
vezes estes medicamentos são lentos ou são ineficazes sobre o pior das minhas dores de cabeça,
que pode durar vários dias.
Então, qual é a resposta de Deus quando um cristão está sofrendo e orando por ajuda? Ele cura
multidões de pessoas doentes. Ele não cura a todos. Embora ele tenha o poder e autoridade, ele
não faz por razões que não entendemos. Eu tive um momento difícil com este discernimento até
que eu li "no aperto da graça. "por Max Lucado. Um capítulo neste livro contempla uma doença
ou circunstância que o apóstolo Paulo teve, que não é identificado, mas aparentemente foi de
grande desconforto para Paulo. A atitude de Paulo era diferente da minha:
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Eu não vou me gabar, exceto sobre minhas fraquezas... Para me impedir de me
tornar vaidoso por causa dessas grandes revelações, foi-me dado um espinho na
minha carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes
implorei ao senhor para tirá-la de mim. Mas ele me disse: "minha graça é
suficiente para você, pois meu poder se torna perfeito em fraqueza." Por isso,
vou vangloriar-me ainda mais das minhas fraquezas, para que o poder de Cristo
possa descansar sobre mim. É por isso que, pelo amor de Deus, me encanta as
fraquezas, os insultos, as dificuldades, as perseguições, as dificuldades. Para
quando eu sou fraco, então eu sou forte. 2 Coríntios 12:5b, 7-11 NVI.
Quando eu li esta escritura, eu imediatamente percebi como trivial minhas dores de cabeça se
comparam à importância da vida eterna. Tocou-me assim que eu chorei e chorei, e agradeci a
Deus por sua graça que me permitiria passar a eternidade com o meu senhor livre de doenças.
Doença, doença e morte são o resultado do primeiro pecado. Deus não tem obrigação para a
queda do homem e do preço que veio com a queda. No entanto, ele forneceu um substituto para
tirar a nossa punição da morte.
Partilhei com a minha mãe o que esta escritura significava para mim. Pouco sabia eu que os
mesmos versículos a fizeram passar por uma gravidez difícil e acamada 45 anos antes. Minha
irmã, Jane, foi o resultado dessa gravidez. Jane é a única que me falou de um amigo, Dr. R.
Michael Gallagher, que diagnostica e trata dores de cabeça. Ela me convenceu a fazer as 340
milhas de ida e volta para vê-lo. Você pode ver que Deus começou a responder a minha oração,
através de 2 Coríntios capítulo 12, décadas antes que eu rezei?
É passar uma eternidade alegre com Deus e outros entes queridos dentro da beleza do céu mais
importante para você do que os julgamentos triviais desta vida? Deus tem um plano mestre e
quer a vida eterna para nós. Nossos pecados interromperam o plano de Deus. Portanto, Deus
enviou seu filho para pagar o preço de nossos pecados para que possamos ser salvos, se apenas
aceitar este dom.
Leitura sugerida:
Lucado, Max, In the Grip of Grace, Dallas, TX, Word Publishing, 1996.
Epp, Theodore, Why Do Christians Suffer? Back to the Bible, 1970.
Pontos interessantes de Theodore Epp:
 sofrimento é resultado do pecado. É físico e mental. Pode construir-nos-trabalho da
testemunha-e produz o crescimento espiritual.
 Satanás odeia a Deus e queria enfiar uma cunha entre ele e Deus. O homem tem livre
arbítrio e escolheu pecar.
 Cristo era o sofredor Supremo. Embora ele mesmo seja perfeito, seu sofrimento nos
trouxe esperança e vida eterna.
 A doença testa a nossa fé. Se conseguirmos superar as nossas provações, encontraremos
alegria dentro.
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 Deus permite que o sofrimento nos castigue. O castigo pode ser disciplinar, corretivo,
educativo ou preventivo.
 sofrimento também pode ser purificante, rolamento de frutas, aperfeiçoamento e redução
do ego.
 Aprenda a sofrer, com e por Cristo. Não devemos desprezar o correção. Não se tornem
insensíveis, "murmurem", critiquem Deus, ou desistam.
 Renovar sua confiança em Deus. Rezar. Conte suas bênçãos.
 Louvado seja o senhor, ame os outros e submeta-se a Deus.
 Glorifica a Deus!
Por favor, aceite o presente de Deus da salvação hoje!
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Capítulo 11: Preciosa em sua visão
Deus criou o homem à sua imagem.
Nós viramos as costas para o Deus
criador e abraçou a evolução, a grande
mentira de Satanás. O racismo é o
princípio mais prejudicial da evolução.
Um Deus nos fez uma raça.
Deus que fez o mundo e todas as coisas nele, vendo que ele é o senhor do céu e da
terra, tem feito de um sangue de todas as Nações de homens para habitar em toda a
face da terra, e tem determinado os tempos antes nomeados, e os limites de sua
habitação. Atos 17:24A, 26.
NENHUM APOIO BÍBLICO PARA O RACISMO
A Bíblia não contém nenhuma escritura que aponte para qualquer idéia de racismo como nós a
vemos. A conta de criação bíblica sustenta que toda a humanidade descende de um casal
original, Adão e Eva. Além disso, o relato da inundação de Noé sustenta que todos nós somos
descendentes de Noé, sua esposa, seus três filhos, e três noras. A maldição do presunto não tem
nada a ver com a cor da pele. Vamos considerar estas questões.
CRIAÇÃO: APENAS UMA COR DA PELE
Nós todos temos a mesma pele "cor",
determinada pela pigmentação chamada
"melanina". Nossos genes causam alguns de
nós a ter mais melanina do que outros, por isso
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 na carta à direita.
AABB seria mais escuro e AABB mais leve.
Esta carta de dezesseis quadrados mostra cinco
tonalidades possíveis, mas a espessura da pele e
a gordura a pele podem causar mais variações.
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MALDIÇÃO DO PRESUNTO
A maioria de nós acredita que o presunto foi amaldiçoado, e que por causa desta maldição,
quando Noé disse "amaldiçoado seja Canaã; um servo de servos deve ser para seus irmãos, "que
os descendentes de Canaã eram de pele escura. Esta era uma crença conveniente para os povos
brancos que pensavam que as pessoas de pele escura eram menores e sancionadas por Deus para
serem escravas. Apesar de ter sido o presunto que pecou, os descendentes de Canaã foram
amaldiçoados. Em nenhum lugar é a cor da pele ou qualquer outra coisa física mencionado.
A pista para a maldição declarado em Gênesis 9 é encontrada em Gênesis 10: e Canaã gerou
Sidon seu primogênito, e Heth, e o jebuseu, e o amorreus, e o Girgasite, e o heveu, e o Arqueu, e
o Sinite, e o Arvadite, e o Zemarite , e os Hamathite: e depois foram as famílias dos cananeus
espalhados no exterior. E a fronteira dos cananeus foi de Sidon, como tu chegaste a gerar, até
Gaza; como tu vai, para Sodoma, e Gomorra, e Admá, e Zeboim, até mesmo a Lasha. Gênesis
10:15-19.
Sodoma e Gomorra! Os descendentes de um ser destinado a morrer por uma chuva de fogo é
uma maldição muito ruim! Deus por sua onisciência e premonição sabia que este era o seu
destino, embora eles tinham livre arbítrio. Nosso pecado é a suposição de que a pele escura é
"ruim". Em qualquer caso, Deus criou a pele escura, pele clara, e pele média, e Deus viu cada
coisa que ele tinha feito, e, eis que foi muito bom. (Gênesis 1:31).
DESCENDENTES DE ADÃO ATRAVÉS DE NOÉ
As últimas notícias do mundo da antropologia são os resultados da pesquisa de ADN apontando
para uma única ancestral feminina de todos os seres humanos que chamam de "Eve". Este
fascinante Eve conta em torno de exploração de ADN mitocondrial. As mitocôndrias são
organelas encontradas em células vivas e só são herdadas da mãe. Por amostragem de
mitocôndrias de povos ao redor do mundo, os cientistas afirmam ter traçado linhagens em
direção a um ancestral comum.
O Discovery Channel foi ao ar um especial em 2002 sobre esta pesquisa apelidada de "Eve real". O
programa explica como os descendentes de sua "Eva", acredita-se ser da África, viajou para o resto do
mundo. As primeiras migrações foram para o que agora são Iêmen e Oriente Médio, em seguida, para a
Ásia, Malásia e Austrália. Além disso, alguns para a China e, eventualmente, as Américas. Mais tarde,
os descendentes que vivem no Oriente Médio migraram para o norte e oeste para os Balcãs e Europa.
Como as rotas de migração foram mapeadas, pode-se notar a semelhança de como um criacionista bíblico
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.) Isso é bastante imaginável porque
todos os grupos de pessoas em todo o mundo vêm da Sra. Noah ou uma de suas três noras.

