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1. Proclamar que Deus criou o universo, não o tempo e o acaso;  
2. Deus é criador, ele é nosso dono.  Só ele tem o direito de nos dar mandamentos e julgar-

nos. 
3. O plano original de Deus mudou por causa de nossos caminhos pecaminosos.  Deus 

enviou seu filho, o Messias, que já veio como o Redentor dos pecados. 
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Confirmações 
 
 

Ó Dai graças ao senhor; invocam o seu nome: dar a conhecer as suas 
obras entre as pessoas.  Canta-lhe, canta-lhe Salmos: fala-vos de todas as 
suas obras maravilhosas.  (Salmos 105:1-2). 

 
 
Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e criador. 
 
Obrigado, mãe, por me ensinas as escrituras e os caminhos do senhor.  Eu ficaria tão orgulhoso 
se eu pudesse dizer que eu medido até os pais! 
 
Meu tio, Edwin M. Lerch, tem contribuído escritura para livros anteriores e me instruiu 
simplesmente, "continue escrevendo." 
 
Obrigado, Jeanne, pelo apoio moral que deu ao seu marido. 
 
Mark Looy e Respostas em Gênesis. 
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Prefácio 
 
 

Ele fez tudo bonito em seu tempo; também ele colocou a eternidade na 
mente do homem.  Eclesiastes 3:11a RSV 
 
 
Adeus a Deus, minhas razões para rejeitar a fé cristã.  Este título em um livro de um antigo 
Evangelista foi a segunda causa de dois efeitos importantes sobre a minha vida.  A primeira foi 
quando comecei a ver como a ciência moderna, tão inclinada em refutação de Deus, 
principalmente sua criação literal, sobrenatural, é realmente cavar a prova apontando para Deus 
e criação bíblica.  A notícia emocionante é que o cristianismo é menos de uma "fé cega" do que 
desde os dias em que nosso Salvador andou na 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.  As velhas senhoras bonitas e inocentes ensinam a evolução das "moléculas para 
o homem" para os nossos filhos, uma religião sem um Deus.  O artifício de Satanás é fazer com 
que questionemos a Deus.  Olhe para as escrituras que recontam a conta do primeiro pecado.  A 
estratia de Satanás é essencialmente perguntar: "será que Deus realmente disse isso?"  Não 
acreditemos em Satanás: acreditemos em Deus. 

 
Minha vida cristã começou normalmente.  Meus pais já eram cristãos antes de eu nascer, e eram 
membros fundadores de uma igreja independente, fundamental que abriu suas portas quando eu 
tinha um ano de idade.  Nossas crenças e os desta igreja são que a Bíblia é a palavra de Deus, 
que a Bíblia significa o que diz, e diz o que significa. " 
 
À medida que envelhecia, encontrei o mundo secular.  Comecei a ouvir sobre conceitos como a 
evolução; A inundação de Noé era local, não em todo o mundo; dinossauros existiam há muito 
tempo atrás, fora do período da Bíblia, e; que talvez houvesse uma criação prévia que Deus des 
 
Eu não acreditava em nenhuma dessas teorias.  Eu pensei que se qualquer um deles fosse 
verdade, a Bíblia verificaria isso.  Mas quem é que realmente sabe?  Ninguém estava lá.  
Ninguém tem provas.  Então eu encolheu-lo e pensei que realmente não importava.  Eu 
acreditava no que acreditava, eles acreditavam no que acreditavam, e não tinha efeito em mim-
não importava.  Eu acreditava que Deus revelaria a verdade para nós no céu, e isso foi o 
suficiente para me satisfazer.  Eu vim para descobrir mais tarde que ele absolutamente importa!  
A surpresa maior e mais alegre foi descobrir que Deus revelou a verdade para nós.  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 na ciência, embora eu seja um engenheiro 
profissional.  No entanto, nós dois tivemos algum senso comum.  Gostaríamos de ponderar como 
um olho poderia evoluir quando há tantas partes complexas que devem funcionar em conjunto.  
Você precisa de uma lente, uma córnea, uma retina, um nervo óptico, e assim por diante.  Se 
faltar um componente, os outros são inúteis.  Então, como a mãe natureza clicaria nos dedos dela 
e faria todos esses componentes acontecerem de uma vez, em ambos os membros de um par de 
acasalamento, para que seus descendentes pudessem ter olhos?  E como poderia virtualmente o 
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mesmo projeto aparecer em tão muitos dos tipos dos animais?  A conclusão do senso comum é 
que a natureza é o trabalho de um designer, não o produto do tempo e da chance. 
 
Estas discussões foram por anos.  Então, durante uma visita de domingo à tarde, papai me disse 
que há cientistas cristãos que proclamam um grande corpo de evidências apontando para a 
criação bíblica.  Esta foi uma notícia emocionante para mim, e foi notícia que alimentou nossas 
conversas de domingo. 
 
UM ano ou mais tarde, durante outra visita com o pai, ele estalou uma fita para o videocassete e 
desempenhou 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 
assisti a todos.  A informação foi incrível.  As evidências científicas apresentadas enquadram um 
"modelo de criação especial", não um "modelo evolutivo". 
 
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 essa época, eu também assisti a uma 
apresentação do diretor executivo desta organização, o Sr. Ken Ham.  Eu apreciei muitos de seus 
livros e vídeos, e sua revista criação ex nihilo.  Ex nihilo é latim para "fora do nada." 
 
"Minha grande descoberta" veio quando eu percebi que o que outros cristãos acreditam 
realmente importa.  Aprendi ao longo dos últimos anos que o que eu acreditava que toda a minha 
vida era verdade; que tudo o que há ou nunca foi veio sobre apenas como dito em Gênesis 
capítulos 1 e 2.  A evidência que está em toda parte apoia a criação especial.  Além disso, 
aprendi que toda a nossa fundação cristã foi colocada em Gênesis. 
 
Um artigo na revista Creation me fez entender isso.  O artigo era de um Evangelist well-known 
anterior, Charles Templeton (Vol da criação.  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 a evolução para ser verdade.  Portanto, a Bíblia era uma mentira, em sua opinião.  Em 
última análise, ele escreveu um livro, o título e subtítulo de que contar a história: adeus a Deus, 
minhas razões para rejeitar a fé cristã.  A semelhança de um idoso de aparência doce agrava a 
capa.  Essa foto tem me assombrado desde que a vi pela primeira vez. 
 
Outra experiência surpreendente foi uma conversa com um teólogo de uma faculdade cristã.  
Perguntei qual era a sua posição oficial na 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 um 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 muitos mais 
assuntos do que a nossas origens. 

 
Harold A. Lerch, Sr. 
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Introdução 
 
 
O autor foi agitado pela história bíblica da criação por décadas.  Apatia sobre o assunto é uma 
preocupação igual.  Você já ouviu falar? 
 
 

 A Bíblia explica nossas origens?  E o Big Bang e o naturalismo? 
 É a história literal da Bíblia?  UMA inundação mundial?  Uma arca?  Oito pessoas?  

O êxodo?  Sodoma e Gomorra-mito?  As muralhas de Jericó vieram caindo? 
 Os famosos personagens bíblicos eram verdadeiros? 
 Nascimento virgem e ressuscitado Salvador? 
 Deus nos ama.  O que acreditamos realmente importa? 
 Não basta acreditar em alguma coisa? 
 Uma vez que você é conservado, importa o que você faz ou como você vive? 
 Deus tem conhecimento prévio de tudo o que vai acontecer.  O padrão é definido.  

Não faz sentido fazer nada além de viver como você quer viver. 
 Devemos nos importar com o que os outros acreditam? 
 As posições bíblicas sobre aborto, casamento e divórcio são válidas em dias 

modernos? 
 
 
O entusiasmo do autor resultou em vários livros sobre o assunto.  Seu desejo foi trabalhar em 
conjunto com os ministérios criacionistas e complementar suas missões, integrando a mensagem 
evangélica de nossa necessidade de Cristo e da Cruz.  Esta preocupação foi a base para o seu 
primeiro livro, Será Que Deus Realmente Dizer Isso?  O seguinte era a base para esse livro, e 
outro: 
 

 Pois pela graça sois salvos através da fé; e que não de vós mesmos, é o dom de Deus-não 
de obras, para que nenhum homem se vanglorie.  (Efésios 2:8-9) 

 Mas, como muitos como o receberam, deram-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, até 
mesmo àqueles que crêem no seu nome.  (João 1:12) 

 Mas tu sabes, Ó homem vaidoso, que a fé sem obras está morta?  (Tiago 2:20) 
 
 

Hoje, o autor está preocupado com outros ataques à Bíblia, tais como: 
 

 As histórias na Bíblia são alegorias, não história. 
 Não poderia ter havido uma inundação global. 
 A fuga do Egito nunca aconteceu. 

 
 

Este livro tenta dar respostas aos justos e à esperança para os perdidos. 
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PARTE I 
 

AS ORIGENS DA VIDA 
 
 
 

 
 
 
 

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 ensiná-lo; e o peixe do mar lhe 
declarará.  Quem entre 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 RSV. 
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Capítulo Um 
 

Tempo, Energia, o Universo e a Matéria 
 

 
 
 
Transmissões de televisão em PBS, Discovery, Animal Planet, e National Geographic, por 
exemplo, saturar as ondas de ar com o pensamento evolutivo.  Para uma quantidade menor, as 
opiniões são defendida a respeito dos estrangeiros que sewing as sementes da vida na terra.  
Criacionismo (Bíblico) é relegada a alguns dos canais de religião.  Claramente, somos 
dominados pelas visões de que a teoria evolutiva e a teoria do Big Bang são fatos científicos.  
Quando essa reivindicação é feita, mostra que realmente estes "princípios" são uma "religião." 
 
 
A TEORIA DO BIG BANG 
 
É apenas uma teoria.  Em vez disso, uma série de teorias.  O "equivalente" bíblico disso é 
interessante: no início Deus criou o céu e a terra (Gênesis 1:1); em um dia, Deus fez espaço, 
tempo e matéria.  Naturalistas podem dizer que "só aconteceu", que a partir de nada veio algo.  
Os criacionistas acreditam que um todo-saber, todo-poderoso ser feito tudo a partir de nada: 
Deus.  Nada disso pode ser observado ou testado.  Olhemos para argumentos mais tangíveis. 
 
Primeiro, todos os cientistas não crentes não subscrevem a evolução.  Sim, a maioria dos titulares 
de PhD acreditam na evolução, mas alguns acreditam que um designer começou tudo isso, 
embora eles não podem responder quem seria.  O Dr. Michael Behe da Universidade de Lehigh é 
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um dos cientistas mais famosos no acampamento refutando Darwinism.  Mais famoso pelo 
princípio da "complexidade irredutível", diz Behe, "estou interessado na evolução de sistemas 
bioquímicos complexos.  Muitos sistemas moleculares na célula requerem vários componentes, a 
fim de funcionar.  Tenho apelidado tais sistemas  "irredutìvel complexo."  (Behe 1996, 2001)  
"Sistemas Irreducivelmente complexos parecem-me ser muito difícil de explicar dentro de uma 
estrutura darwiniana tradicional, gradualista, porque a função do sistema só aparece quando o 
sistema é essencialmente completo."  Mais sobre isso no capítulo dois. 
 
Big Bang: a ciência deve explicar de onde veio o universo, mas não pode.  A única solução não-
bíblica é dizer: havia uma grande glob de "coisas" que explodiu e resultou em todas as galáxias, 
sistemas solares, estrelas, luas, planetas, cometas, etc.  Eles não figuraram onde o "material" que 
o Big Bang começou com veio ou como ele começou. 
 
Big Bang: o que é mais fácil de acreditar: sempre havia um Deus ou sempre havia matéria?  É 
mais fácil confiar nos cientistas do que em Deus? 
 
Um problema com o Big Bang vem das leis da física, especificamente a lei de conservação do 
momentum angular.  Quando uma figura patinadora começa a girar em um círculo, sua 
velocidade angular aumenta à medida que ele ou ela se dobra mais firmemente em uma rotação.  
Essencialmente, a conservação do impulso angular significa uma relação entre a energia ea 
distância do centro do Skater deve ser mantida.  Da mesma forma, os objetos centrais em 
sistemas solares devem estar girando a velocidades tremendas, mas eles não são. 
 
Os cientistas afirmam que só sabem o que 5% da matéria no universo é.  Isso não é muito 
conhecimento!  Eu acho que é por isso que eles falam sobre a matéria escura, para explicar o que 
eles não sabem.  Para citar o Dr. Jake Hebert do Instituto para a pesquisa da criação, "como 
podem eles [cientistas] sentar-se lá com uma cara reta e dizer que compreendem os processos 
que trouxeram o universo à existência quando não sabem o que o universo é feito?" 
 
Gênesis começa com um Big Bang, não é?  Deus fez tudo do nada.  A ciência concorda, pois eles 
não podem imaginar uma maneira segura de fogo que tudo veio do nada.  Os cientistas 
desenvolveram muitas teorias para o Big Bang, mas sem provas, nem todos podem concordar. 
 
Muitos acreditam que a Bíblia seja mito ou alegoria.  As palavras na Bíblia não parecem ser 
assim.  Eles lêem como história literal, ao contrário dos mitos.  Na conta de criação em Gênesis 
capítulo 1, lemos que Deus fez coisas diferentes em dias diferentes.  Eles soam como dias 
literais, como "e a noite e a manhã foram o primeiro dia."  Caso contrário, por que diria isso? 
 
Cientistas gostam de explicações "naturalistas".  Como a matéria começou, como começou a 
vida, como as montanhas se formam, e assim por diante, de uma "mãe natureza fez acontecer 
base?"  Isso levou à teoria da evolução.  A única maneira que a evolução poderia parecer 
remotamente possível é por milhões ou bilhões de anos para passar, enquanto formas de vida 
gradualmente se adaptar e mudar.  Fora da necessidade, as idades longas são incluídas na história 
evolutiva. 
 
O primeiro verso da Bíblia proclama que Deus fez tempo, espaço e matéria.  No primeiro 
capítulo do primeiro livro, Deus faz tudo.  A conta não é escrita como um conto de fadas, não 
"era uma vez".  A história é contada na língua original como tendo lugar em seis dias literais.  
Você vai ler que Deus fez a luz antes do sol, estrelas e planetas-interessante! 
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A CONTA DE CRIAÇÃO DA BÍBLIA 
 
No princípio, Deus criou os céus e a terra.  A terra era sem forma, e vazio; e a escuridão estava na face 
das profundezas.  E o espírito de Deus pairava sobre a face das águas.  Então Deus disse:  "que haja luz 
' '; e havia luz.  E Deus viu a luz, que era boa; e Deus dividiu a luz da escuridão.  Deus chamou o dia da 
luz, e a escuridão que ele chamou de noite.  Então, a noite e a manhã foram o primeiro dia. 
 
Então Deus disse,  "que haja um firmamento no meio das águas, e deixe-o dividir as águas das águas. ' '  
Assim o Deus fêz o firmamento, e dividiu as águas, que estavam o firmamento das águas, que estavam 
acima do firmamento; e foi assim.  E Deus chamou o céu firmamento.  Então, a noite e a manhã foram o 
segundo dia. 
 
Então Deus disse: que as águas os céus sejam reunidas em um só lugar, e que a terra seca apareça; e 
foi assim.  E Deus chamou a terra seca, e a reunião das águas que ele chamou de mares.  E Deus viu 
que era bom.  Então Deus disse:  "que a terra traga grama, a erva que produz semente, e a árvore 
frutífera que produz fruto de acordo com o seu tipo, cuja semente é em si mesma, na terra ' '; e foi assim.  
E a terra trouxe grama, a erva que produz sementes de acordo com seu tipo, e a árvore que produz 
frutos, cuja semente é em si de acordo com seu tipo.  E Deus viu que era bom.  Então, a noite e a manhã 
eram o terceiro dia. 
 
Então Deus disse,  "que haja luzes no firmamento dos céus para dividir o dia da noite; e deixá-los ser 
para sinais e estações, e por dias e anos;  "e deixá-los ser para as luzes no firmamento dos céus para 
dar luz sobre a terra ' '; e foi assim.  Então Deus fez duas grandes luzes: a luz maior para governar o dia, 
ea luz menor para governar a noite.  Ele também fez as estrelas.  Deus os estabeleceu no firmamento 
dos céus para dar luz sobre a terra, e para governar durante o dia e durante a noite, e para dividir a luz 
da escuridão.  E Deus viu que era bom.  Então, a noite e a manhã foram o quarto dia. 
 
Então Deus disse:  "que as águas abundem com uma abundância de criaturas vivas, e que as aves 
voam acima da terra em toda a face do firmamento dos céus. ' '  Então Deus criou grandes criaturas 
marinhas e todas as coisas vivas que se movem, com as quais as águas abundavam, de acordo com a 
sua espécie, e cada ave alada de acordo com o seu tipo.  E Deus viu que era bom.  E Deus 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. 
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Então, Deus disse: "que a terra traga a criatura viva de acordo com o seu tipo de gado e rastejamento e 
besta da terra, cada um de acordo com o seu tipo ' '; e foi assim.  E Deus fez a besta da terra de acordo 
com o seu tipo, gado de acordo com o seu tipo, e tudo o que se arrasta na terra de acordo com o seu 
tipo.  E Deus viu que era bom.  Então Deus disse: "façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a 
nossa semelhança; que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do ar, e sobre o 
gado, sobre toda a terra e sobre cada coisa rastejando que rasteja sobre a terra. ' '  Então Deus criou o 
homem à sua própria imagem; na imagem de Deus ele o criou; masculino e feminino ele os criou.  Então 
Deus os abençoou, e Deus lhes disse:  "frutifique e multiplique; encher a terra e subjugar; ter domínio 
sobre o peixe do mar, sobre as aves do ar, e sobre cada coisa viva que se move sobre a terra. ' '  E Deus 
disse,  "Veja, eu lhe dei cada erva que produz semente que está na face de toda a terra, e cada árvore 
cuja fruta produz semente; para você será para o alimento.  Além disso, para cada besta da terra, para 
cada ave do ar, e para tudo o que se arrasta sobre a terra, em que há vida, eu dei cada erva verde para 
o alimento ' '; e foi assim.  Então Deus viu tudo o que ele tinha feito, e de fato foi muito bom.  Então, a 
noite e a manhã eram o sexto dia.  (Gênesis 1:1-31 NKJ) 
 
Assim os céus e a terra, e todo o anfitrião deles, foram terminados.  E no sétimo dia, Deus terminou o 
seu trabalho que ele tinha feito, e ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que ele tinha feito.  
Então Deus abençoou o sétimo dia e santificou-o, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus 
criou e fez.  Esta é a história dos céus e da terra quando eles foram criados, no dia em que o Senhor 
Deus fez a terra e os céus antes de qualquer planta do campo estava na terra e antes de qualquer erva 
do campo tinha crescido.  Pois o Senhor Deus não tinha causado a chuva na terra, e não havia homem 
até o chão; Mas uma névoa subiu da terra e regou toda a face do chão. 
 
E o Senhor Deus formou o homem da poeira do chão, e soprou em suas narinas o sopro da vida; e o 
homem tornou-se um ser vivo.  O Senhor Deus plantou um jardim em direção ao leste no Éden, e lá ele 
colocou o homem a quem ele havia formado.  E fora do chão, o Senhor Deus fez crescer cada árvore 
que é agradável à vista e bom para a comida.  A árvore da vida também estava no meio do jardim, e a 
árvore do conhecimento do bem e do mal.  Então o Senhor Deus levou o homem e colocá-lo no jardim 
do Éden para cuidar e mantê-lo.  E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo:  "de cada árvore do 
jardim você pode comer livremente; "mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, 
pois no dia em que comeres dele, certamente morrerás." 
 
E o Senhor Deus disse,  "não é bom que o homem deve estar sozinho; Farei dele um ajudante 
comparável a ele. ' '  Fora do chão, o Senhor Deus formou cada besta do campo e cada pássaro do ar, e 
trouxe-os a Adão para ver o que ele chamaria.  E o que Adam chamava de cada criatura viva, esse era o 
seu nome.  Então Adão deu nomes a todos os bovinos, às aves do ar, e a cada besta do campo.  Mas 
para Adão não foi encontrado um ajudante comparável a ele.  E o Senhor Deus causou um sono 
profundo a cair sobre Adão, e ele dormiu; e ele pegou uma de suas costelas, e fechou a carne em seu 
lugar.  Em seguida, a costela que o Senhor Deus tinha tirado do homem que ele fez em uma mulher, e 
ele a trouxe para o homem.  E Adão disse:  "Este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne; 
Ela deve ser chamada de mulher, porque ela foi tirada do homem. ' ' portanto, um homem deixará seu 
pai e sua mãe e se juntará a sua esposa, e eles se tornarão uma só carne.  (Gênesis 2:1-9, 15-24) 
 
 
RESUMO: BIG BANG DE DEUS 
 
Dia 1. Criou os céus, a terra e a luz.  (E tempo!) 
Dia 2. Dividido as águas, firmamento acima, água (líquido) abaixo. 
Dia 3. Dividiu a terra seca dos mares.  Vida vegetal criada. 
Dia 4. Criou o sol, a lua e as estrelas. 
Dia 5. Vida marinha e pássaros criados. 
Dia 6. Criação de animais terrestres, incluindo dinossauros.  Criou o homem para ser frutífero, encher a 

terra, e subjugar. 
Dia 7. Após o sexto dia, Deus viu que sua criação era muito boa.  Ele descansou no sétimo dia de seu 
trabalho e santificou-lo. 
 
Você, mesmo você, senhor da arte sozinho; Você fez o céu, o céu dos céus, com todo o seu hospedeiro, 
a terra, e todas as coisas que estão aí, os mares, e tudo o que está aí, e você preserva todos eles; e o 
anfitrião do céu adora-te.  (Neemias 9:6). 
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ESCRITURA APOIANDO A CRIAÇÃO BÍBLICA 
 
A TERRA ESTÁ PENDURADA NO ESPAÇO.  Ele estendeu o norte sobre o lugar vazio, e 
enforcou a terra sobre nada.  (Job 26:7). 
 
Os céus declaram a glória de Deus; e o firmamento mostra sua obra.  Dia após dia fala, e noite 
até a noite mostra o conhecimento.  Não há discurso nem linguagem, onde sua voz não é ouvida.  
Sua linha se foi através de toda a terra, e suas palavras para o fim do mundo.  Nelas, ele 
estabeleceu um tabernáculo para o sol.  (Salmos 19:1-4). 
 
Pela palavra do senhor estavam os céus feitos; e todo o anfitrião deles pelo sopro de sua boca.  
Ele reuniu as águas do mar juntos como um monte: ele colocou a profundidade em armazéns.  
Que toda a terra tenha medo do senhor: que todos os habitantes do mundo fiquem maravilhando-
se com ele.  Pois ele falou, e foi feito; Ele ordenou, e ele ficou rápido.  Salmos 33:6-9). 
 
Ele fez tudo bonito em seu tempo; também ele colocou a eternidade na mente do homem. 
(Eclesiastes 3:11a RSV) 
 
Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubim, você arte o Deus, mesmo 
você sozinho, de todos os reinos da terra: você fez o céu ea terra.  (Isaías 37:16). 
 
A BÍBLIA DIZ QUE O MUNDO É REDONDO.  É ele que se senta sobre o círculo da terra, e os 
seus habitantes são como gafanhotos; que estende para fora os céus como uma cortina, e espalha-
os para fora como uma barraca para habitar em: (Isaías 40:22). 
 
Eu fiz a terra, e criei o homem sobre ele: eu, mesmo as minhas mãos, estendeu os céus, e todos 
os seus anfitriões que eu ordenei.  (Isaías 45:12). 
 
Ah, Senhor Deus!  Eis que você fez o céu e a terra pelo seu grande poder e estendeu o braço, e 
não há nada muito difícil para você: Jeremias 32:17). 
 
E fez de um sangue todas as nações dos homens para habitar em toda a face da terra (Atos 17:26) 
 
Vós sois dignos, Ó Senhor, para receberes a glória e a honra e o poder: porque criastes todas as 
coisas, e pelo vosso prazer eles são e foram criados.  (Apocalipse 4:11.) 
 
A este ponto na Bíblia, Deus criou um universo perfeito ex nihilo (de nada).  O homem pecou.  
Deus expulsou Adão e Eva do Éden.  O homem continuou a pecar, então Deus destruiu tudo o 
que respirava, exceto o que ele colocou em uma arca.  Depois disso, ele teve que destruir duas 
cidades ímpias com uma chuva de fogo.  A seguir e o último a esse ponto, Deus teve que 
confundir a linguagem para nos fazer abrandar os nossos ímpios, e agora formas conspirantes.  
Vamos aprender? 
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Capítulo dois 
 

A Origem do Homem 
 
 
E o Senhor Deus formou o homem da poeira do chão, e soprou em suas 
narinas o sopro da vida; e o homem tornou-se uma alma viva.  (Gênesis 2:7) 
 
 
SÓ DEUS PODE DAR "O SOPRO DA VIDA" 
 
Uma vez tive a experiência de assistir Ken Ham, diretor executivo de respostas em Genesis 
Ministries, com uma série de programas em uma faculdade da Bíblia, seminário e ensino médio.  
Eu estava familiarizado com a ciência da criação bíblica de antemão.  Depois de ouvir a maioria 
das apresentações, eu tive a oportunidade de falar com Ken durante uma ruptura rara.  Eu 
compartilhei com ele que quatro palavras indistintas do relato da criação bíblica me 
convenceram da verdade da criação especial: "o sopro da vida". 
 
A seqüência de criação bíblica pode, a princípio, parecer ilógica para nós: a luz foi criada antes 
do sol; os répteis foram criados no mesmo dia que os mamíferos e o homem (os evolucionistas 
acreditam que os dinossauros viveram mais cedo do que o homem), e; aves criadas antes dos 
dinossauros (os evolucionistas acreditam que os pássaros evoluíram dos dinossauros).  Como um 
cristão crente na Bíblia explica isso?  Se a Bíblia é verdadeira e infalível, deve ser fácil provar 
essas "inconsistências".  Então, que provas temos, de uma forma ou de outra?  Comecemos pelo 
"sopro da vida". 
 
O momento depois que um ser vivo morre, o corpo ainda contem cada fio essencial do ADN, 
molécula, órgão, e líquido do corpo possuiu quando momentos vivos antes.  Por que morreu?  
Qual é a essência fundamental ausente que impedem os materiais organizados de viver?  Ken 
Ham é um cientista.  Ele concorda que este "sopro de vida" está fora da nossa compreensão e 
percepção humanas.  Esta razão só me permitiria aceitar o design inteligente por um ser supremo 
(Deus), mas há muitas outras razões. 
 