Os escritores de Eva real considerou os africanos para ser mais velhos, por causa de mais
variações. Poderiam estas netas, em vez disso, ser as esposas dos filhos de Noé?
Um ponto interessante feito na véspera real foi, a pele somos todos muito parecidos, e se
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olharmos para o DNA de todos nós... mostramos menos variação do que poderíamos encontrar
em um pequeno grupo de (macacos). A visão de que os primeiros seres humanos eram de pele
escura foi refrescante em contraste com a noção de que a pele escura veio mais tarde como uma
"maldição".
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A Bíblia certamente concorda que todos nós viemos da verdadeira, verdadeira Eve.
PONTO-CHAVE
Satanás odeia a Deus e quer conduzir uma cunha entre o criador e nós. Sua melhor Cunha é a
mentira da evolução e do ódio do racismo. Não caia na armadilha de Satanás. Nós já estamos
em julgamento do pecado por causa de ceder à tentação de Satanás.
Por causa de nossos pecados, estamos destinados a morrer: para todos pecaram, e vêm aquém da
glória de Deus; (Romanos 3:23). Mesmo assim, Deus nos ama e forneceu um substituto para
pagar por nossos pecados: porque Deus amou tanto o mundo, que ele deu seu filho unigênito,
que todo aquele que crê nele não deve perecer, mas ter a vida eterna. (João 3:16). A salvação
dos nossos pecados é para qualquer um que aceite o dom de Deus. Mas como muitos o
receberam, para eles deu-lhe poder para se tornar os filhos de Deus, mesmo para eles que crêem
em seu nome: (João 1:12).
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Capítulo 12: Aborto, ou não?
"Aborto (é a) encerramento da gravidez antes do
nascimento, resultando, ou acompanhado por, a morte
do feto. O aborto tornou-se uma das questões éticas
mais amplamente debatidas do nosso tempo. De um
lado são apoiantes pró-escolha, indivíduos que
favorecem os direitos reprodutivos de uma mulher,
incluindo o direito de optar por fazer um aborto. No
outro lado estão os defensores pró-vida, que se opõem
ao aborto, exceto em circunstâncias extremas, como
quando a vida da mãe seria ameaçada por levar uma
gravidez a termo. Em uma extremidade deste
espectro ético são defensores pró-escolha que
acreditam que o feto é apenas um ser humano em
potencial até que seja viável. Até este momento o feto
não tem direitos legais-os direitos pertencem à mulher
que carrega o feto, que pode decidir se deve ou não
trazer a gravidez a pleno prazo. Na outra extremidade
do espectro são defensores pró-vida que acreditam
que o feto é um ser humano a partir do momento da
concepção."1
O CONFLITO
Tenho visto fotografias de bebés abortados. Eles têm mãos pequenas e pezinhos. Eles já
estavam vivos. Na medida do viável, o que é viável? Você poderia me deixar na floresta e eu
sobreviveria por um tempo. Que tal um bebê de 6 meses? Como faria sozinho? 12 meses? O
bebê morreria. Então, podemos dizer que podemos matar um bebê de um ano de idade, porque
não é viável?
Estes dias de racionalização para fins de nossos próprios fins pode ser o nosso Deus. O
argumento pro-choice e a possibilidade de múltiplas definições da palavra "viável" tornam a
vista pró-escolha aberta. O ponto de vista pró-vida permite uma interpretação muito estreita e
baseia-se principalmente em "tu não matarás." Não há espaço para compromisso entre os dois
campos.
A VISÃO HUMANISTA
A cosmovisão é que nós podemos descartar bebês por nascer em nossa conveniência. Um
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defensor pró-vida usaria os exemplos de estupro e incesto para tentar obter um ouvido simpático
do devoto religioso. Pondere isto: estupro e incesto são medidas malignas. Assassinato é uma
medida maligna. Assassinato de um bebê por causa de estupro e incesto é uma medida virtuosa?
Aqueles que favorecem o aborto falam de instâncias quando a vida da mãe está em perigo.
Dizem que têm a sua "causa justa". Então eles se contradizem e incluem o aborto como um meio
para acabar com a gravidez indesejada. Estamos ensinando aos nossos jovens que eles podem
sair e ser imorais, e se eles cometem um erro, eles podem "tê-lo tomado cuidado."
A decisão do Tribunal Landmark mais responsável por permitir o aborto e pró-escolha foi a 1973
Supremo Tribunal caso Roe v. Wade. A mulher conhecida como Jane Roe nesse julgamento,
norma McCorvey, mudou de idéia sobre o aborto. De acordo com uma liberação AP, McCorvey
afirmou: "meu caso foi erroneamente decidido, e causou grande dano para as mulheres e crianças
da nossa nação." McCorvey é ativo em causas do anti-aborto. 2
UMA QUESTÃO DE CONVENIÊNCIA
De outro artigo AP sobre uma recomendação ama de vender a pílula do dia seguinte over-thecounter: Joan Coombs, vice-presidente sênior de paternidade planejada disse: "Este é um
maravilhoso (recomendação) pela ama." Ela disse que o uso generalizado da pílula do dia
seguinte poderia impedir 1,7 milhões gravidezes não planejadas e 800.000 abortos anuais. 3
Esta pílula abortará a gravidez se for tomada no prazo de três dias de coito. Isso ainda é
assassinato, tanto quanto se usar fórceps em um feto de 5 meses de idade. Eu acho que em três
dias, não se Olha, sente, ou agir grávida, por isso parece ser "não é grande coisa."
Contrariamente à implicação da Sra. Coombs, isto ainda é o aborto.
Dr. Irvin M. Cushner, como testemunho da Comissão do Senado dos EUA sobre o judiciário,
97th Congresso, primeira sessão, 1983, p. 158, "mais de 99% de todos os abortos e.u. não têm
nada a ver com a vida ou a saúde da mulher. Eles são feitos simplesmente por causa de seu
desejo de conveniência, ausência de angústia, e sua felicidade chamada ".
COMO ELES MATAM OS BEBÊS
 Curetagem é um procedimento comum. O bebê é cortado em pedaços com um
instrumento de raspagem afiada após o colo do útero é dilatada com vários outros
instrumentos.
 curetagem da sucção é como acima exceto aquele em vez de cortar o bebê com um
cureta, um tubo forte da sucção é usado. A sucção desmembers o bebê e aspira-lo em um
frasco.
 Dilatação e evacuação é um método de matar bebês maiores de 12-20 semanas de idade.
Pinças de dentes afiados são usadas para rasgar o corpo do bebê pedaço por pedaço.
Normalmente, a cabeça do bebê é muito grande para ser extraído inteiro. Neste caso, a
cabeça deve ser esmagada e drenada antes da remoção.
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 Injeção salina. Bebês ainda maiores (após 16 semanas) são mortos por intoxicação
salina. Uma solução de sal é injetada através do abdômen materno no útero. O bebê
sofre, chuta e empurra violentamente por mais de uma hora até que ele morre. Dentro de
24 horas, o trabalho vai começar. Normalmente o bebê nasce morto, outros precisam de
mais tempo de não-atendimento para morrer.
 Assim como a cesariana é usada para entregar bebês procurados, o mesmo procedimento
é usado para entregar o indesejado. Após a entrega, o bebê é permitido morrer pela
negligência. Este procedimento é usado nos últimos 3 meses da gravidez. Muitos desses
bebês nesta fase poderia viver se quisesse.
 aborto químico usa produtos químicos para realizar um aborto químico prostaglandina.
Os produtos químicos causam intensas contrações tão fortes que geralmente as
contrações matam o bebê. Alguns dos bebês nascem vivos e são autorizados a morrer.
 Aborto parcial do nascimento, o colo do útero está dilatado. O bebê é puxado para o
canal de nascimento em moda pélvica. Uma incisão é feita na cabeça do bebê. O cérebro
é removido por sucção, colapsando a cabeça. O corpo é então "entregue".
Você pode imaginar um grupo de direitos humanos que iria ficar para que isso seja feito até
mesmo o pior criminoso?
O QUE DEUS DIZ?
Deus é o criador. Ele estabeleceu as regras. Ele obviamente considera um embrião um ser
precioso: porque você possuiu minhas rédeas: você me cobriu no ventre de minha mãe. Vou
louvar-te; Pois sou terrivelmente e maravilhosamente feito: maravilhosas são as tuas obras; e que
a minha alma conhece bem. Minha substância não estava escondida de ti, quando fui feita em
segredo, e curiosamente forjada nas partes mais baixas da terra. Salmos 139:13-15.
Deus também disse:
 Tu não matarás. Êxodo 20:13.
 Manter-te longe de uma questão falsa; e os inocentes e justos não matam: porque não vou
justificar os ímpios. Êxodo 23:7.
 Lo, as crianças são uma herança do Senhor: e o fruto do ventre é a sua recompensa.
Como flechas estão na mão de um homem poderoso; assim são os filhos de alguém da
juventude. Feliz é o homem que tem o seu quiver cheio deles: eles não devem se
envergonhar, mas eles devem falar com os inimigos no portão. Salmo 127:3-5.
 Tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa: teus filhos como
plantas olivais redondos sobre a tua mesa. Salmo 128:3.
 Os filhos das crianças são a coroa dos velhos; e a glória das crianças são os seus pais.
Provérbios 17:6.
 Então a palavra do senhor veio até mim dizendo, antes de eu te formar no ventre, eu te
conheci; e antes de saíres do útero, eu te santificava, e ordenei-te um profeta para as
nações. Jeremias 1:4-5.
 Mas o anjo disse-lhe, não temais, Zacarias: para a tua oração é ouvida; e tua esposa
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Elisabeth te dará um filho, e tu chamarás João. E tu terás alegria e júbilo; e muitos
devem regozijar-se em seu nascimento. Pois ele será grande à vista do senhor, e não
beberá nem vinho nem bebida forte; e ele será preenchido com o Espírito Santo, mesmo
do ventre de sua mãe. Luke 1:13-15.
ACONSELHAMENTO CRISTÃO
Se você está em uma posição recomendar o aconselhamento a uma mulher com uma
preocupação da gravidez, por todos os meios recomende o aconselhamento cristão. Uma
instituição médica secular é influenciada por processos de pensamento humanista e é tendenciosa
por "da carne" mentalidade-somos apenas formas animais elevados responsáveis apenas para nós
mesmos. Em contraste, leia as Escrituras.
Eu sou um homem escrevendo sobre uma decisão que eu nunca deveria ter de enfrentar; Mas sei
que os conselheiros cristãos oferecem uma mensagem de amor em tempos de turbulência. Fale
com estas mulheres compassivos se você tem uma necessidade. Deixe-os guiá-lo a uma decisão
responsável, a uma decisão informada, e à decisão direita.
O QUE VOCÊ PODE FAZER?
Divulgar a visão de Deus sobre o aborto. É assassinato. Ter a sua igreja ou grupo de cidadãos
preocupados tirar anúncios de página inteira pró-vida em jornais. Inclua fotos de bebês
abortados. Envie cópias para seus congressistas, estaduais e federais.
1