 
HOMEM ADIANTADO: VÍDEO NEANDERTHAL 
 
Discovery exibiu um programa intitulado o último Neanderthal sobre o nosso suposto ancestral 
brutal.  A produção deste programa foi maravilhosa, mas o conteúdo é falho em interpretação.  
Alguém que acredita que nós evoluímos é forçado a voltar suas descobertas em um período 
evolutivo de longas idades.  Isso também nubla a interpretação das habilidades dos seres antigos.  
Isto é, se um Neanderthal viveu 250.000 anos atrás, ele tinha que ser muito primitivo para ser 
conectado com crenças de evolução para a frente e para cima.  A Bíblia indica o contrário.  
Nossos ancestrais mais antigos de 6000 anos atrás construíram cidades, instrumentos musicais e 
itens de bronze, uma liga: 
 

E Caim conhecia sua esposa; e ela concebeu, e deu a Enoque: e construiu uma 
cidade... (Gênesis 4:17) 
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E (Adah) o nome do irmão era Jubal: ele era o pai de todos, como lidar com a 
harpa e cachimbo.  E (seu irmão) Tubalcain, um instrutor de cada artesão em 
bronze e ferro... (Gênesis 4:21-22) 

 
Alguns dos pontos Do Último Neanderthal e do ponto criacionista ou contraponto são: 
 

 Os Neandertais talvez tivessem uma linguagem complexa (o último Neanderthal).  Há 
somente o povo de Deus, não Neandertais, Cro Magnons, Homo africanus, etc.  Todos 
falavam desde o dia da criação de Adão (autor). 

 Os Neandertais viveram na Europa e no Oriente Médio centenas de milhares de anos 
atrás.  Estamos de acordo com o local para o homem adiantado.  As idades longas 
concordam somente com a teoria evolucionária, e são contradted claramente pela Bíblia. 

 Vivia em pequenos grupos.  Cuidaram um do outro.  Caçadores/coletores.  Ferramentas 
brutas.  Enterraram seus mortos.  É claro.  Primeiro, começamos a partir 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 carne.  Não comemos carne até depois do dilúvio.  Winchester 
não começaria rifles de produção em massa até milhares de anos depois. 

 Desapareceu de repente.  Várias possibilidades.  Antediluvianos foram enterrados no 
dilúvio.  Outros dispersaram rapidamente após a confusão em Babel.  Outros pegaram e 
se mudaram de vez em quando. 

 Os Neandertais tinham ossos grandes, cérebros grandes, eram musculosos.  Compare 
esquimós aos nativos americanos aos europeus aos asiáticos.  Somos todos uma "raça", 
mas podemos ser construídos de forma diferente.  Sente-se em um banco em um 
shopping algum dia e ver os clientes a pé.  Olhe para as formas do crânio.  Você vê todas 
as formas diferentes; Talvez alguns até um pouco como um "Neanderthal típico." 

 Um novo "antecessor", Cro Magnon, foi encontrado na França.  Seu crânio era diferente 
de Neanderthal, ele era mais alto, mais leve desossado, comeu uma dieta melhor, fez 
jóias.  Eu sou razoavelmente média-tudo.  Há milhares de uma raça chamada "atleta 
profissional" que são mais altos do que eu, pesar mais, ter uma dieta melhor, e ter mais 
jóias.  Nós Coabitamos nos EUA.  O vídeo diz que Neanderthal e Cro Magnon podem ter 
coabitado no Oriente Médio. 

 Um segundo grupo veio "fora-de-África" e qualquer um 1.  deslocados todos os outros, 
incluindo Neanderthal, ou 2.  Misturado e mesclado com os outros.  Talvez a família de 
Noé re-Populating a terra. 
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"A marcha do progresso de Zallinger" é um desenho em quase todos os livros didáticos que 
mostra como "macacos se transformaram em homem." 
 
O problema com esta ilustração é que todos os caráteres representativos são macacos ou povos.  
Não existem representantes transitórias.  Os criacionistas não são os únicos cientistas que veem a 
falácia desse pensamento.  Da revista secular cientista americano, "pensar sobre a variabilidade 
do comportamento humano pré-histórico em termos de várias estratégias adaptativas oferece 
uma maneira atraente para explicar essas diferenças.  Mas primeiro, precisamos descartar uma 
idéia incorreta e ultrapassada sobre a evolução humana, a crença de que os Homo sapiens pré-
históricos podem ser divididos em humanos "arcaicos" e "modernos". 
 
Lembre-se de que os cientistas incluem pessoas competitivas que gostariam de fazer a "grande 
descoberta".  Infelizmente, isso levou a uma fraude e a uma ciência pobre.  Alguns dos exemplos 
são o homem de Piltdown e o homem de Nebraska. 
 
O homem de Piltdown era um hoax em que os fragmentos do osso foram apresentados como os 
restos fossilizados de um ser humano adiantado desconhecido.  Em 1912, um arqueólogo alegou 
que ele tinha descoberto o "elo perdido" entre o macaco eo homem.  Depois de encontrar um 
pedaço de um crânio humano-like em camas de cascalho perto de Piltdown, Inglaterra, outros 
ossos foram encontrados e conectados ao mesmo indivíduo.  UM crânio reconstruído foi 
reivindicado pertencer a um antepassado humano de 500.000 anos há.  A fraude foi exposta em 
1953 como uma falsificação, 41 anos após sua suposta descoberta. 
 
O homem de Nebraska era outro suposto "ancestral humano".  O homem de Nebraska foi 
inteiramente imaginado após a descoberta de um dente de porco. 
 
 O mais famoso "início humano" descoberta é Lucy, que 
perdura como um antepassado humano suposto de 3,2 
milhões anos atrás.  Donald Johanson e outros a 
encontraram em 1974 na Etiópia.  O nome de sua espécie 
foi dado para ser Australopithecus afarensis. 
 
A imagem à direita ilustra os ossos que foram realmente 
encontrados.  Não há porções completas do corpo humano.  
As conclusões extraídas têm de ser 99% de imaginação.  
Alguns dos ossos desta imagem foram encontrados como 
peças muito pequenas, meticulosamente coladas juntos.  
Isso, é claro, deixa mais espaço para o erro. 
 
Os descobridores de Lucy acreditam que ela andou de pé.  
Alguns cientistas dizem que seus pulsos e pescoço indicam 
que ela teria caminhado de quatro. 
 
Lucy foi datada pela tecnologia Argon-Argon das cinzas 
vulcânicas em que ela foi enterrada.  Acredita-se que ela 
era um adulto maduro, mas jovem quando ela morreu, 
cerca de 12 anos de idade.  Em 2016 pesquisadores da 
Universidade do Texas em Austin sugeriu que Lucy morreu 
depois de cair de uma árvore alta.  Lucy poderia ser um 
macaco? 
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Dr. Dan Biddle, presidente da Genesis Apologetics, tem informações úteis sobre o nosso suposto 
primeiros antepassados humanos e pré-humanos.  Geneticista Dr. Georgia Perdum das respostas 
em Gênesis chama a nossa atenção o mito de que os chimpanzés e os seres humanos têm quase o 
mesmo DNA.  A porcentagem elevada é determinada somente pela porcentagem dos genes que 
alinham entre os dois, e somente em uma parcela dada do genoma.  (O genoma é o conjunto 
completo de genes ou material genético presente em uma célula ou organismo.)  Ao comparar os 
genomas inteiros do ser humano e do chimpanzé, há somente aproximadamente um fósforo de 
20%!  Os cientistas distorcem os factos.  Você precisa perguntar a eles, "por quê?"  Este petisco 
enganador aparece em muitos livros escolares. 
 
 
CONTRAPONTO CRIACIONISTA 
 
A criação é uma fé que os fatos se encaixam.  Você pode acreditar que a Bíblia é a palavra 
infalível de Deus.  Ele contém a verdade e é a verdade.  A Bíblia não é contos de fadas ou apenas 
histórias para canalizar a nossa moral.  Se você não é um cristão, você pode não estar ciente das 
melhores notícias da Bíblia; Isto é, salvação e vida eterna no céu com Deus de acordo com suas 
promessas: 
 
O Dr. Michael Behe da Universidade de Lehigh é um dos cientistas mais famosos no 
acampamento de Doubters da evolução.  Estuda pilhas e observa que muitos componentes 
diferentes da pilha devem estar no lugar para que a pilha trabalhe-para ser viável como uma pilha 
viva.  Ele chama sua teoria de "complexidade irredutível".  Isto é, que todas as partes têm que 
estar lá para que ele funcione.  Ele conclui que então deve ter sido desenhado por um ser 
inteligente.  (Alguns chamam isso de ser inteligente "aliens espaço", alguns chamam-lhe Deus.) 
 
Dr. Behe usa a ratoeira simples como um exemplo. 
 

 
 
Há apenas seis ou mais partes em uma ratoeira, dependendo do fabricante.  A ratoeira não 
funcionará se qualquer parte estiver ausente.  O que isto significa é que, se uma ratoeira era uma 
coisa viva e evoluiu, teria necessário para evoluir todas as partes de uma só vez para existir e 
reproduzir.  Não poderia primeiro ser um pedaço de madeira, reproduzir por eras antes de evoluir 
uma mola, e assim por diante.  Não funcionaria.  Imagine aplicar o mesmo conceito a um ouvido 
humano.   
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Como uma ratoeira, o ouvido não poderia e não iria funcionar a menos que todas as peças estão 
presentes.  O naturalismo não pode explicar como uma estrutura viva poderia evoluir em 
pedaços.  Essa lógica pode se aplicar a qualquer parte do corpo.  Naturalistas "dispositivo de 
resgate" para esta pergunta é, "dado tempo suficiente"... "Tempo suficiente" simplesmente não 
vai fazer isso funcionar. 
 

 
 
Pontos a ponderar: 

 
Os cientistas evolucionários têm uma agenda? 
Os fatos conhecidos se encaixam com a Bíblia? 
Parece provável que exista um criador? 
A evolução pode explicar o código genético de toda a vida? 
Onde estão os fósseis "transitórios" desaparecidos? 
Por que a evolução, uma teoria, é ensinada como se fosse a mesma da ciência 

operacional? 
 
Além do Dr. Michael Behe, outros cientistas evolucionários têm perguntas.  Karl Popper, famoso 
filósofo da ciência, disse que "o darwinismo não é uma teoria científica testável, mas um 
programa de pesquisa metafísico [religioso]..."  Michael Ruse, filósofo da ciência evolucionista 
admitiu: "a evolução é uma religião.  Isto era verdadeiro da evolução no começo, e é verdadeiro 
da evolução ainda hoje. "  Se "você não pode ensinar religião nas aulas de Ciências", por que a 
evolução é ensinada? 
 
Como um pica-pau faz o que faz? "  Os woodpeckers precisam de um bico duro e de um crânio 
absorvente.  Eles precisam de uma língua comprida e pegajosa mais uma bainha que envolve o 
crânio para que eles possam colocar suas línguas longe quando não em uso.  Os woodpeckers 
precisam os pés que escalarão árvores.  Para proteger seus olhos, pica-paus precisam do reflexo 
para piscar os olhos fechados como eles atingem a árvore.  Woodpeckers, como todo o resto, 
parecem ter sido projetados.  UM criador carinhoso soa mais provável.  Eles não puderam 
evoluir todos esses recursos simultaneamente. 
 
Todos os cães vieram do mesmo cão original, o lobo.  Ambos os evolucionistas e criacionistas 
acreditam nisso.  Os evolucionistas o chamam de "microevolução", que são pequenas mudanças 
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"evolucionárias".  Microevolution refere-se a variedades dentro de um determinado tipo.  A 
mudança acontece dentro de um grupo, mas o descendente é claramente do mesmo tipo que o 
ancestral.  Isso pode ser melhor chamado de variação, ou adaptação.  Tais mudanças puderam ser 
realizadas pela "seleção natural," em que um traço dentro da variedade atual é selecionado como 
o melhor para um jogo dado das circunstâncias, ou realizado pela "seleção artificial," como 
quando os reprodutores de cão produzem uma raça nova do cão. 
 
A Bíblia diz que cada animal reproduzido após o seu "tipo".  UM cavalo é uma espécie.  UM cão 
é um tipo.  Os gatos fazem gatos do bebê.  Os cervos fazem cervos do bebê.  A Bíblia não diz 
que algum ancestral antigo reproduzido em cães e gatos. 
 
A teoria evolucionária exige que toda a vida venha de um único ancestral.  Se isso acontecesse, o 
registro fóssil deveria estar cheio de fósseis mudando de uma coisa para outra.  Isso 
simplesmente não é o que é encontrado. 
 
Embora chamado de "evolução" por alguns, é simplesmente a variedade dentro "tipo" como 
usado na conta de criação bíblica. 
 
Macroevolução refere-se a grandes mudanças ao longo do tempo, a origem de novos tipos de 
organismos de tipos anteriormente existentes, mas diferentes, ancestrais.  Exemplos disso seriam 
os peixes descendo de um animal invertebrado, ou baleias descendo de um mamífero terrestre.  
O conceito evolutivo exige essas mudanças bizarras.  Os cientistas não encontram nenhuma 
evidência deste no ambiente, embora aquele seja seu sonho. 
 
Os gatos são um pouco diferentes.  Os cientistas seculares acreditam que todos os gatos 
pequenos vêm de uma raça antiga em Ásia do sudeste.  ("Secular" indica atitudes, atividades ou 
outras coisas que não têm base religiosa ou espiritual.)  Os criacionistas não têm nenhum 
problema concordando, exceto que a maioria provavelmente incluiria os gatos grandes com os 
gatos pequenos como tendo um antepassado comum, criado por Deus. 
 
Outro ponto da escritura: você sabia que a Bíblia disse que o mundo era redondo, milhares de 
anos antes de Cristóvão Colombo? 
 

É ele que se senta sobre o círculo da terra, e os seus habitantes são como 
gafanhotos; que estende para fora os céus como uma cortina, e espalha-os para 
fora como uma barraca para habitar em: (Isaías 40:22). 
 
Ele estendeu o norte sobre o lugar vazio, e enforcou a terra sobre nada.  (Job 
26:7). 
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Capítulo três 
 

Dinossauros, Dragões e a Bíblia 
 
 
Provavelmente havia dinossauros na arca.  Essa seria a única maneira de explicar a existência no 
dia de Jó de duas criaturas que soam como dinossauros.  Lembre-se, este subcapítulo é mostrar 
aos judeus e cristãos que acreditam na Bíblia o quão simples e crível é a criação.  Isso soa como 
dinossauros para você? 
 
Um dos sauropods?  Veja o mistério do dinossauro grande por Ken Ham.1  "Lo, agora, 
(Behemoth ' s) força está em seus lombos, e sua força está nos músculos de sua barriga.  Ele 
move 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 um rio, e não apressa.  (Jó 40:15-19, 23). 
 

 
 
Talvez T. Rex?  "Canst você tirar Leviatã com um gancho?  Pode encher a pele dele com ferros 
farpados, ou a cabeça dele com lanças de peixe?  Nenhum é tão feroz que ousa agitá-lo; Não 
esconderei as suas partes, nem o seu poder, nem a sua proporção de Comely.  Os dentes dele são 
horríveis.  Suas escalas são o 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 vai fumaça.  O 
hálito dele faz brasas, e uma chama sai de sua boca.  Quando ele se levanta, os poderosos têm 
medo.  Na terra não há seu gosto, que é feito sem medo.  (Job 41:1, 7, 10, 12, 14-15, 18-21, 25, 
33). 
 

 

                                                 
1 Ham, Ken, The Great Dinosaur Mystery, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1998. 
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CAMINHANDO COM DINOSSAUROS (FILME DE TV) 
 
Este vídeo também foi muito bem feito em termos de produção.  Meus netos adoraram.  Os 
dinossauros eram tão realistas e coloridos.  A produção foi colocada em termos de uma narrativa 
que exigia uma história e algumas suposições.  O que eles vieram com foi incrível.  Meus 
comentários são os seguintes: 
 

 Um asteróide 25 milhões anos atrás terminou a idade do dinossauro, incluindo monstros 
do mar colossal e répteis voadores (andando com dinossauros).  Os naturalistas não 
conseguiram determinar por que os dinossauros se foram.  Eles olham para uma resposta 
catastrófica, e esta é a sua principal teoria atual.  Há muitos animais extintos.  Após a 
inundação Noahic, os animais que desembarcaram no solo seco estavam em uma nova 
terra.  Muitas criaturas estavam em desfavor pelas novas condições climatéricas (autor). 

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

 Desde que os dinossauros são os antepassados dos peixes, dos anfíbios, e dos répteis, e os 
descendentes dos dinossauros, os pássaros, toda a cor do uso e vêem a cor, é uma 
conclusão lógica que os dinossauros pudessem ver na cor e feito o uso da cor.  Fale sobre 
uma teoria dentro de uma teoria dentro de uma teoria!  UM PhD declarou isso 
dogmatically, que é presunçoso quando a evolução é apenas uma teoria.  Outro cientista 
admitiu: "tudo o que eles têm são ossos e pedras, e então eles têm que especular." 

 Diplodicus faz migrações sazonais.  UMA colônia de milha de comprimento de 
Iguanadons é mostrada migrando para o norte.  Um outro cientista diz que encontrou 
muitas trilhas de Iguanadon em uma posição.  Ele acha que eles estavam migrando 
porque todas as trilhas foram em uma direção.  Para um estudo adequado ou especulação, 
centenas ou milhares de tais conjuntos de faixas teriam de ser encontrados para fazer uma 
suposição razoável como essa.  Se você tivesse visto apenas um arremesso de um jogo de 
beisebol, você poderia dizer, "Sim, eu vi beisebol.  Um cara atira a bola e um cara com 
uma vara de madeira assiste um cara atrás dele pegá-lo.  Assim, como um arremesso não 
contando toda a história do beisebol, um conjunto de faixas não necessariamente apontam 
para a migração. 

 Após 160 milhões anos, o reinado dos dinossauros está prestes a acabar.  No Golfo do 
México, um asteróide de 2 milhas de diâmetro mergulha na terra.  Agora vem uma onda 
de fumaça e poeira que vai escurecer os céus para os próximos anos.  Em seu rastro, um 
Hale de rochas derretidas e cinzas, seguido por uma mudança catastrófica no clima.  
(Fade to preto).  Por que algo tão ruim só mata os dinossauros?  Por que não só os 
grandes?  Por que as criaturas marinhas também?  Por que não tudo?  Talvez houvesse 
uma inundação mundial.  Não, os cientistas nunca poderiam comprar uma inundação 
mundial.  Deve ser um grande asteróide!  Espera, a Bíblia diz alguma coisa sobre um 
asteróide?  Se assim for, algo mais é necessário. 

 
 
POR QUE DEUS FARIA DINOSSAUROS? 
 
Lemos na Bíblia que Deus fez tudo e o chamou de "bom".  Então por que ele faria algo horrível 
como dinossauros?  Nós imaginamos T. Rex perseguindo "homem pré-histórico " de volta à sua 
caverna e comê-lo.  O que há de bom nisso? 
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Se olharmos para todos os fatos bíblicos e usar um bom juízo para preencher algumas áreas não 
explicadas na Bíblia, podemos chegar a uma conclusão diferente sobre o que Deus fez, por que 
ele fez isso, e por que haveria grandes dinossauros para nos comer. 
 
Lembre-se que a criação de Deus foi sem pecado no início.  Deus chamou-lhe "bom." não houve 
morte naquela época, por isso não foi possível para qualquer animal vivo para comer outro 
animal.  Deus fez "ervas gramíneas, e frutas " para o homem e os animais para comer. 
 
 

E o Senhor Deus plantou um jardim em direção a leste no Éden; e lá ele colocou 
o homem a quem ele tinha formado.  E fora do solo fez o Senhor Deus para 
crescer cada árvore que é agradável à vista, e bom para o alimento; a árvore da 
vida também no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal.  
E o Senhor Deus levou o homem, e o colocou no jardim do Éden para vesti-lo 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 comerá dele: porque no dia onde você o come, você 
morrerá certamente.)  (Gênesis 2:8-9, 15-17) 

 
 
Deus não comandou o homem a comer carne (e os animais) até depois da grande inundação: 
 

Então Deus abençoou Noé e seus filhos, e disse-lhes: "seja fecundo e 
multiplique, e encha a terra.  E o temor de vocês e o temor de vocês estarão em 
cada besta da terra, em cada ave do ar, em tudo o que se move sobre a terra, e 
em todos os peixes do mar.  Eles são entregues em sua mão.  Cada movimento 
que vive será comida para você.  Eu lhe dei todas as coisas, mesmo como as 
ervas verdes.  Mas você não deve comer carne com a sua vida, isto é, o seu 
sangue.  (Gênesis 9:1-4 NKJ) 

 
 
Se voltarmos à criação antes do primeiro pecado, temos uma terra povoada com coisas 
exuberantes e crescentes.  Os animais comeram essas coisas.  A necessidade existiria, e o Deus 
forneceria, animais de todos os tipos e de todos os tamanhos biologicamente "podar" seu jardim.  
Não podemos saber se houve extinções antes do dilúvio.  Então, para onde foram os 
dinossauros? 
 
Podemos supor que o mundo pós-inundação era muito diferente do que a criação original.  A 
necessidade da natureza para "tomar cuidado" pelos animais seria diferente, também.  Talvez 
muita extinção ocorreu após o dilúvio.  (Nós certamente sabemos que houve muita extinção, 
incluindo dezenas de "mega-fauna," após o dilúvio.)  Em um capítulo mais atrasado Nós 
analisaremos uma outra mudança grande: isto é, quando a terra separou de um continente grande 
em muitos os menores. 
 

Pangea2 era um "super continente" que se reuniu a partir de continentes anteriores.  
Existia em grande parte no hemisfério sul e estava cercado por um "super 
oceano." 

                                                 
2 Oxford Dictionary 
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A separação dos continentes teria afetado grandemente a migração de animais e pessoas após o 
evento. 
 
Então, houve uma causa para criar dinossauros, e acabar com sua necessidade, e nós certamente 
sabemos que eles existiram.  Dinossauros descascando da arca de Noé certamente responder a 
muitas perguntas sobre histórias e memórias relíquia dessas grandes criaturas, bem como mitos 
dragão, que pode não ser mito em tudo. 
 
 
DRAGÕES 
 
Temos muitas histórias sobre cavaleiros galantes resgatando donzelas do covil do dragão.  O que 
é um dragão?  Todos os dinossauros são dragões, mas nem todos os dragões são dinossauros.  Os 
répteis voadores também são dragões, mas os répteis voadores não são dinossauros.  Os 
dinossauros são répteis terrestres que caminharam com as pernas abaixo deles.  Os pterossauros 
são essencialmente répteis voadores. 
 
 

 
 

Um pode ser perdoado por chamar este  "Monstro" um dragão voador 
 
 
A palavra "dragão" aparece ocasionalmente na escritura, às vezes como um representante de 
Satanás, e às vezes como um animal formidável, sem nenhum detalhe dado.  A linha de fundo é 
que algumas passagens bíblicas poderiam representar dinossauros e dragões, e que eles poderiam 
ter existido após o dilúvio. 
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Capítulo Quatro 
 

Naturalismo/Evolução e Criacionismo 
 

 
 
O mundo ocidental uma vez aceitou que a história bíblica era inerrante, incluindo a criação.  A 
Bíblia vem fogo nos últimos séculos, fundada na aceitação da ciência moderna.  Muitos 
consideram as velhas crenças como as de "lunáticos curiosos".  O pêndulo balançou muito para a 
esquerda com base em interpretações recentes de cientistas; Mas, está agora em seu caminho de 
volta ao centro, e talvez centro passado, devido aos achados arqueológicos e científicos atuais. 
 
 
NATURALISMO E EVOLUÇÃO 
 
Muitos se não quase todos os cientistas modernos se chamam "naturalistas", um ponto de vista 
filosófico de acordo com o qual tudo surge de propriedades e causas naturais, e explicações 
sobrenaturais ou espirituais são excluídas ou descontados.  (Nota: por definição, o naturalismo é 
um sistema de crença, uma religião.  Os cientistas principais tornam-se PhD, ou doutores da 
filosofia.)  A discordância criação-evolução é realmente o conflito entre duas religiões. 
 
A ciência é definida como a atividade intelectual e prática que engloba o estudo sistemático da 
estrutura e do comportamento do mundo físico e natural através da observação e do experimento.  
As observações e experimentos devem ser repetíveis.  A evolução é uma teoria.  É o ponto de 
vista filosófico das pessoas, seres humanos falíveis, que não crêem em Deus.  Além disso, é 
"aceito" por aqueles que são "intimidado" por uma maioria que iria fazê-los sentir como se 
estivessem fora de contato com a realidade. 
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EVOLUÇÃO VERSUS CRIACIONISMO 
 
FÓSSEIS 
 
Naturalistas cavar ossos fossilizados em todo o lugar e, em seguida, desenvolver histórias e 
cronogramas com base em suas opiniões.  Outros vêem o registro fóssil apenas gritando "Deus".  
Porque?  UMA inundação mundial que matou quase toda a vida na terra deixaria bilhões de 
coisas mortas enterradas em camadas de rochas estabelecidas por água por toda a terra.  É 
exatamente o que vemos.  Além disso, uma inundação mundial depositaria fósseis marinhos em 
cima das montanhas.  Isso, também, é o que existe.  Os naturalistas acreditam que os animais 
morrem; são gradualmente cobertos pela terra, e eventualmente fossilizar.  Experimente este 
experimento: encontrar um animal morto, deixá-lo deitado em seu quintal, e ver se ele 
permanece lá tempo suficiente para fossilizar. 
 
 
AND (DNA) 
 
O "programa" do ADN que toda a vida possui pode somente ser descrito como o projeto.  Aqui 
está uma opinião de um naturalista: 
 

O Dr. Stephen C. Meyer dirige o centro para a ciência e a cultura no Instituto da 
descoberta, um tanque de opinião público não-Partisan com escritórios em Seattle, 
em Washington e em Arlington, Virgínia.  Meyer dedicou mais de duas décadas de 
sua carreira ao curioso caso que ele chama de "o enigma do DNA".  Seu livro 
2009, assinatura na célula, DNA e a evidência de design inteligente, lançado em 
junho de 2009, narra sua investigação pessoal e profissional sobre a causa 
responsável pela origem da informação biológica na célula.  
 
Enquanto trabalhava como Geofísico de exploração em 1985, Meyer participou de 
uma conferência em Dallas abordando a origem do universo, a origem da vida e a 
natureza da consciência humana. 
 
"Foi uma discussão de apreensão sobre o que os cientistas sabiam que não 
sabiam", diz Meyer.  "Fiquei surpreso ao aprender-ao contrário do que eu tinha 
lido em muitos livros didáticos-que os principais peritos científicos sobre a origem 
da vida não tinha explicação satisfatória para a forma como a vida tinha surgido.  
Esses especialistas, muitos dos quais estiveram presentes naquele fim de semana 
em Dallas, reconheceram abertamente que não tinham uma teoria adequada do que 
chamavam de "evolução química", isto é, uma teoria de como a primeira célula 
viva surgiu a partir de produtos químicos mais simples no oceano primordial.  E, a 
partir de suas discussões, ficou claro que o DNA — com seus misteriosos arranjos 
de caracteres químicos — era uma razão fundamental para esse impasse."  Web: 
http://www.vision.org/visionmedia/reviews/intelligent-design-signature-in-the-
cell/17451.aspx 

 
 
CARBONO 14 
 
Criacionistas e cientistas da terra jovem costumam se referir a datação por radiocarbono do C14 
como um "método de namoro defeituoso".  O carbono 14 não se decompõe a uma determinada 
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taxa.  Mas usar essa taxa de decaimento para determinar a idade de algo é tênue.  Deve-se fazer 
suposições sobre o que a make-up atmosférica estava em "pré-história", por exemplo.  Outra vez: 
suposição. 
 