Microsoft® Encarta® Encyclopedia 2001. © 1993-2000 Microsoft Corporation. All rights
reserved. (Enciclopédia do Microsoft ® Encarta ® 2001. © 1993-2000 Microsoft Corporation.
Todos os direitos reservados.)
2

Roe vs. Wade’s Jane Roe files friend-of-court briefs opposing abortion, the Associated Press,
The Sentinel, Lewistown, Pa., USA 6/1/01, p. A8. (Roe vs. Wade ' s Jane Roe arquivos amigode-tribunal sumários oposição ao aborto, a Associated Press, The Sentinel, Lewistown, PA.,
e.u.a. 6/1/01, p. A8. )
3

Branom, Mike, AMA recommends selling morning-after pill over-the-counter, The Associated
Press, The Daily Item, Sunbury, Pa., USA 12/6/00 p. A6. (Branom, Mike, ama recomenda
vender pílula de manhã após over-the-counter, a imprensa associada, o item diário, o enterro,
PA., e.u.a. 12/6/00 p. a6.)
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PARTE III PARA ONDE VAMOS DAQUI?

Agora a fé é a garantia das coisas esperadas, uma
convicção das coisas não vistas. Para isso, os anciãos
tiveram testemunho deles. Pela fé entendemos que os
mundos foram enquadrados pela palavra de Deus, para
que o que é visto não tenha sido feito de coisas que
aparecem. Hebreus 11:1-3 ASV
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Capítulo 13: O destino de um pagão
Por que a fúria dos pagãos, e as
pessoas imaginam uma coisa vaidosa?
(Salmos 2:1).
Devemos acreditar que Deus criou
outras pessoas para condená-las? "
(irmã Joan Chittister como citado por
Glembocki, Vicki, "voto de silêncio,
Penn stater, Penn State Alumni
associação, University Park, PA,
janeiro/fevereiro 2001, p. 35.)
Lembro-me de ponderar como um menino, "Deus não iria enviar os" pagãos "africanos para o
inferno quando eles morrem. Eles não sabem sobre Jesus. Eles não tiveram a chance de
convidar Jesus em seus corações para ser seu Salvador. Minha visão mal informada de Africano
e outras culturas foi principalmente o resultado da TV na década de 1950, incluindo filmes de
Tarzan. E os outros ao redor do mundo na América do Sul, China, e assim por diante que estão
no escuro a respeito de Deus?
Uma firme convicção de que a Bíblia é a palavra autoritária de Deus permitiu-me repensar esta
questão. Se começarmos no início, lemos que Deus criou tudo, incluindo o primeiro homem e a
mulher. O primeiro homem e a mulher deram origem a toda a civilização. Portanto, em algum
momento toda a civilização estava muito consciente do Deus criador.
Por causa do pecado e da falta de obediência a Deus, o povo do mundo tornou-se muito corrupto.
Deus decidiu destruir todas as criaturas vivas em uma grande inundação. Noah encontrou a
Grace. Sua família e pares de criaturas vivas foram poupados. Toda a família de Noé conhecia
Deus. Todos os pagãos de hoje são descendentes da família de Noé. Portanto, todos os pagãos
são descendentes de Noé, que conheceram a Deus, e escolheram rejeitar a Deus e adorar
qualquer outra coisa que quisessem adorar.
Usando a palavra de Deus como a vara de medição (como é Deus que estabeleceu as regras em
primeiro lugar) qualquer pessoa perdida não tem desculpa:
Mas Deus mostra a sua ira do céu contra todos os pecadores, homens malignos que afastam a
verdade deles. Pois a verdade sobre Deus é conhecida por eles instintivamente; Deus colocou
esse conhecimento em seus corações. Desde os primeiros tempos os homens viram a terra e o
céu e tudo o que Deus fez, e conheceram sua existência e grande poder eterno. Então eles não
terão desculpa [quando estiverem diante de Deus no dia do juízo final]. Romanos 1:18-20.
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Então, quantos de nós permaneceram fiéis a Deus? Aqui está o que a população mundial
acredita:
Judaismo
Romano católico
Protestante
Ortodoxa
Anglicana
TOTAL JUDAICO-CRISTÃO

18,153,000
1,042,501,000
382,374,000
173,560,000
75,847,000
1,692,435,000

30%

TOTAL ISLAM Y BAHAÍES

1,020,114,000

18%

Hindu
Budista
Chinês Tradicional
Sikhismo
Chamanismol
Confucianismo
Jainismo
Xintoísmo
TOTAL EASTERN