Aqui estão dois grandes problemas com datação por carbono radiométrico: 
 

1. O tecido macio do dinossauro foi encontrado que contem o carbono 14.  A taxa de 
deterioração de C14 é tal que não pode ser mais de 100.000 anos velho.  Se os 
dinossauros morreram 75 milhões anos atrás, que é uma grande lacuna para tentar 
explicar. 

 
"Pesquisadores do Imperial College, em Londres, tiveram baixas expectativas 
quando começaram a analisar oito fósseis de dinossauros descobertos na formação 
do Parque dos dinossauros em Alberta, Canadá, há cerca de 100 anos.  A maioria 
dos ossos, que datavam do período Cretáceo, estavam em fragmentos; as peças que 
permaneceram eram de qualidade abaixo da média.  Para o espanto dos cientistas, 
no entanto, a análise com um microscópio eletrônico revelou o que parecia ser 
glóbulos vermelhos e fibras colágenas que permaneceram intactas ao longo de 
cerca de 75 milhões anos de fossilização.” 
 
"Ao contrário dos ossos e dentes, que podem sobreviver por centenas de milhões 
de anos, os tecidos moles estão entre os primeiros materiais a desaparecer durante 
o processo de fossilização.  Mesmo assim, os cientistas descobriram tecido mole 
intacto em ossos de dinossauro antes.  O caso o mais famoso data a 2005, quando 
Mary Schweitzer da Universidade de estado de North Carolina encontrou fibras do 
colagénio no osso fossilizado do pé de um Rex do Tyrannosaurus.  Mas tais 
descobertas são raras, e ocorreram anteriormente apenas com fósseis 
extremamente bem preservados.  A coisa mais extraordinária sobre o novo achado, 
que os cientistas do Imperial College London relatou esta semana na revista 
Nature Communications, é que os fósseis que eles examinaram são de condição 
relativamente pobre (para colocá-lo gentilmente).”   
Web: https://www.history.com/news/scientists-find-soft-tissue-in-75-million-year-
old-dinosaur-bones 

 
2. Diamantes foram encontrados contendo C14.  Mais uma vez, os cientistas 

acreditam que os diamantes, a substância mais dura da terra, formaram centenas 
de milhões de anos atrás.  E, mais uma vez, o C14 deve apodrecer em nenhuma 
égua do que 100.000 anos.  O C14 também foi encontrado no carvão. 

 
Datação por radiocarbono é geralmente limitado a datar amostras não mais de 
50.000 anos de idade, como amostras mais antigas do que têm C14 insuficiente 
para ser mensurável.  As datas mais antigas foram obtidas usando técnicas 
especiais de preparação de amostras, grandes samples e tempos de medição muito 
longos.  Essas técnicas podem permitir a mensuração de datas até 60.000 e, em 
alguns casos, até 75.000 anos antes do presente (Walker, Mike (2005).  Quaternary 
Dating Methods (PDF).  P. 23 Chichester: John Wiley & Sons.  ISBN 978-0-470-
86927-7. 

 
 
É evidente que há muitas "causas de desacordo" entre as visões criacionista e naturalista.  Nós 
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não podemos fazer o suficiente aqui, mas possivelmente despertar o seu interesse.   
 
 
REIVINDICAÇÕES Da Ciência 
 

 Fósseis: plantas e animais morreram.  Ao longo de anos e séculos acredita-se que eles 
foram cobertos pela terra e fossilizados.  A noção é que as espécies mais antigas estão no 
fundo, e como chegamos a coluna geológica encontramos as espécies mais recentes que 
evoluíram a partir dos primeiros. 

 Dinossauros: criaturas antigas que dominaram o planeta até que um grande meteoro, duas 
milhas de diâmetro, desembarcou no Golfo do México, iniciando uma reação em cadeia 
que levou os dinossauros à extinção. 

 Os cientistas acreditam que, com base no estudo do ADN mitocondrial, somos todos 
antepassados de uma mulher, "a verdadeira véspera". 

 Milhões e bilhões de anos: para que o Big Bang ocorra e "estabilize" (minhas palavras), 
para que toda a coluna geológica seja estabelecida com o registro fóssil resultante, para 
que os dinossauros evoluam e então atinjam a extinção, longas idades (incluindo eras de 
luta-e-morte evolução) teria sido necessário. 

 
 
RESPOSTA BÍBLICA 
 
Fósseis: como se formam os fósseis?  Observe um animal morto.  Veja se ele se torna 

coberto pelo solo antes de apodrecer ou é comido por catadores.  Não restará nada para 
fossilizar.  Tem que ser coberta rapidamente, catastroficamente. 

O registro fóssil é provavelmente o resultado da inundação de Noé.  Plantas e animais 
teriam sido cobertos pela água rapidamente, em toda a terra.  É também por isso que 
fósseis marinhos são encontrados nos topos de muitas montanhas altas.  A arca era 
grande o suficiente para transportar dinossauros, também.  Gênesis 6:15-16 indica que a 
arca tinha mais espaço do que dois campos de futebol. 

Dinossauros: há evidências de que os dinossauros viviam com o homem.  Algumas 
pegadas de homem e dinossauro foram encontradas juntas.  A Bíblia indica que os 
animais do homem e da terra (como os dinossauros) foram criados no mesmo dia (dia 6).  
Job descreve criaturas que soam como um saurópode e t. Rex.  Falaremos mais sobre isso 
mais tarde. 

A ciência agora nos liga a uma única mulher ancestral.  Os cientistas chamam esta mulher 
de "Eve".  A Bíblia chama essa mulher de "Eve". 

Milhões e bilhões de anos-Deus só levou 6 dias.  Por que demorou tanto tempo?  
Resposta-ele teve que criar tempo, talvez sua tarefa mais difícil.  Cerca de 6500 anos 
atrás é quando ele fez isso.” 

 
 
A BÍBLIA E AS ORIGENS 
 
Os cientistas pensam que estão à frente da Bíblia?  "Não, a Bíblia não está errada.  É material 
arcaico escrito há muito tempo por pessoas que mal entendiam o fogo. "  Realmente? 
 

 A Bíblia diz que houve uma inundação mundial.  O registro fóssil mostra evidências de 
uma inundação Mundial (bilhões de coisas mortas enterradas no rock). 
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 A Bíblia diz que o mundo é redondo.  É ele que se senta sobre o círculo da terra, e os seus 
habitantes são como gafanhotos; que estende para fora os céus como uma cortina, e 
espalha-os para fora como uma barraca para habitar em: (Isaías 40:22).  Os cientistas, há 
um dia, descobriram que o mundo é redondo.  Lembrem-se, antes disso, os cientistas 
achavam que o mundo era plano! 

 A terra está pendurada no espaço.  Ele estende o norte sobre o lugar vazio, e pendura a 
terra sobre nada.  (Job 26:7).  Os cientistas primeiro acreditavam que Atlas carregava o 
mundo sobre seus ombros.  A terra está pendurada sobre nada. 

 Todos nós somos descendentes de uma mulher, Eve.  Os cientistas estão agora a virar-se 
desta forma, que havia uma "véspera", na sua "fora de África" postulação. 

 A Bíblia diz que a terra foi dividida nos dias de Peleg.  A terra foi dividida.  Isto pode 
referir-se a deriva continental, o deslocamento das placas tectónicas. 

 
 
PERGUNTAS SOBRE A CRIAÇÃO BÍBLICA 
 

 SEIS DIAS-DEUS É TODO-PODEROSO e poderia ter feito tudo em um dia.  Não 
houve tempo antes da criação.  Deus teve que criar tempo também. 

 UM dia é como mil anos-poderia cada dia da criação ter sido mil anos?  II Pedro 3:8 
registra que com o senhor um dia é como mil anos.  Isso significa apenas que Deus está 
fora do tempo. 

 UM Dia É Como Mil Anos, Outra Vez-"desde que A ciência provou a evolução, o Deus 
não poderia ter criado em 6 dias ordinários.  Ele deve ter feito isso em 6.000 anos. "  Não, 
Deus não disse isso.  No texto hebreu, "Yom" é a palavra usada para o dia, e Yom 
significa 24 nosso dia, exceto quando usado em versos como "no dia do senhor". 

 A EVOLUÇÃO TEÍSTA-este é um compromisso onde os cristãos dizem, "Deus criou 
tudo, e a evolução é como ele fez isso."  Isto ainda chama a Deus uma farsa.  Também 
significa que houve morte antes do pecado. 

 TEORIA GAP-outra maneira de tentar chegar em torno de seis dias e terra jovem é a 
teoria Gap.  Esta teoria coloca milhões de anos entre os dois primeiros versos da Bíblia, 
com Lúcifer ao leme.  Lúcifer rebeldes, Deus limpa tudo com "dilúvio de Lúcifer", Deus 
Recina (isso significa que a morte antes do pecado de Adão novamente), e diz que tudo é 
muito bom (incluindo Lúcifer na época)-ele não funciona. 

 STARLIGHT-se a terra é jovem e as estrelas estão a bilhões de anos-luz de distância, por 
que podemos ver a luz dessas estrelas?  Não deveria estar aqui ainda.  Você viu "de volta 
ao futuro?"  Nas palavras do professor, "você não está pensando em quarto 
dimensionalmente."  Deus fez as estrelas.  Deus fez a luz.  Você acha que ele iria ocorrer 
a ele para fazer os feixes de luz no lugar? 

 O Dilúvio-o registro fóssil só grita "inundação Noahic."  O registro fóssil poderia ser a 
melhor evidência para a historicidade da Bíblia, e contra a evolução. 

 A ERA GLACIAL-uma ocorrência natural após o dilúvio mundial era uma era glacial, e 
definitivamente havia um.  Há teorias envolvendo diferentes cenários, mas o mais 
simples para mim parece ser o mais provável.  Antes da inundação de Noé, havia um 
dossel da água acima do Firmament, criando um efeito de estufa em torno da terra.  
Durante os torrents, este dossel foi esgotado.  De repente, a terra estava coberta de água.  
Os pólos tornaram-se sub-zero.  Era glacial. 
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TEORIA DA EVOLUÇÃO 
 

Sabendo disso primeiro, que virá nos últimos dias scoffers, caminhando após suas 
próprias concupiscelas, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda?  Pois desde 
que os pais adormeceram, todas as coisas continuaram como eram desde o início 
da criação.  Por isso eles de bom grado são ignorantes, que pela palavra de Deus 
os céus eram de idade, ea terra de pé para fora da água e na água: por meio de que 
o mundo que então era, sendo transbordou de água, pereceram: mas os céus ea 
terra , que agora, pela mesma palavra, são mantidos na loja, reservados ao fogo 
contra o dia do juízo e da perdição dos homens incrédulos.  (2 Pedro 3:3-7, uma 
carta de Pedro aos judeus que se seguiram a Jesus) 
 

A religião da evolução tem como sua Trindade tempo, chance, e luta & morte.  Como sua Bíblia, 
sobre a origem das espécies por meio da seleção natural, como seu televangelista, nova, e seu 
periódico, National Geographic.  Os Santos da evolução incluem Charles Darwin, Thomas 
Huxley, Ernst Haeckel e Carl Sagan.  A escritura fundamental, citada pelo falecido Carl Sagan, é 
"o cosmos é tudo o que existe e sempre será." 
 
A premissa da evolução é que "no início" havia um "Big Bang" pelo qual todas as galáxias, 
sistemas solares, estrelas, planetas, luas e cometas foram criados.  Depois de milhões ou bilhões 
de anos, um arranjo serendipitous 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, luta e morte, e 
mais luta e morte-voila!  Durante este período de idades longas, as catástrofes e as mudanças 
clímax causaram extinctions.  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 pessoal e criador na religião naturalista da evolução.  
Na verdade, a evolução é a mentira mais inteligente de Satanás.  Ao contrário das tentações de 
Satanás, como: "Deus realmente disse que," na mentira da evolução nos é dito: "não precisamos 
de Deus", ou "não há Deus".  Satanás deve snicker sempre que dizemos, "Eu acredito que Deus 
criou tudo, e a evolução é como ele fez isso."  Infelizmente, receio que a maioria acredite nisso.  
A razão pela qual um judeu ou cristão acreditaria na evolução é porque isso é o que estamos 
sendo ensinados pelo mundo secular, e não estamos sendo mostrados as falácias da evolução na 
igreja ou sinagoga. 
 
Se não há Deus, então todos vieram a estar fora do caos ao invés de criação especial, vivemos, 
morremos, o fim.  "O cosmos é tudo o que existe e sempre será, " (Sagan).  Por mais triste que 
pareça, o mundo adora.  Se não há Deus, não há Deus para responder.  Podemos fazer o que 
quisermos e estabelecer nossas próprias moralidades.  Os capítulos posteriores refletem sobre o 
que o mundo faz em boa consciência, sem uma necessidade conhecida de responder a Deus. 
 
 
EVOLUÇÃO DO ENSINO 
 

"No futuro, a ciência talvez possa ser capaz de reconstruir um ser vivo.  Mas 
mesmo que a biologia faça avanços diários, ninguém pode fazer previsões 
definitivas.  Se isso acontecer, compreenderemos melhor como a vida-esta coisa 
surpreendente e maravilhosa que nos permite estar aqui para se perguntar sobre as 
funções do mundo.  Mas quanto à questão de ' por que, ' filosofia, religião, e-
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acima de tudo-cada um de nós deve encontrar a resposta.”3 
 
Esta citação é de um livro que é um comentário sobre a "religião" da evolução.  Ao contrário da 
Bíblia que afirma com certeza "Deus fez" e "foi bom", este livro admite incerteza.  Palavras e 
frases são usadas como "cenários possíveis" (plural), "mistério", "opiniões divididas" e 
"Enigma".  Perguntas são feitas como "o que é vida" e "a vida existe em outro lugar, em nossa 
galáxia e além."  Meu favorito é, "o debate sobre a origem da vida permanece vivo" (p.  6). e, 
claro, ao contrário de um Criador amoroso, a evolução implica luta-e-morte, luta-e-morte.  A 
evolução soa como "fato?" 
 
A maioria dos cientistas acredita em "moléculas-a-homem" evolução.  Seguiria, os livros 
didáticos que eles escrevem favorecem a evolução.  A lacuna criada pela "separação da igreja e 
do estado" está ficando mais ampla e mais ampla.  E agora, a Academia Nacional de Ciências 
publicou uma diretriz para professores intitulados “Teaching about Evolution and the Nature of 
Science.”4 
 

Desde que nossos jovens começ suas fundações nas classes adiantadas, eu revi um livro de uma 
biblioteca da escola primária.  Este livro, a origem da vida, é o livro referido nos parágrafos 
anteriores.  A seguir está um resumo do que este livro diz aos nossos filhos: 
 
 
DIDÁCTICO EVOLUTIVO DIDÁTICO 
 
O livro abre com uma lenda de uma tribo africana que é a sua conta de criação.  Ele afirma que 
há muitas lendas em todo o mundo que geralmente associam eventos repentinos e envolvem o 
sobrenatural.  (É interessante que as lendas geralmente envolvem um criador e eventos 
repentinos.)  Os pontos deste texto seguem: 
 

15.000.000.000 anos atrás, um "Big Bang" perturba um núcleo de matéria e 
dispersa gases em todo o universo.  10.000.000.000 anos após o Big Bang, nosso 
sistema solar apareceu.  A formação do nosso sistema resultou de estrelas 
formadas no Big Bang explodindo (novamente), produzindo nuvens químicas no 
espaço, que se reagruparam em novas estrelas e planetas.  Isso foi há 
5.000.000.000 anos. 
 
As primeiras formas de vida devem ter aparecido após os primeiros bilhões de 
anos na terra.  Moléculas orgânicas poderiam ter se formado por descargas 
relâmpago em uma atmosfera primitiva de metano, hidrogênio, amônia e vapor de 
água.  Isso, talvez, formar moléculas orgânicas, aminoácidos e células que podem 
reproduzir e crescer para produzir vida. 
 

A formação do ADN é o passo seguinte.  No entanto, o texto reconhece muitas opiniões 
divididas e discordância em pensamentos como: 
 
 "A vida pode ser o produto final da... auto-organização.  Muitos cientistas discordam 

completamente... "  (p. 43.) 

                                                 
3 (Hagens, Bernard and Lenay, Charles, The Origin of Life, p. 72, Barron’s Educational Series, Inc., 1986 Hachette- 
Fondation Diderot/La Nouvelle Encyclopedie, Paris, France.) 
4 Teaching about Evolution and the Nature of Science, National Academy of Science. 
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 "Qualquer forma viva deve ser capaz de reproduzir antes que possa melhorar e se organizar" 
(p.  43). 

 "Duplicação: no momento da reprodução, a planta dos pais (DNA), tem que ser transmitida à 
sua descendência."  (p. 44-45.) 

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

 "Um começo... e evolução: imaginemos que a formação de uma pequena porção de DNA e 
de algumas proteínas de transcrição pode ser explicada.  Teríamos a chave do mistério?  Sim, 
porque tudo pode melhorar... "  (p. 48.) 

 
A próxima seção do texto lida com temas como o pensando da vida além do nosso sistema solar.  
(Não se afirma se isso inclui anjos, mas tenho certeza que não.)  Ele menciona "panspermia:" 
 

"(o famoso astrofísico Inglês [Sir] Fred Hoyle) disse: os processos químicos das 
coisas vivas são extremamente complexos... Recursos de toda a galáxia foram 
needed...in ordem para produzir a célula mais simples... Todas as nuvens 
interestelares... tinham de estar envolvidas no início da vida... os cometas são os 
agentes semeadores do universo... Supõe-se que a evolução dos seres vivos na 
terra resulte da adição do código genético de novas formas de vida provenientes 
do espaço sideral.” 

 
O livro continua com "a explosão da vida".  Continua a afirmar que, ao longo de milhões de 
anos, a evolução continuou.  Da vida mais simples veio a vida mais complexa, e finalmente o 
homem.  A vida supostamente começou a partir de animais simples que evoluíram para as 
primeiras formas de plantas simples.  Os formulários da planta evoluíram então para cima como 
fizeram os animais. 
 
O sentimento de conclusão deste livro é certamente o mais exato: 
 

"Cada animal é adaptado ao seu ambiente, e cada parte do seu corpo é utilizada 
nessa adaptação.  A imensa diversidade de formas vivas está relacionada com a 
imensa diversidade de seus modos de vida.  Mas como são as aparições dessas 
adaptações, novas espécies e novas formas de vida produzidas?  Este é o 
problema da evolução, o tema de um tipo completamente diferente de 
investigação-o tema de um outro livro. "  PP.  69-70) 

 
 
A FÉ OS FATOS SE ENCAIXAM 
 
Toda a humanidade ascendeu do primeiro homem, Adão, a quem Deus fez em sua criação 
perfeita.  Vamos rever comentários da visão criacionista sobre a origem da vida, e do eminente 
cientista da criação Dr. Jonathan Sarfati sobre o novo manual de evolução-ensino.  Dr. Sarfati, 
um cientista que trabalha para answers in Genesis em Brisbane, Austrália, escreveu um 
comentário maravilhoso, Refuting Evolution.5  Seu livro examina muitas inconsistências, erros, 
se você vai, de “Teaching about Evolution and the Nature of Science.”  Este é um excelente 
trabalho e inclui comentários sobre falácias da teoria da evolução.  Este livro é um dos muitos 
mais tarde recomendado que mostram que a criação é uma fé que os fatos se encaixam. 

                                                 
5 Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999. 
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ELES NÃO PODEM ESTAR AMBOS CERTOS 
 
Por que a fúria dos pagãos, e as pessoas imaginam uma coisa vaidosa?  (Salmos 2:1). 
 
Tive uma conversa com um médico.  Ele é um especialista, e na parede em seu escritório foi um 
diagrama mostrando um órgão complicado sobre o qual ele é perito.  Apontei para o gráfico e 
perguntei: "evolução ou design?"  Sem saber o meu ângulo, o médico tentou evitar a pergunta.  
Ao pressionar para uma resposta fora do registro, ele disse: "muitas pessoas se sentaram e 
discutiram esta questão.  A maioria parece pensar que a evolução é a resposta. "  Ele acrescentou: 
"Eu acho que é o que você acredita em." 
 
Podemos debater ambos os lados das questões.  Pode-se pensar que ele tem a prova 
incontestável; que o outro lado tem que ceder.  Mas lembre-se, cada lado examina os fatos de seu 
sistema de crença predeterminado, ou viés.  Ken Ham, em seu livro de perguntas e respostas com 
o título intrigante Did Adam Have a Belly Button,6 relacionados com o seguinte: 

 
"Eu tive muitas pessoas ao longo dos anos dizer que se pudéssemos encontrar a 
arca de Noé, então poderíamos convencer as pessoas de que a Bíblia é 
verdadeira." 
 
O Sr. presunto continua, "Eu sou lembrado de um professor que me disse uma vez 
depois que eu falei em uma faculdade secular (não-cristã)-" Eu não me importo se 
encontram um barco grande na parte superior do Mt.  Ararat e arrastá-lo para 
baixo rua principal, eu ainda não acredito que é a arca de Noé. 
 
"Em outra reunião, um homem me disse: ' Quem diria que alguns padres não 
construíram um grande barco no monte.  Ararat porque eles queriam que as 
pessoas acreditasse na história da Bíblia.’” 

 
Como é que duas pessoas inteligentes examinam os mesmos factos e resultam em conclusões 
diametradas?  É um fato olhar para um fóssil e dizer: "Este é um fóssil."  Não é factual olhar para 
um fóssil e determinar que ano viveu e morreu, que cor sua pele era, etc.  O examinador 
preenche os intangíveis.  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 se encaixaria dentro de seu quadro de tempo evolutivo (e talvez por 
causa dos métodos de namoro defeituosos usados).  Ambos não podem estar certos. 
 
Para uma coisa, lembre-se que nós temos mentes imperfeitas.  Mesmo os mais qualificados dos 
cientistas, independentemente da fé, tem uma mente falível.  Nem estava lá quando o começo 
aconteceu.  Isto dá àqueles fiéis a Deus uma perna-up, ou deve, por causa de sua crença de que 
havia uma testemunha ocular, uma testemunha ocular infalível, que fez o que ele fez e tinha tudo 
claramente gravado para nós.  Claro, um não-judeu ou não-cristão não vai acreditar nisso.  Qual 
é a nossa desculpa? 
 
Alguns de nós são enganados 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 
                                                 
6 Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?”  Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999, p. 43. 
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não acreditam em Deus, disseram que provaram sua teoria usando seu sutiã humano corrupto ins, 
seus métodos sem som, e seu equipamento falível.  A resposta correta para a evolução/criação é, 
naturalmente, que Deus fez isso em seis dias.  Mas e as provas?  Ele suporta um ou outro, e isso 
importa? 
 
 
A CONTA DE CRIAÇÃO 
 
A única coisa acima de todos os outros que me leva a crer em uma "criação especial" por um 
Deus Criador, não importa o que mais a Bíblia diz, ou como a Bíblia é interpretada, ou o que 
qualquer livro de ciência dizer para ou contra qualquer coisa, está contido no seguinte : E o 
senhor formou o homem da poeira do chão, e soprou em suas narinas o sopro da vida; e o 
homem tornou-se uma alma viva.  (Gênesis 2:7). 
 
A "respiração da vida" é uma frase muito especial (do capítulo 2).  Quando qualquer humano ou 
animal morre, todas as partes estão lá.  Todas as moléculas estão lá.  A "programação" (DNA-
Blueprint para a vida) está lá.  Então, se o corpo estava vivo um minuto atrás, por que não pode 
ser ressuscitado?  Às vezes, podemos restaurar uma função ausente, como um coração parado, e 
"Kick-Start" ele; Mas, para todos os outros casos, o corpo está faltando "o sopro da vida."  Só 
Deus tem sido capaz de fornecer a essência fundamental, "o sopro da vida." 
 

 A Bíblia é a palavra de Deus baseada na crença da autoevidência. 
 Deus quer dizer o que ele diz, baseado na palavra de Deus e no ponto anterior? 
 Ele criou tudo o que há em seis dias e descansou no sétimo. 
 Deus mais tarde destruiu sua criação com uma inundação mundial porque o pecado 

entrou no mundo.  Ele poupou a família de Noé, criaturas terrestres e aves instruindo Noé 
a construir uma arca.  A maior parte do registro fóssil em todo o mundo é provavelmente 
a evidência da inundação de Noé. 

 Após a inundação e a torre de Babel, os antepassados de Noé foram espalhados "no 
exterior sobre a face da terra" (Gênesis 11:9).  A descendência dos animais na arca teria 
dispersado a partir da libertação da arca. 

 A rápida separação continental dividiu as terras na configuração que conhecemos hoje.  
Os cientistas referem-se a isto como "placas tectónicas" ou "deriva continental.” 

 
 
REFUTANDO A EVOLUÇÃO 
 
O livro do Dr. Jonathan Sarfati, Refuting Evolution,7 investiga as reivindicações para a evolução 
feita pela Academia Nacional das Ciências (EUA).  O NAS compilou um livro contendo 
informações com a finalidade de ajudar os professores a doutrinar ainda mais os alunos para as 
crenças da evolução.  Este livro tem o direito Teaching About Evolution and the Nature of 
Science8. 
 
Uma vez que estamos questionando, "pode a Bíblia e ciência compromisso", vamos olhar para 
algumas citações por evolucionistas proeminentes retirados do livro do Dr. Sarfati que Counter-
indicam compromisso: 

                                                 
7 Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999. 
8 Teaching about Evolution and the Nature of Science, National Academy of Science. 
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"Evolução (é) uma teoria universalmente aceito não porque pode ser provado por evidências 
logicamente coerentes para ser verdade, mas porque a única alternativa, criação especial, é 
claramente incrível", P16, professor D.M.S. Watson. 
 
"Nós tomamos o lado da ciência apesar do absurdo da patente de alguns de seus construtores, 
apesar de sua falha cumprir muitas de suas promessas extravagantes... porque nós não podemos 
permitir um pé divino na porta," botões pp17-18, Richard Lewontin. 
 
Infelizmente, "como foram muitas pessoas do Alabama, eu era um cristão nascido de novo.  
Quando eu tinha quinze anos, entrei na Igreja Batista do Sul com grande fervor e interesse pela 
religião fundamentalista; Saí aos dezessete anos quando cheguei à Universidade do Alabama e 
ouvi sobre a teoria evolucionária, "pp19-20, com Wilson.  Outro exemplo de porque eu acredito 
que a evolução é a maior mentira de Satanás. 
 