751,360,000
334,002,000
140,956,000
19,853,000
10,854,000
6,230,000
3,927,000
3,336,000
1,270,508,000

23%

195,470,000
99,736,000
142,948,000
438,154,000

8%

Não-religioso
Ateu
NÃO/NENHUM DEUS TOTAL

912,874,000
241,852,000
1,154,726,000

21%

TOTAL DE GRANDES

5,575,947,000

100%

Outros “Cristianismo”
Religiões Tribais
Outras e Novas Religiões
TOTAL OUTROS

Eu tinha me perguntado como um terço dos anjos poderia ter caído com Satanás. Bem, nosso
registro é que 70% das pessoas na terra não crêem no Senhor Jesus. 20% de nós perdemos a fé
de que existe um Deus. E tudo isso depois de 100% das primeiras pessoas na terra, Adão e Eva,
sabiam que havia um Deus vivo? E então 100% novamente quando a família de Noé
desembarcou da arca. Lembre-se quando Moisés foi para a montanha para receber os dez
mandamentos, ele voltou para encontrar seu povo adorando um bezerro de ouro. Como podemos
nos perguntar por que os "pagãos" não são responsáveis? O que Deus nos diz?
Ele se lembrou de sua aliança para sempre, a palavra que ele ordenou a mil gerações. (Salmos
105:8). Se não acreditamos, ainda assim ele permanece fiel: ele não pode negar a si mesmo. (II

53

Timóteo 2:13). Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está estabelecida no céu. A tua palavra é
verdadeira desde o início: e cada um dos teus julgamentos justos dura para sempre. (Salmos
119:89160). 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).
Não só é justo para os pagãos ir para a punição eterna, é justo para todos nós ir para a punição
eterna. Mas Deus nos deu uma maneira de escaparmos deste destino. Aqui está o caminho de
Deus como falado por seu filho Jesus Cristo:
Não deixes que o teu coração se preocupe: tu acreditas em Deus, acredita também em mim. Na
casa do meu pai há muitas mansões: se não fosse assim, eu teria dito a você. Eu vou preparar um
lugar para você. E se eu for e preparar um lugar para você, eu voltarei, e receberei você para
mim; que onde eu estou, lá vocês podem ser também. E para onde eu vou vós sabeis, e da
maneira que vós sabeis. Thomas diz-lhe, senhor, não sabemos para onde vai; e como podemos
saber o caminho? Jesus diz a ele, eu sou o caminho, a verdade, e a vida: nenhum homem vem
para o pai, mas por mim. John 14:1-6.
Mas por que alguém merece punição eterna? Para todos pecaram, e vêm aquém da glória de
Deus; (Romanos 3:23). Para o salário do pecado é a morte; Mas o dom de Deus é a vida eterna
através de Jesus Cristo, nosso senhor. (Romanos 6:23).
O que é a salvação, e por que somente através de Jesus? Pois pela graça sois salvos pela fé; e
que não de vós mesmos: é o dom de Deus: não de obras, para que qualquer homem deve
vangloriar-se. (Efésios 2:8-9).
Eu ouvi tantas racionalizações sobre como se chega ao céu-fazer o melhor que puder, se você
apenas tentar, contanto que você acredita em algo. Jesus disse isto: não cada um que diz a mim,
senhor, senhor, deve entrar no Reino dos céus; Mas aquele que pratica a vontade do meu pai que
está no céu. Muitos dirão naquele dia, senhor, senhor, que não profetizamos em teu nome? e em
teu nome expulsaram demônios? e em teu nome fez muitas obras maravilhosas? E então eu vou
professar-lhes, eu nunca te conheci: Afaste-se de mim, vós que o trabalho iniqüidade. Matthew
7:21-23.
Se você aceitar o caminho de Deus, então há um lugar no céu para você. Por favor, não demore.
A vida é tão incerta. O grande piloto de corridas, Dale Earnhart, estava sentado no topo do
mundo na última volta de uma grande corrida. Ele nunca chegou à linha de chegada. Certifiquese que você faz! Eu não posso repetir o suficiente para que todo mundo tem o poder de ser
aceito no céu, mas nem todo mundo vai usá-lo: mas como muitos como o receberam, para eles
deram-lhe poder para se tornar os filhos de Deus, mesmo para eles que crêem em seu nome: João
1:12.
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Capítulo 14: Chefe dos pecadores

Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo pelo
mandamento de Deus nosso Salvador, e Senhor
Jesus Cristo, que é a nossa esperança; A Timothy,
meu próprio filho na fé: graça, misericórdia e paz,
de Deus nosso pai e Jesus Cristo nosso Senhor:
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os
pecadores; de quem eu sou chefe. 1 Timóteo 1:1-2,
15B.
Eu finalmente encontrei um "erro" na Bíblia. Assim como a infalibilidade das Escrituras estava
se tornando cada vez mais conhecida para mim-eu encontrei algo errado. Descobri que o grande
Apóstolo, Paulo, concedeu a si mesmo o título de chefe dos pecadores. Isso não pode ser
verdade pois eu sou o chefe dos pecadores!
O QUE PAUL QUIS DIZER? O QUE EU QUERO DIZER?
A partir da leitura das Escrituras adicionais, vemos que Paulo está falando de tempos anteriores à
sua descoberta a graça de nosso Senhor:
De acordo com o glorioso evangelho do Deus abençoado, que estava comprometido com a
minha confiança. E agradeço a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me permitiu, por isso me contou
fiéis, colocando-me no Ministério; Que estava diante de um blasfemo, e um perseguidor, e
prejudicial: mas eu obtive misericórdia, porque eu fiz isso ignorante na incredulidade. E a
graça de nosso Senhor foi excessivamente abundante com fé e amor que está em Cristo Jesus.
Este é um provérbio fiel, e digno de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para
salvar os pecadores; de quem eu sou chefe. Todavia por esta causa obtive misericórdia, que em
mim primeiro Jesus Cristo possa mostrar todos os longanimidade, para um padrão para eles
que deve seguir acreditar nele para a vida eterna. Agora, para o rei eterno, imortal, invisível, o
único Deus sábio, seja honra e glória para sempre e sempre. Amém. 1 Timóteo 1:11-17.
Paul tinha sido um pecador ignorante. Quando ele chegou à verdade, ele encontrou misericórdia
através de Cristo. Isso é o que Paul quis dizer.
E quanto a mim? Por que sou o chefe dos pecadores? Como me atrevo a comparar-me com o
Paul?
Um dia eu estava conversando com um pastor que na época não me conhecia bem. Eu estava
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buscando orientação sobre uma questão de conduta cristã. No processo da conversação eu disselhe que eu era o pecador o mais mau que tinha escurecido nunca a porta da sua igreja. Ele, claro,
não tinha idéia se eu quis dizer que eu era um ladrão de banco, assassino, traficante de drogas, ou
pior. Meu pecado: Eu era um crente, um cristão, uma criatura feita nova em Cristo, mas um que
era como se ele estivesse morto.
Você diria que uma vida sem Deus é esperada dos ímpios? É tão estranho para alguém como
Paulo, que tinha falado contra Cristo, para ser o chefe dos pecadores? Um cristão, por outro
lado, que conhece a graça de Deus e a salvação por meio de Jesus Cristo, não tem desculpa para
viver uma vida sem Deus. Eu não tinha desculpa.
MEUS DIAS EM PECADO
Tive tanta sorte de nascer numa família com uma mãe cristã e um pai. O conhecimento da
salvação e os caminhos de Deus foram-me alimentados a partir de uma colher de prata. Eu era
um menino brilhante que absorveu o que eu ouvi na escola dominical, igreja, programas de
juventude, adoração de domingo à noite, reuniões de oração de quarta-feira, programas especiais,
e devoções noite. Até o dia que eu saí para a faculdade eu tinha um fundo cristão som e amor
para o meu Salvador.
Quando me formei na faculdade, não ia muito à igreja. Na verdade, com os meus vinte anos,
trinta e quarenta anos, não fiz nada por Deus. Eu ainda tinha conhecimento da cabeça, eu ainda
acreditava, e-eu não sei se isso faz sentido-o amor do senhor. Eu não estava testemunhando para
os outros sobre as coisas do senhor, eu não brilhar por exemplo, e eu não mostrei nada da
esperança que estava em mim. Algo pode ser pior? Pode um pecado mais do que isso?
ORAÇÃO E PERSEVERANÇA
Meus pais nunca perderam a fé. Eles são aqueles que me dedicaram ao senhor quando criança.
Eles oraram por mim diariamente toda a minha vida, incluindo os anos dos meus vinte, trinta e
quarenta. Papai nutriu o meu interesse no científico e falou comigo durante anos sobre a
evidência de apoio à criação bíblica.1 suponho que todo mundo tem a sua "coisa", e isso me
interessou. Eu ainda acreditava nos caminhos do senhor, afinal.
A continuação da oração e do esforço em nome dos meus pais resultou numa eventual mudança.
Algo "clicou" na minha cabeça que dizia, "Ei, Deus fez tudo, ele estabeleceu as regras, as regras
não mudaram-isso é excitante. Eu tenho que dizer a todos!
Agora estou fazendo o que deveria ter feito há 30 anos. Eu não sei se testemunhar é suposto ser
divertido, mas é realmente, de uma forma emocionante. Rezo diariamente por oportunidades, e
Deus está respondendo. Eu peço orientação como eu testemunho, e Deus está respondendo a
isso, também.
Eu coloquei Deus em uma prateleira. Ele esperou pacientemente. Oh, o quanto eu perdi nos
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últimos 30 anos!
LIÇÕES DE PAULO A TIMÓTEO
Eu tive conversas subsequentes com o pastor que mencionei anteriormente. Eu expliquei a ele
que quando eu disse a ele que eu era o pior pecador para escurecer a porta de sua igreja, eu quis
dizer que eu era um cristão não fazendo nada por Deus. Não sei como pode haver pecado pior.
O pastor mencionou as palavras de Paulo de 1 Timóteo. Acho que sou pior que o Paul. Pelo
menos seus maiores pecados foram como um não-crente.
Crente, é tão maravilhoso viver para Deus. Leia as cartas de Paulo para Timothy e desfrute de
sua caminhada com Deus.
De Paulo: aqui estão as minhas instruções: orar muito para os outros; Rogai pela misericórdia de
Deus sobre eles; Dê graças por tudo o que ele vai fazer por eles. 1 Timóteo 2:1 LVB.
É um verdadeiro provérbio que se um homem quer ser um pastor ele tem uma boa ambição.
Para um pastor deve ser um bom homem cuja vida não pode ser dita contra. Ele deve ter apenas
uma esposa, e ele deve estar trabalhando duro e atencioso, ordenado, e cheio de boas ações. Ele
deve gostar de ter convidados em sua casa, e deve ser um bom professor de Bíblia. 1 Timóteo
3:1-2 LVB.
Certifique-se de usar as habilidades que Deus lhe deu através de seus profetas quando os anciãos
da Igreja puseram suas mãos sobre sua cabeça. Colocar essas habilidades para trabalhar; Joguese em suas tarefas para que todos possam notar a sua melhoria e progresso. Fique de olho em
tudo o que faz e pensa. Permaneça fiel ao que é certo e Deus vai abençoá-lo e usá-lo para ajudar
os outros. 1 Timóteo 4:14-16 LVB.
Sendo assim, eu quero lembrá-lo de agitar em chamas a força e ousadia que está em você, que
entrou em você quando eu coloquei minhas mãos sobre sua cabeça e abençoou. Para o Espírito
Santo, o dom de Deus, não quer que você tenha medo das pessoas, mas para ser sábio e forte, e
amá-los e desfrutar de estar com eles. Se você vai agitar este poder interior, você nunca vai ter
medo de dizer aos outros sobre o nosso Senhor, ou para que eles saibam que eu sou seu amigo,
embora eu estou aqui na cadeia, pelo amor de Cristo. Você estará pronto para sofrer comigo
pelo senhor, pois ele lhe dará força no sofrimento.
Seja forte com a força que Cristo Jesus lhe dá. Porque você deve ensinar aos outros as coisas
que você e muitos outros me ouviram falar. Ensinar essas grandes verdades aos homens
confiáveis que, por sua vez, passá-los para os outros. Trabalhe duro para que Deus possa dizer a
você, ' ' bem feito ' '. Seja um bom trabalhador, aquele que não precisa se envergonhar quando
Deus examina seu trabalho. Saiba o que sua palavra diz e significa.
2 Timóteo 2:1-2, 15 LVB.
Você pode também saber isso também que nos últimos dias vai ser muito difícil ser um cristão.
Para as pessoas vão amar apenas a si mesmos e seu dinheiro; Eles serão orgulhosos e arrogantes,
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zombando de Deus, desobedientes aos seus pais, ingratos a eles, e completamente ruim. 2
Timothy 3:1-2 LVB.
A Bíblia inteira foi-nos dada pela inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro
e fazer-nos perceber o que está errado em nossas vidas; nos endireita e nos ajuda a fazer o que é
certo. É a maneira de Deus nos fazer bem preparados em todos os pontos, totalmente equipados
para fazer o bem a todos. 2 Timóteo 3:16-17.
Eu solenemente exorto-vos diante de Deus e antes de Cristo Jesus-que algum dia julgar os vivos
e os mortos quando ele parece criar o seu reino-para pregar a palavra de Deus com urgência em
todos os momentos, sempre que você tem a chance, na época e fora , quando é conveniente e
quando não é. Corrija e repreenda seu povo quando eles precisam, incentivá-los a fazer o bem, e
todo o tempo estar alimentando-os pacientemente com a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus
Cristo esteja com seu espírito. Adeus, Paul. 2 Timóteo 4:1-2, 22 LVB.
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Capítulo 15: Aperto de mão secreto do céu