A seguir estão citações de alguns dos mais brilhantes evolucionistas-cientistas.  Estas citações 
foram extraídas de uma coleção de 130 tais citações encontradas no livro de citações revisado 
das respostas em ministérios do Genesis: 
 

 De facto, a evolução transformou-se em um sentido uma religião científica; quase todos 
os cientistas aceitaram e muitos estão dispostos a "dobrar" suas observações para se 
encaixar com ele.  Professor H. S. Lipson.9 

 O fato da evolução é a espinha dorsal da biologia, e a biologia é assim na posição 
peculiar de ser uma ciência fundada em uma teoria não provada-é então uma ciência ou 
uma fé?  L. Harrison Matthews.10 

 É fácil o suficiente para fazer-se histórias de como uma forma deu origem a outra, e para 
encontrar razões pelas quais as fases devem ser favorecidos pela seleção natural.  Mas 
essas histórias não são parte da ciência, pois não há nenhuma maneira de colocá-los para 
o teste.  Dr. Colin Patterson.11 

 Os biólogos são simplesmente ingênuos quando falam de experimentos projetados para 
testar a teoria da evolução.  Não é testável. Professor Whitten.12 

 Os fatos não "falam por si mesmos"; Eles são lidos à luz de uma teoria (ênfase 
adicionada).  Professor Stephen Jay Gould.13 

 A pergunta é: você pode me dizer qualquer coisa que você sabe sobre a evolução, 
qualquer coisa, e qualquer coisa que é verdade?  Eu tentei essa pergunta sobre a equipe 
de biologia no Museu de campo de história natural ea única resposta que eu tenho foi o 
silêncio.  Dr. Colin Patterson, depois de trabalhar na evolução por 20 anos.14 

 O evolucionismo é um conto de fadas para adultos.  Professor Louis Bounoure.15 
 Eu acho, no entanto, que devemos ir mais longe do que isso e admitir que a única solução 

aceitável é a criação.  Professor H. S. Lipson.16 
 Todos os paleontólogos sabem que o registro fóssil contém pouco precioso na forma de 

                                                 
9  Dr. Andrew Snelling editor, The Revised Quote Book, Creation Science Foundation Ltd., Answers in Genesis, 
Acacia Ridge, Queensland, Australia 1990. p. 2.  Original sources of all quotes are cited within this reference. 
10 Ibid. p. 2. 
11 Ibid. p. 3. 
12 Ibid. p. 3. 
13 Ibid. p. 3. 
14 Ibid. p. 4. 
15 Ibid. p. 5. 
16 Ibid. p. 6. 
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formas intermediárias; transições entre os grupos principais são caracteristicamente 
abrupta.  Professor Stephen Jay Gould.17 

 Ao contrário do que a maioria dos cientistas escrevem, o registro fóssil não suporta a 
teoria darwiniana da evolução porque é essa teoria (existem várias) que usamos para 
interpretar o registro fóssil.  Ao fazê-lo, somos culpados de raciocínio circular, se então 
dizemos que o registro fóssil apoia esta teoria.  Dr. Ronald R. West.18 

 Ecoando a crítica feita de crânios habilis de seu pai, ele acrescentou que o crânio de Lucy 
era tão incompleta que a maior parte era "imaginação feita de gesso de Paris", tornando 
assim impossível para tirar qualquer conclusão firme sobre que espécie ela pertencia.”  
Richard Leakey.19 

 Mudança gradual evolutiva por seleção natural opera tão lentamente dentro das espécies 
estabelecidas que não pode explicar as principais características da evolução.  Steven M. 
Stanley.20 

 A origem do código genético é o aspecto mais desconcertante do problema das origens da 
vida e um grande avanço conceitual ou experimental pode ser necessário antes que 
possamos fazer qualquer progresso substancial.  Dr. Leslie Orgel.21 

 Estes resultados indicam que mesmo os sistemas da total-rocha podem ser abertos 
durante o metamorfismo e podem ter seus sistemas isotópica mudados, fazendo o 
impossível determinar sua idade geológica.  Professor Gunter Faure.22 

 Não se pode negar que de um ponto de vista estritamente filosófico os geólogos estão 
aqui discutindo em um círculo.  A sucessão de organismos foi determinada por um estudo 
de seus restos empinados nas rochas, e as idades relativas das rochas são determinadas 
pelos restos de organismos que o contêm.  R. H. Rastall.23 

 
 
UMA “FLOR DELICADA" 
 
Aqui está uma grande citação: a evolução é tão delicada uma flor que deve ser protegida?  Se for, 
então deve haver algo de errado com ele.  Andrew Wert, Fellowship de ciência da criação. 
 
Evolucionistas-alguns conscientemente-têm ensinado pequenas mentiras brancas como evidência 
de evolução.  Um exemplo é o desenvolvimento embrionário.  Em 1874, Ernst Haeckel, um 
apoiador de Charles Darwin, preparou diagramas mostrando embriões de várias espécies 
diferentes.  Todos pareciam muito parecidos.  A alegação era de que eles pareciam semelhantes 
porque o desenvolvimento embrionário dos diferentes animais reflete sua história evolutiva.  Os 
desenhos do embrião representaram um peixe, salamandra, tartaruga, galinha, coelho, e um ser 
humano.  Os esboços fraudulentos foram deliberadamente enganadores.  As verdadeiras formas 
destes embriões não mostram a semelhança que Haeckel foi pretendendo24. 
 
Uma das lições mais comuns incorretas sobre a evolução tem sido o ensino das mariposas 
apimentada da Inglaterra.  Havia alguma fraude relacionada a este, e o assunto é sabido para não 

                                                 
17 Ibid. p. 8. 
18 Ibid. p. 10. 
19 Ibid. p. 14. 
20 Ibid. p. 19. 
21 Ibid. p. 21. 
22 Ibid. p. 22. 
23 Ibid. p. 25. 
24 Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, USA Master Books, 1999.  pp. 85-86. 
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ser da evolução de todo, mas está sendo ensinado talvez involuntariamente e em algumas salas 
de aula no presente.  A traça apimentada veio em variedades mottled mais leves e mais escuras, 
dependendo dos genes para a melanina herdada de seus pais.  UM líquen cinza claro incrustava 
certas árvores na Inglaterra.  As traças mais escuras eram mais fáceis de ver no líquene claro, 
assim que os pássaros comeram-nos mais freqüentemente do que os claros.  Então a revolução 
industrial matou o Líquen nas árvores.  As traças coloridas mais claras então furaram para fora 
mais do que a obscuridade, e a tendência inverteu.  Esta foi estritamente variação dentro de um 
tipo, não a evolução.25 
 
 
Deus nos fez e nos ama.  Nós fomos o grande final de sua criação especial.  Embora tenhamos 
pecado e estragado sua criação perfeita, ele quer que passemos a eternidade com ele.  Ele 
prometeu um Messias para dar a redenção pelos nossos pecados.  Quando virá o Messias? 
 
 

                                                 
25 Parker, Gary, Creation Facts of Life, Colorado Springs, Colorado, Master Books, 1994, pp72-73) 
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PARTE II 
 

MOLDAR EVENTOS 
 
 
 

 
 
 
 

E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a 
imaginação dos pensamentos de seu coração era apenas o mal 
continuamente.  E ele lamentou o senhor que ele havia feito o homem na 
terra, e que o afligido em seu coração.  E o senhor disse: destruirei o 
homem que criei a partir da face da terra; tanto o homem, e besta, ea 
coisa rastejando, e as aves do ar; para ele me tristezas que eu os fiz.  Mas 
Noé encontrou a graça aos olhos do senhor.  (Gênesis 6:5-8) 
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Capítulo Cinco 
 

A Inundação Genesis e Aftermath 
 
 

 
UM DILÚVIO GLOBAL 
 
Uma das falácias da evolução é que a ciência deve ser observável e repetível.  Isso não acontece, 
então a evolução deve continuar a ser uma teoria.  Os evolucionistas não podem explicar o 
mundo que encontramos ao nosso redor sem incluir uma conta de inundação. 
 
Imagine o mundo coberto por água a forma de chuva e borbulhando do chão.  A água seria muito 
suja com partículas de solo, árvores arrancadas, e animais afogados.  Imagine a água receding 
sobre meses e meses.  As partículas do solo se instalariam em camadas.  Animais mortos seriam 
cobertos por lama que desde então se transformou em rocha.  Encontramos apenas que no mundo 
de hoje, que é evidência adicional de que o dilúvio de Noé era global. 
 
Os evolucionistas não aceitam que houve uma inundação global.  Eles afirmam que as principais 
razões criacionistas aceitar a inundação estão incorretas.  Os evolucionistas acreditam que não há 
nenhuma evidência para suportar tal inundação.  A maioria dos criacionistas aceitam que o 
Grand Canyon é evidência de depósitos estratificados estabelecidos pela água, e que após o 
dilúvio, um evento catastrófico, esculpiu o desfiladeiro. 
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PBS apresentou um episódio de nova em 11 de novembro de 2017 intitulado "Killer 
inundações".  Esta é uma citação da transmissão: "em todo o mundo, três locais distantes 
compartilham uma estranha semelhança.  Nos Estados Unidos, 26.000 quilômetros de canyons 
secos e formações rochosas bizarras cobrem o noroeste; na Islândia, um desfiladeiro de 90 
metros de profundidade parece ter sido arrancado em um instante; e ao largo da costa da Grã-
Bretanha, uma rede de desfiladeiros misteriosos esculpidos no fundo do mar poderia revelar 
como este canal primeiro separou o que é agora Grã-Bretanha da França.  Longe de erodir 
gradualmente, há evidências de que enormes delírios destruíram essas paisagens no piscar 
geológico de um olho.  Mas o que poderia ter provocado inundações tão assassino?  E poderia 
uma greve de novo?  O programa nova concluiu que muita água em pouco tempo causou esses 
acontecimentos.  Eles compararam alguns deles com o escopo do Grand Canyon, mas (eu acho) 
cuidadosamente ignorado detalhes do evento Grand Canyon. 
 
Os cientistas que são criacionistas ver a evidência do Grand Canyon como um evento repentino e 
recente.  O Dr. Walter Brown sugere em seu livro no começo que enormes quantidades de 
camadas sedimentares foram produzidas pela catástrofe global, e cobriram a terra como um 
cobertor.  O Dr. Brown teorizou que a drenagem da inundação produziu alguns lagos enormes, 
borne-inundação.  "Devido às condições locais, muitos destes lagos acabaram por secar.  Outros 
permanecem até hoje, mas outros ainda cresceram.  Eventualmente, as represas naturais que 
prendem estes lagos grandes deram a maneira, e a água começou a derramar através da abertura.  
Quanto mais isso aconteceu, mais larga a lacuna cresceu, até que o lago inteiro subiu através 
catastroficamente, e esculpiu o Canyon rapidamente. "  Estas posições prendem-se aos modelos 
científicos.   
Web: https://www.missionimperative.org/uploads/4/7/7/0/47708539/how_did_the_grand_can-
yon_actually_form.pdf 
 
 
MUNDO PRÉ-INUNDAÇÃO 
 
Deixe-nos abordar uma das perguntas mais freqüentes encontradas ao discutir a visão bíblica das 
origens.  A Bíblia nos diz que Adão foi o primeiro homem.  Ele também nos diz de onde a 
esposa de Adão veio; Deus tomou uma das costelas de Adão e criou uma mulher.  Sabemos de 
onde Cain veio; Ele era filho de Adão e Eva; Mas e a mulher de Cain? 
 
Esquecemos o que lemos nos capítulos 1 e 2 de Gênesis?  O bíblico nos diz que Adão viveu por 
930 anos.  Ele poderia ter sido pai de muitas centenas de crianças.  De acordo com Gênesis 5:4, 
Adão e Eva, de fato, tiveram muitos filhos: e os dias de Adão depois que ele havia gerado Seth 
foram 800 anos: e ele gerou filhos e filhas.  A esposa de Cain era provavelmente sua irmã.  A 
associação genética era quase pura naquele tempo, assim que os perigos que afetam crianças de 
casar parentes próximos não existiram.  As leis contra o incesto não vieram até bem depois do 
dilúvio de Noé, e foram gravadas por Moisés: nenhum de vós se aproximará de qualquer que 
esteja próximo de parentes a ele, para descobrir a sua nudez: Eu sou o senhor.  Levítico 18:6.  Na 
verdade, a descendência de Noé teria enfrentado a mesma situação, exceto que realmente não era 
uma "situação" naquela época em nossa história. 
 
"E Cain conhecia sua esposa; e ela concebeu, e nua Enoque: e construiu uma cidade, e chamou o 
nome da cidade, após o nome de seu filho, Enoque... E Adah nua Jabal: ele era o pai de tais 
como habitar em tendas, e de como ter gado.  E o nome de seu irmão era Jubal: ele era o pai de 
todos, como lidar com a harpa e órgão.  E Zillah, ela também nua Tubalcain, um instrutor de 
todos os artesão em latão e ferro: ea irmã de Tubalcain foi Naamah.  (Gênesis. 4:17, 20-22). 
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Muitas pessoas usam a pergunta "esposa de Cain" como um ponto de anti-criação-pró-evolução.  
Será que aqueles presos nesta questão acreditam que centenas das mesmas pessoas-tipo 
espontaneamente gerados para formar um conjunto de criadores não relacionados para lançar a 
cadeia evolutiva de nossos primeiros antepassados?   
 
 
CIDADES AFUNDADO 
 
Se houvesse uma inundação mundial, o que aconteceu com as coisas vivas que pereceram e para 
as cidades onde o homem viveu?  UM especial da televisão sobre as cidades afundado abaixo 
dos mares apresentou os investigadores com um enigma.  Quem os construiu?  Quando?  Como?  
O que aconteceu com as pessoas?  Sabemos pouco sobre a terra e a geografia antes do dilúvio.  
Poderiam estas cidades ser antediluviano (isto é. pre-inundação), enterrado na água pela 
inundação de Noah?  Essa é uma possibilidade distinta.  Além disso, a humanidade foi muito 
mais avançada naquele momento do que a maioria dos arqueólogos nos fariam crer.  Lembre-se, 
Adão foi feito em uma criação perfeita.  Nossas mentes e corpos foram afetados por milhares de 
anos de degradação.  Consulte leitura recomendada, The Puzzle of Ancient Man, Donald E. 
Chittick, Ph.D. 
 