Eu tropecei em cima das escrituras sobre um aperto de mão cristão. Há algum aperto de mão
secreto e escorregadio pelo qual podemos entrar no céu? Apertos de mão secretos destravam
portas em muitos clubes e organizações. Na verdade, nós parecemos ser fascinados por
sociedades secretas, apertos de mão secretos, e assim por diante. Talvez isso seja devido ao
fascínio do desconhecido, e nossa especulação sobre os grandes segredos que o resto de nós não
pode saber. E este aperto de mão cristão?
Primeiro, há algumas organizações secretas fascinantes em todo o mundo. Yale ' s Skull &
Bones Society, o grupo Bilderberg, os Illuminati, cavaleiros de Malta, Cavaleiros Templários, e
assim por diante, tendo suas listas de membros secretos que incluem os ricos e famosos e talvez
influenciar a ordem mundial. Não membros só podem supor sobre essas ordens sociais
clandestinas. Uma coisa é certa-eles devem ter seus próprios apertos de mão secretos! Se você
conhece o aperto de mão secreto, você pode assistir às reuniões secretas e influenciar círculos
importantes ao redor do mundo.
Quando você morre, sua dominação de assuntos mundiais termina; Mas talvez ao longo do
caminho você aprendeu um aperto de mão secreto para levá-lo ao "próximo nível". Talvez tenha
aprendido "aperto de mão secreto do céu".
A única fonte que temos para estudar sobre o céu é a Bíblia. A Bíblia também é conhecida como
a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia é a única fonte confiável que podemos consultar para
procurar um aperto de mão que nos permitirá entrar no céu. Deus dá a Pedro as chaves para o
céu, então vamos olhar para Peter para uma pista. Aqui está o que Pedro escreveu sobre o aperto
de mão cristão:
Dar um ao outro o aperto de mão do amor cristão. A paz é para todos vocês que
estão em Cristo. (1 Pedro 5:14 LVB.)
Qual é a substância deste aperto de mão? Pedro, o guardião das chaves, também escreveu, toda a
honra a Deus, o Deus eo pai de nosso Senhor Jesus Cristo; Pois é sua misericórdia ilimitada que
nos deu o privilégio de nascer de novo, para que agora sejamos membros da própria família de
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Deus. Agora vivemos na esperança da vida eterna porque Cristo ressuscitou dos mortos. E Deus
reservou para seus filhos o dom inestimável da vida eterna; é mantido no céu para você, puro e
imaculado, além do alcance da mudança e da deterioração. E Deus, em seu poder poderoso, vai
se certificar de que você chegar lá em segurança para recebê-lo, porque você está confiando nele.
(1 Pedro 1:3-5a LVB.)
Assim, o "aperto de mão secreto", ou "aperto de mão do amor cristão", é espiritual na naturezanão um aperto físico dos braços. É um abraço das crenças mandatadas por Deus, ensinado por
seu filho unigênito Jesus-isto é o que pode nos levar para o céu-aperto de mão do céu.
Estes versículos resumem a doutrina por trás do "aperto de mão secreto", a salvação de seus
pecados, o dom de Deus:
 Para o salário do pecado é a morte; Mas o dom de Deus é a vida eterna através de Jesus
Cristo, nosso senhor. (Romanos 6:23.)
 Pois pela graça sois salvos pela fé; e que não de vós mesmos: é o dom de Deus: não de
obras, para que qualquer homem deve vangloriar-se. (Efésios 2:8-9.)
 Não deixes que o teu coração se preocupe: tu acreditas em Deus, acredita também em
mim. Na casa do meu pai há muitas mansões: se não fosse assim, eu teria dito a você.
Eu vou preparar um lugar para você. E se eu for e preparar um lugar para você, eu
voltarei, e receberei você para mim; que onde eu estou, lá vocês podem ser também.
(João 14:1-3.)
Para aceitar Jesus como seu Salvador, reze: "querido pai celestial, sei que sou um pecador. Eu
realmente sinto muito pelos meus pecados e peço que você vai me perdoar. Eu aceito Jesus
como meu Salvador. Deste dia em diante, vou me esforçar para viver por ele. Querido Senhor
Jesus, por favor, venha em meu coração.
1 Jesus disse: "você é Pedro, uma pedra; e sobre esta rocha edificarei a minha igreja; e todos os poderes
do inferno não prevalecerão contra ele. E eu lhe darei as chaves do Reino dos céus; todas as portas que
você trava na terra devem ser trancadas no céu; e qualquer porta que você abrir na terra será aberta no
céu! (Mateus 16:18-19 LVB.)
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Capítulo 16: Bom o suficiente para o céu
Can one live a “good enough” life
to earn a place in heaven, to
balance misbehavior with good
conduct? Is there a formula for
how many pounds of “good” are
needed to outweigh a pound of
“bad?” Let us examine the Bible as
the resource for the answers to
these questions.
Desde os primeiros registros bíblicos, aprendemos as terríveis conseqüências da desobediência a
Deus. Adão e Eva, que inicialmente viviam em um mundo perfeito, pecaram contra Deus e
então foram forçados a trabalhar arduamente em um mundo degradado, destinado a morrer. Seus
descendentes, todos, mas Noé e sua família, foram afogados em um dilúvio catastrófico mundial.
Dores continuaram por todo o antigo testamento, após períodos de desafio.
Até que o grande profeta Isaías comece seus escritos no século VIII a.c., não há muita coisa
registrada sobre a salvação. Até então, o senhor é referido como "rocha e salvação", mas no
sentido da derrota-nosso-mortal-inimigos, tais como: Eu vou me esconder em Deus, que é a
minha rocha e meu refúgio. Ele é o meu escudo e a minha salvação, o meu refúgio e a torre alta.
Obrigado, ó meu Salvador, por me salvares de todos os meus inimigos. (2 Samuel 22:3 LVB.)
Isaías avançou suas fortes mensagens proféticas do Messias que se aproximava. Isto é, quando o
significado de "salvação" assumiu uma nova dimensão maravilhosa: mas Israel será salvo por
Jeová com a salvação eterna; Eles nunca serão desapontados em seu Deus por toda a eternidade.
Porque Jeová criou os céus e a terra e colocou tudo no lugar, e ele fez o mundo para ser vivido,
não para ser um caos vazio. Eu sou Jeová, ele diz, e não há outro! (Isaías 45:17-18 LVB.)
Então, como é que esta "salvação eterna" funciona e como é que se ganha? Os judeus foram
ensinados que o único meio de remissão para os seus pecados era o sacrifício e derramamento de
sangue de um animal limpo. Quais são as relações entre o bem, o mal, a punição e a recompensa
à salvação? Plante as boas sementes da justiça e você colherá uma colheita do meu amor; arado
o terreno duro de seus corações, pois agora é a hora de buscar o senhor, para que ele possa vir e
chuveiro salvação em cima de você. (Oséias 10:12 LVB.) Esse versículo, por um
contemporâneo de Isaías, sugere que fazemos coisas boas, mas que nossa salvação é do senhor,
não de fazer coisas boas. Como, então, podemos ser bons o suficiente para o céu?
Devemos perguntar ao Salvador que Isaías, Oséias, e outros profetizaram. Ele, Jesus, seguiu
uma série de 17 profetas, cumprindo todas as profecias messiânicas. Uma noite, um líder
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religioso judeu chamado Nicodemos veio falar com Jesus. Ele disse: "todos sabemos que Deus
te enviou para nos ensinar. Seus milagres provam isso. Jesus respondeu, "com toda a seriedade
que possuo digo-vos isto: a menos que nasçam de novo, nunca poderão entrar no Reino de
Deus." "nascido de novo!", exclamou Nicodemos. "o que você quer dizer? Como pode um
velho voltar ao útero de sua mãe e nascer de novo? " Jesus respondeu: "o que eu estou dizendo a
você tão sinceramente é este, a menos que se nasce da água e do espírito, ele não pode entrar no
Reino de Deus. Os homens só podem reproduzir a vida humana, mas o Espírito Santo dá vida
nova do céu; Então não se surpreenda com a minha afirmação de que você deve nascer de novo!
(João 3:3-7 LVB.)
A resposta enfática de Jesus é que atos físicos não podem comprar uma vida espiritual. A vida
eterna no céu só pode ser adquirida por um renascimento espiritual. Só Jesus pode nos salvar.
Nunca podemos ser bons o suficiente. Para todos pecaram, e vêm aquém da glória de Deus.
(Romanos 3:23.) Nossas boas ações, "funciona", não podem fazê-lo. Somos salvos pela graça
de Deus: pela graça você foi salvo através da fé; e este não é o seu próprio fazer, é o dom de
Deus-não por causa de obras, para que qualquer homem deve vangloriar-se. (Efésios 2:8-9
VRS.)
Aqui está outra conta de Jesus com uma promessa de boas notícias: "não deixe seu coração ser
incomodado. Você está confiando em Deus, agora confie em mim. Há muitas casas lá em cima
onde meu pai vive, e eu vou prepará-los para a sua vinda. Quando tudo estiver pronto, então eu
vou buscá-lo, para que você possa sempre estar comigo onde eu estou. Se isso não fosse assim,
eu diria claramente. E você sabe onde eu estou indo e como chegar lá. " Não, nós não,
"Thomas, disse. "nós não temos nenhuma idéia para onde você está indo, então como podemos
saber o caminho?" Jesus disse-lhe: "Eu sou o caminho-Sim, e a verdade e a vida. Ninguém pode
chegar ao pai, exceto por meio de mim. (João 14:1-6.)

Se você quer ser "bom o suficiente para o céu," você não pode. Mas você pode ir
lá um dia. Se você gostaria da vida eterna, aceite Jesus como seu Salvador hoje!
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Capítulo 17: A porta
Seria maravilhoso se houvesse uma
porta para o céu que pudéssemos
abrir à vontade. Esta porta poderia
eliminar todos os nossos problemas e
tristezas, simplesmente permitindonos a desaparafusar-lo e entrar no
domínio de Deus. Na verdade, "a
porta" está na ponta dos nossos
dedos e ao nosso alcance. Jesus
disse: "Eis que eu fico à porta e bato;
Se alguém ouvir a minha voz e abrir
a porta, eu vou entrar para ele e
comer com ele, e ele comigo.
(Apocalipse 3:20 VRS.)
Jesus
acrescentou: "aquele que conquista,
vou conceder-lhe para sentar-se
comigo no meu trono, como eu
mesmo conquistado e sentou-se com
o meu pai em seu trono."
(Apocalipse 3:21 VRS.)
Jesus é a entrada para o céu. Não podemos entrar como estamos. Somos pecadores com corpos
pecaminosos e mortais. Temos de ser alterados antes de podermos atravessar o limiar para o céu.
O apóstolo Paulo nos diz: "para esta natureza perecível deve colocar no imperecível, e esta
natureza mortal deve colocar na imortalidade. Quando os perecíveis colocam no imperecível, e o
mortal coloca a imortalidade, então virá para passar o provérbio que está escrito: ' a morte é
engolida na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu ferrão? O ferrão
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 VRS.)
A porta envelhecida no retrato acima era uma vez uma entrada bonita à casa da infância da
minha mãe. É testemunho do fato de que, no início, Deus feriu sua criação, que agora está
acabando. Por três passos um poderia entrar em casa da mãe, e por três passos um pode entrar
no céu:
 Confesse seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e apenas para nos
perdoar os nossos pecados, e para nos purificar de toda a injustiça. (1 João 1:9)
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 Acredite em Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo, e tu serás salvo, e tua casa. (Atos
16:31B)
 Peça a Jesus em seu coração. Mas como muitos como o receberam, para eles deu-lhe
poder para se tornar os filhos de Deus, mesmo para eles que crêem em seu nome: (João
1:12) Jesus pode e irá salvá-lo de seus pecados, e fazer um lugar para você no céu: na
casa do meu pai são muitos quartos; Se não fosse assim, eu teria lhe dito que eu vou
preparar um lugar para você? E quando eu for e preparar um lugar para você, eu vou
voltar e vou levá-lo para mim, que onde eu estou você pode ser também. (João 14:2-3
VRS.)
Se você gostaria de entrar na porta do céu, Ore, "querido pai celestial, eu sei que sou um pecador
e pequei contra você. Sinto muito pelos meus pecados e natureza pecaminosa, e peço que me
perdoe. Eu aceito Jesus agora como meu Salvador, que derramou seu sangue por mim. Dou
minha vida a você e lutarei para viver por você. Obrigado, senhor, por salvar minha alma. Em
nome de Jesus rezo, Amém. "
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Capítulo 18: Os maiores dons de todos os tempos

O velho guerreiro estava prestes a sair da escola primária depois de participar de uma
Assembléia do dia dos veteranos, quando o pai de um menino se aproximou dele. Um estudante
de jardim de infância teve a sorte de ter seu pai patriótico na mão naquele dia para o programa, e
insistiu que ele falar com um soldado antes que eles escaparam. O pai, jovem, bem como em
comparação, disse ao antigo lutador que seus cinco anos de idade tinha algo a dizer a ele, "mas
eu não sei o que é." O garotinho olhou para o céu em direção ao rosto de couro do soldado e
disse, "Obrigado por nos proteger e nos manter seguros."
UM GRANDE PRESENTE
O preço máximo já pago por qualquer ser humano era dar a sua vida para proteger a vida dos
outros, e no caso do mundo livre, para garantir a sua liberdade e independência. O velho soldado
mencionado anteriormente foi um dos sortudos a voltar para casa, com sucesso evitando os
perigos da guerra por semanas, meses, ou anos. Por causa de homens como ele, temos o que
temos e desfrutar do que gostamos.
Atualmente, covardes emboscam o mundo livre. Eles têm medo de enfrentar nossos bravos
homens e mulheres. Em contrapartida, não só os nossos militares, mas também a nossa polícia,
bombeiros, trabalhadores de emergência, e outros "colocá-lo na linha" para nós. Alguns morrem
quase todos os dias. No entanto, há um presente ainda mais precioso.
UM PRESENTE MAIOR
Nós cidadãos não podemos fazer o que os militares, policiais, bombeiros, EMT, e outros fazem
por nós. Não somos qualificados. São necessários para nos salvar. Também é maravilhoso que
quando nossos bravos homens e mulheres morrem, suas vidas não precisam parar em "ido, mas
não esquecido." Alguém maior do que todos nós morreu por ele ou ela, e para nós também, para
proporcionar uma liberdade ainda maior. Isto é, a liberdade do pecado e da morte.
Quando Adão e Eva pecaram pela primeira vez, eles trouxeram a morte ao mundo. Para todos
pecaram, e vêm aquém da glória de Deus; (Romanos 3:23). Deus exigiu o derramamento de
sangue para o perdão dos nossos pecados. Por causa do amor de Deus por nós, ele forneceu um
sacrifício de sangue para nós, seu filho, o único digno: para Deus tão amado o mundo, que ele
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deu o seu filho unigênito, que todo aquele que crê nele não deve perecer, mas tem a vida eterna.
(João 3:16).
A salvação dos nossos pecados é para qualquer um que aceite o dom de Deus. Mas como muitos
o receberam, para eles deu-lhe poder para se tornar os filhos de Deus, mesmo para eles que
crêem em seu nome: (João 1:12).
Deus prometeu àqueles que clamam pelo nome de seu filho, Jesus, o Messias, a vida eterna no
céu com ele: não deixe seu coração ser incomodado: vós acreditais em Deus, creiais também em
mim. Na casa do meu pai há muitas mansões: se não fosse assim, eu teria dito a você. Eu vou
preparar um lugar para você. E se eu for e preparar um lugar para você, eu voltarei, e receberei
você para mim; que onde eu estou, lá vocês podem ser também. (João 14:1-3).
O filho de Deus deu a sua vida por ti e pela tua família. Este é um presente, mas você deve
aceitá-lo para que seja do valor a você. Para aceitar Jesus como seu Salvador, reze: "querido pai
celestial, sei que sou um pecador. Eu realmente sinto muito pelos meus pecados. Arrependo-me
e peço-te que me perdoes e me ajudes a afastar-me dos meus pecados. Eu aceito Jesus como
meu Salvador. Deste dia em diante, vou me esforçar para viver por ele. Querido Senhor Jesus,
por favor, entre no meu coração. Amém. "

1 Jesus disse: "você é Pedro, uma pedra; e sobre esta rocha edificarei a minha igreja; e todos
os poderes do inferno não prevalecerão contra ele. E eu lhe darei as chaves do Reino dos céus;
todas as portas que você trava na terra devem ser trancadas no céu; e qualquer porta que você
abrir na terra será aberta no céu! (Mateus 16:18-19 LVB.)
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Apêndice
REFERÊNCIAS BÍBLICAS ADICIONAIS
EVOLUCIONISTAS E A BÍBLIA
Sabendo isso primeiro, que não virá nos últimos dias zombadores, caminhando após a sua própria
luxúria, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Pois desde que os pais adormeceram, todas as
coisas continuam como eram desde o início da criação. Por isso, eles são ignorantes, que pela palavra
de Deus os céus eram de idade, ea terra em pé fora da água e na água: por meio de que o mundo que
então estava, sendo transbordado com água, pereceram: mas os céus ea terra , que são agora, pela
mesma palavra são mantidos na loja, reservados ao fogo contra o dia do julgamento e da perdição de
homens ímpios. (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 estava pairando sobre a face das águas. Então Deus disse:
"Deixe haver luz"; e havia luz. E Deus viu a luz, que era bom; 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 do firmamento. Então, a noite e a manhã
foram o segundo dia.
Então Deus disse: Deixe que as águas os céus sejam reunidas em um só lugar, e deixe a terra seca
aparecer; e foi assim. E Deus chamou a terra seca da terra, e o recolhimento junto das águas que
chamou mares. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: "Deixe a terra trazer a grama, a erva que
produz sementes, e a árvore frutífera que produz frutos de acordo com sua espécie, cuja semente é em
si, na terra"; e foi assim. E a terra trouxe a grama, a erva que rende a semente de acordo com seu tipo,
e a árvore que rende a fruta, cuja a semente é nse de acordo com seu tipo. E Deus viu que era bom.
Então, a noite e a manhã foram o terceiro dia.
Então Deus disse: "Deixe haver 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 maior luz para governar o dia,
e a luz menor para governar a noite. Ele fez as estrelas também. Deus os pôs no firmamento dos céus
para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre 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: "Deixe que as águas abundam com uma abundância de criaturas vivas, e deixe os
pássaros voar acima da Terra através da 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 seu tipo. E Deus viu que era bom. E Deus
abençoou-os, 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, gado e coisa rastejante e
besta da terra, cada um segundo o seu tipo ' '; e foi assim. E Deus fez a besta da terra de acordo com o
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seu tipo, o gado de acordo com o seu tipo, e tudo o que rasteja sobre a terra de acordo com seu tipo. E
Deus viu que era bom. Então Deus disse: "Deixe-nos fazer o homem à nossa imagem, de acordo com a
nossa semelhança; Deixe-os ter domínio sobre o peixe 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; à imagem de Deus ele o criou; macho e fêmea ele os criou. Então Deus os
abençoou, e Deus lhes disse: "sejam frutíferos e multipliquem-se; Encha a terra e subjugá-la; ter domínio
sobre os peixes do mar, sobre as aves do ar, e sobre cada coisa viva que se move sobre a terra. ' ' E
Deus disse: "Veja, eu dei-lhe todas as ervas que produz semente que está na face de toda a terra, e
cada árvore cujo fruto produz semente; para você deve ser para a comida. Também, a cada besta da
terra, a cada pássaro do ar, e a tudo que rasteja na 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 era muito bom. Então, a
noite e a manhã foram o sexto dia. (Gênesis 1:1-31 NKJ)
Assim, os céus e a terra, e todos os hospedeiros deles, estavam acabados. E no sétimo dia Deus
terminou o seu trabalho que tinha feito, e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito.
Então Deus abençoou o sétimo dia e santificado, porque nele ele descansou de toda a sua obra que
Deus tinha criado e feito. 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 5before qualquer planta do campo estava na terra e antes de
qualquer erva do campo tinha crescido. Porque o Senhor Deus não tinha causado a chuva na terra, e
não havia nenhum homem para lavrar o solo; Mas uma névoa subiu da terra e regava toda a face do
solo.
E o Senhor Deus formou o homem da poeira da terra, e soprou em suas narinas o sopro da vida; e o
homem tornou-se um ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no leste do Éden, e lá ele colocou o
homem que ele havia formado. E fora da terra o Senhor Deus fez cada árvore crescer que é agradável à
vista e bom para o alimento. A árvore da vida também estava no meio do jardim, e a árvore do
conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor Deus pegou o homem e o colocou no jardim do Éden
para cuidar e mantê-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: "de cada árvore do jardim que
você pode comer livremente; "mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer,
pois no dia que você comer dele você certamente morrerá."
E o Senhor Deus disse: "não é bom que o homem deve estar sozinho; Eu vou fazer dele um ajudante
comparável a ele. ' ' Fora da terra o Senhor Deus formou cada besta do campo e cada ave do ar, e
trouxe-os a Adão para ver o que ele iria chamá-los. E o que quer que Adão chamou de cada criatura
viva, esse era o seu nome. Então Adão deu nomes a todo o gado, aos pássaros 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 para 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 tomado do homem que ele fez em
uma mulher, e ele trouxe para o homem. E Adão disse: "Este é agora osso dos meus ossos e carne da
minha carne; Ela será chamada de mulher, porque ela foi tirada do homem. ' ' portanto, um homem deve
deixar seu pai e sua mãe e se unir a sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. (Gênesis 2:1-9, 1524)
ORIGENS HUMANAS E ENCHENDO A TERRA
Eu vou elogiá-lo, pois eu sou terrivelmente 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 nele. Foram as minhas mãos que estenderam os céus, e todos os seus
anfitriões 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).
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MUNDO DA PRE-INUNDAÇÃO
E Caim conhecia sua esposa; e ela concebeu, e nua Enoch: e ele construiu uma cidade, e chamou o
nome da cidade, após o nome de seu filho, Enoch... E Ada Bare Jabal: ele era o pai de como habitar em
barracas, e de como ter gado. E o nome do irmão era Jubal: ele era o pai de todos como lidar com a
harpa e órgão. E Zillah, ela também Bare Tubalcaim, um instrutor de cada artífice em latão e ferro: e a
irmã de Tubalcaim foi Naamah. (Gen. 4:17, 20-22).
LOGÍSTICA DA INUNDAÇÃO DE NOÉ
E Deus disse: que Hoffmann um firmamento no meio das águas, e deixe-o como águas das águas. E
Deus fez o firmato, e dividia como águas que estavam o firmato das águas que estavam acima do
firmamento: e foi assim. Gen. 1:6-7. No ano seis centésimo da vida de Noé, no segundo mês, o décimo
sétimo dia do mês, no mereçam dia foras de toda como fontes do grande profundo quebrado acima, e
como janelas do céu fora abertas. (Gênesis 7:11).
Fazer-te uma arca de madeira gopher; quartos que você faz na arca, e deve arremessá-lo dentro e sem
com pitch. E esta é a moda da qual você fará: o comprimento da arca será de 300 cúbitos (450 pés), a
amplitude dele 50 cúbitos (75 pés), e a altura dele trinta cúbitos (45 pés). Uma janela você fará para a
arca, e em um cúbito você terminá-la acima; e a porta da arca você definirá no seu lado; com mais baixo,
segundo e terceiro andares (3 andares de altura) você fará isso. (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 coletada em seus vastos leitos oceânicos, e montanhas subiu e vales afundou aos níveis que
você decretou. E então você estabelece um limite para os mares, para que eles nunca mais cubram a
terra. Salmos 104:6-9 LVB
A RAZÃO PARA UMA INUNDAÇÃO
Então Deus olhou para a terra, e de fato era corrupto; Pois 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 repleta de
violência através delas; e eis que vou destruí-los com a terra. (Gênesis 6:12-13 NKJ)
ÁGUA E ANIMAIS
E eis que eu mesmo estou trazendo as águas da terra, para destruir debaixo do céu toda a carne em que
é o sopro da vida; Tudo o que está na terra deve morrer. Mas eu vou estabelecer o meu pacto com
você; e você deve ir para a arca você, seus filhos, sua esposa, e as esposas de seus filhos com você. E
de cada coisa viva de toda a carne você deve trazer dois de cada espécie para a arca, para mantê-los
vivos com você; serão homens e mulheres. 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 todos os alimentos que são comidos, e você deve
recolhê-lo para si mesmo; e deve ser comida para você e para eles. ' ' Assim Noé fez; de acordo com
tudo o que Deus ordenou a ele, então ele fez. (Gen 6:17-22 NKJ)
QUE FOI CONVIDADO
E Noé fez de acordo com tudo o que o senhor lhe ordenou. Noé tinha 600 anos de idade quando as
águas da inundação estavam na terra. Então Noé, com seus filhos, sua esposa, e as esposas de seus
filhos, entraram na arca por causa das águas do dilúvio. De animais limpos, de animais que são
imundos, de aves, e de tudo que se arrasta sobre a terra, dois por dois eles entraram na arca para Noé,
macho e fêmea, como Deus tinha ordenado Noé. E aconteceu depois de sete dias que as águas do
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dilúvio estavam na terra. Nos seis centésimos anos da vida de Noé, no segundo mês, no décimo sétimo
dia do mês, naquele dia, todas as fontes do grande abismo foram quebradas, e as janelas do céu foram
abertas. E a chuva estava na terra 40 dias e 40 noites. (Gen 7:5-12 NKJ)
O QUE ACONTECEU
Agora o dilúvio estava na terra 40 dias. As águas aumentaram e ergueram a arca, e ergueu-se 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 sobre a terra, e
todas as altas colinas todo o céu estavam cobertas. As águas prevaleceram quinze cúbitos para cima, e
as montanhas foram cobertas. E toda a carne morreu que se moveu sobre a terra: pássaros e gado e
animais e todas as coisas rastejantes que rasteja sobre a terra, e cada homem. Tudo em cujas narinas
era o sopro do espírito da vida, tudo o que estava na terra seca, morreu. Então, ele destruiu todas as
coisas vivas que estavam na face da terra: tanto o homem eo gado, rastejando coisa e pássaro do ar.
Eles foram destruídos da terra. Apenas Noé e aqueles que estavam com ele na arca permaneceram
vivos. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. (Gen 7:17-24 NKJ)
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