Sabemos que havia cidades e ofícios finos antes do dilúvio: e Cain conhecia sua esposa; e ela 
concebeu, e nua Enoque: e construiu uma cidade, e chamou o nome da cidade, após o nome de 
seu filho, Enoque... E Adah nua Jabal: ele era o pai de tais como habitar em tendas, e de como ter 
gado.  E o nome de seu irmão era Jubal: ele era o pai de todos, como lidar com a harpa e órgão.  
E Zillah, ela nua Tubalcain, um instrutor de todos os artesão em latão e ferro: ea irmã de 
Tubalcain foi Naamah.  Gênesis 4:17, 20-22. 
 
É muito possível que estamos encontrando cidades pré-cheias e civilizações, o mar e em terra 
também.  Um exame mais adicional pode um dia provar este.  Como se o pecado e a morte não 
fossem suficientes para trazerem a terra, fizemos as coisas tão ruins que Deus tinha que destruí-
la. 
 
 
A RAZÃO PARA UMA INUNDAÇÃO 
 
Gênesis capítulo 6 nos diz que Deus "afligido" sobre sua criação e decidiu destruí-lo.  O que 
aconteceu com sua criação perfeita?  Este julgamento do mundo foi trazido sobre pelo pecado 
porque o homem não poderia obedecer um mandamento simples: (do fruto da árvore que está no 
meio do jardim, o Deus disse, você não comerá dele (Genesis. 3:3).] 
 
 
PRIMEIRO PECADO 
 
Agora a serpente era mais sutil do que qualquer besta do campo que o Senhor Deus tinha feito.  
E ele disse à mulher: Sim, Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim?  Eva 
respondeu a Satanás que ela e Adão não podiam comer da árvore no meio do jardim ou iriam 
morrer.  E a serpente disse à mulher: Não morrerás seguramente.  Satanás continua, pois Deus 
sabe que no dia em que você comer, então seus olhos serão abertos, e você será como deuses, 
conhecendo o bem e o mal.  (Gênesis 3:1, 4, 5). 
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DEUS SALVA NOÉ E SUA FAMÍLIA 
 
Então Deus olhou para a terra, e de fato era corrupto; para toda a carne tinha corrompido seu 
caminho na terra.  E Deus disse a Noé: "o fim de toda a carne veio antes de mim, pois a terra está 
cheia de violência através deles; e eis que eu os destruirei com a terra.  (Gênesis 6:12-13 NKJ) 
 
Faça uma arca de madeira gopher; quartos deve fazer na arca, e deve lançá-lo dentro e fora com 
pitch.  E isso é (como) você deve fazê-lo de: o comprimento da arca deve ser 300 côvados (135 
metros), a amplitude de que 50 côvados (22 metros), ea altura do que trinta côvados (14 metros).  
UMA janela deve fazer para a arca, e em um côpedaço você terminá-lo acima; e a porta da arca 
se estabelecerá no seu lado; com mais baixo, segundo, e terceira histórias (3 andares de altura) 
você vai fazer isso.  (Gênesis 6:14-16).  (As três histórias totalizaram mais de 9.000 metros 
quadrados!  Mais de dois campos de futebol americano.) 
 
No sexto centésimo ano da vida de Noé, no segundo mês, o décimo sétimo dia do mês, no 
mesmo dia foram todas as fontes do grande profundo quebrado, e as janelas do céu foram 
abertas.  Gênesis. 7:11. 
 
 
ÁGUA E ANIMAIS 
 
E eis que eu mesmo estou trazendo enchentes na terra, para destruir de debaixo do céu toda a 
carne em que é o sopro da vida; Tudo o que está na terra deve morrer.  Mas vou estabelecer a 
minha aliança com você; e você deve entrar na arca você, seus filhos, sua esposa, e as esposas de 
seus filhos com você.  E de todos os seres vivos de toda a carne, você deve trazer dois de cada 
tipo para a arca, para mantê-los vivos com você; Eles serão masculinos e femininos.  Das aves 
após a sua espécie, de animais após a sua espécie, e de cada coisa rastejante da terra após a sua 
espécie, dois de cada tipo virá a você para mantê-los vivos.  E você deve tomar para si mesmo de 
toda a comida que é comido, e você deve reuni-lo para si mesmo; e será alimento para você e 
para eles. ' '  Assim Noé fez; de acordo com tudo o que Deus lhe ordenou, então ele fez.  
(Gênesis 6:17-22 NKJ) 
 
 
QUEM FOI CONVIDADO 
 
E Noé fez de acordo com tudo o que o senhor lhe ordenou.  Noé tinha 600 anos de idade quando 
as enchentes estavam na terra.  Assim, Noé, com seus filhos, sua esposa e as esposas de seus 
filhos, entrou na arca por causa das águas do dilúvio.  De animais limpos, de animais que são 
impuros, de aves, e de tudo o que se arrasta sobre a terra, dois por dois, eles entraram na arca de 
Noé, masculino e feminino, como Deus ordenou a Noé.  E aconteceu depois de sete dias que as 
águas do dilúvio estavam na terra.  No sexto centésimo ano da vida de Noé, no segundo mês, o 
décimo sétimo dia do mês, naquele dia todas as fontes da grande profundidade foram quebradas, 
e as janelas do céu foram abertas.  E a chuva estava na terra 40 dias e 40 noites.  (Gênesis 7:5-12 
NKJ) 
 
 
O QUE ACONTECEU 
 
Agora o dilúvio foi na terra 40 dias.  As águas aumentaram e ergueram a arca, e ela subiu alto 
acima da terra.  As águas prevaleceram e aumentaram consideravelmente na terra, e a arca 
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moveu-se aproximadamente na superfície das águas.  E as águas prevaleceram excessivamente 
na terra, e todas as colinas altas todo o céu foram cobertas.  As águas prevaleceram quinze 
côvados para cima, e as montanhas foram cobertas.  E toda a carne morreu que se moveu sobre a 
terra: aves e gado e bestas e cada coisa rastejante que se arrasta sobre a terra, e cada homem.  
Tudo em cujas narinas foi o sopro do espírito da vida, tudo o que estava na terra seca, morreu.  
Assim destruiu todas as coisas vivas que estavam na face da terra: homem e gado, coisa 
rastejando e pássaro do ar.  Eles foram destruídos da terra.  Somente Noé e aqueles que estavam 
com ele na arca permaneceram vivos.  E as águas prevaleceram na terra 150 dias.  (Gênesis 7:17-
24 NKJ) 
 
 
APÓS O DILÚVIO 
 
A ciência mainstream luta com as perguntas: "para onde foi a água?  Como poderia cobrir a 
montanha mais alta?  Bem, quem sabe o quão altas as montanhas mais altas estavam antes do 
dilúvio.  Deus inspirou Davi a escrever esses versículos: você vestiu a terra com inundações de 
águas cobrindo as montanhas.  Você falou, e ao som de seu grito a água recolhida em suas camas 
vastas do oceano, e as montanhas levantaram-se e os vales afundaram-se aos níveis que você 
decreed.  E então você estabeleceu um limite para os mares, para que eles nunca mais cobriam a 
terra.  Salmos 104:6-9 LVB. 
 
O que vemos hoje, em todo o planeta, são camadas de certas rochas, muitas vezes alternando 
com camadas de outras rochas.  Encontrado nestas camadas são fósseis.  Se houvesse uma 
inundação mundial, o que encontrariam?  Encontrávamos milhões de coisas mortas enterradas 
em camadas de rochas estabelecidas por água por toda a terra.  Isso é exatamente o que 
encontramos! 
 
Estas rochas são os restos do dilúvio na Bíblia, o dilúvio de Noé.  Aconteceu talvez cerca de 
quatro ou 5000 anos atrás.  Pode haver qualquer tipo de fóssil encontrado nestas rochas ou na 
terra ao seu redor.  Todos nós olhamos para os fósseis e assim por diante como se aplica à nossa 
"religião", naturalismo ou criação especial. 
 
 
TORRE DE BABEL: O PECADO E A LINGUAGEM CONFUNDIDA 
 
Quantas chances Deus deve nos dar?  Após o dilúvio, Deus ordenou que Noé e sua família se 
espalhem por toda a terra.  Em vez disso, decidiram viver juntos.  Isso forçou Deus a outra 
intervenção. 
 

E a terra inteira era de uma língua, e de um discurso.  E aconteceu, quando 
viajaram... encontraram uma planície... e eles habitaram lá.  E eles disseram um 
para o outro, ir para, vamos fazer tijolo, e... argamassa.  E eles disseram: Vá, 
vamos construir-nos uma cidade e uma torre, cujo topo pode chegar ao céu; e 
vamos fazer-nos um nome, para que não sejamos espalhados no exterior sobre 
a face de toda a terra.  E o senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os 
filhos dos homens construíram.  E o senhor disse: Eis que o povo é um, e eles 
têm toda uma língua; e isso eles começam a fazer: e agora nada será contido a 
partir deles, que eles imaginaram fazer.  Vá para, deixe-nos ir para baixo, e não 
confundir a sua língua, que eles podem não entender o discurso de um outro.  
Assim, o senhor os dispersou no exterior dali sobre a face de toda a terra, e eles 
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partiram para construir a cidade.  Conseqüentemente é o nome dele chamado 
Babel; Porque o senhor havia conencontrado a linguagem de toda a terra: e dali 
o senhor os dispersou no exterior sobre a face de toda a terra.  (Gênesis 11:1-9) 

 
 

 
 

TORRE DE BABEL 
 
 
OS DIAS DE PELEG 
 
E até Eber nasceram dois filhos: o nome de um era Peleg; para (porque) em seus dias era a terra 
dividida; [Peleg-literalmente, divisão] (Gênesis 10:25; 1 Crônicas 1:19) 
 
Se um examina um globo, não é demasiado difícil imaginar a desmontagem do globo com uma 
lâmina, e o remontagem em uma forma por meio de que todos os continentes Interlock.  Há 
muita evidência científica para isso.  Bem, não que Deus esculpiu a terra com uma navalha, mas 
que os continentes uma vez foram Interlocked.  Minha opinião é que este arranjo existiu 
certamente em uma vez.  Eu não acho que o porquê, como, e quando importa muito para este 
capítulo.  Se você se importa de olhar para este tópico, procure "deriva continental" e "placa 
tectónica."  Certifique-se de incluir o livro de respostas e a terra nova como fontes em sua busca 
(veja leitura recomendada). 
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Há desacordo entre os estudiosos da Bíblia sobre se a referência a Peleg refere-se ao tempo de 
deriva continental.  Uma certeza é que havia algum tipo de divisão da terra nos dias de Peleg.  
Era importante o suficiente para mencionar em dois livros do antigo testamento, curiosamente 
com quase a mesma redação.  Alguns acreditam que a divisão nos dias de Peleg era a formação 
de rios e possivelmente outros limites físicos que dividiram mais os habitantes na terra um pouco 
do que a deriva continental, que talvez ocorresse antes deste. 
 
A divisão era outro meio para Deus nos dispersar.  Isto não era necessariamente um castigo.  Se 
fosse, minha crença é que mais detalhes seriam dados na Bíblia.  Isso poderia muito bem ter sido 
parte do plano original para dispersar a população à medida que crescemos no comando de Deus 
para "multiplicar e encher a terra."  O resultado da divisão era uma diversificação mais adicional 
de grupos dos povos e dentro dos tipos animais.  Aparentemente funcionou; Olhe para nós agora! 
 
 

 
 

MAPA DO SUPER CONTINENTE "PANGEA" (RÓTULOS EM INGLÊS) 
 
 
A página seguinte contem um mapa de civilizações adiantadas. 
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O MUNDO DO PATRIARCA: este mapa é uma visão panorâmica do contexto das primeiras 
civilizações.  O centro do mapa representa a região conhecida como o Crescente Fértil. 
 
(Traduzir de U.S. Inglês) 
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Capítulo Seis 
 

Racismo 
 
 
COMO NOS DISPERSAMOS DEPOIS DO DILÚVIO E DA BABEL? 
 
O Discovery Channel apresentou pesquisa de DNA apontando para um único ancestral feminino 
de todos os seres humanos em 2002 intitulado "real Eve".  O programa explica como os 
descendentes de sua "Eva", acreditava ser da África, viajou para o resto do mundo.  As primeiras 
migrações foram para o que são agora o Iêmen e o Oriente Médio, depois para a Ásia, Malásia e 
Austrália.  Além disso, alguns para a China e, eventualmente, as Américas.  Mais tarde, os 
descendentes que viviam no Médio Oriente migraram para o norte e oeste para os Balcãs e a 
Europa. 
 
Como as rotas de migração foram mapeadas, pode-se notar a semelhança de como um erudito da 
Bíblia poderia mapear a propagação da civilização de Ararat, a "doca" da arca de Noé.  A mera 
diferença seria a direção de uma flecha da África para o Oriente Médio.  (Ver mapas.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isto é bastante imaginável porque todos os grupos de pessoas ao redor do mundo vêm da Sra. 
Noah ou uma de suas três filhas-de-lei.  Os escritores da véspera real consideraram os africanos 
mais velhos, por causa de mais variações.  Essas netas poderiam ser as esposas dos filhos de 
Noé? 
 
Um ponto interessante feito na véspera real foi, a pele somos todos muito o mesmo, e se 
olharmos para o DNA de todos nós... nós mostramos menos variação do que encontrariam em 
um pequeno grupo de (macacos).  A Bíblia certamente concorda que todos nós viemos do real, 
real Eve. 
 
A Bíblia diz que chegamos aqui: Deus fez Adão.  Deus fez Eva.  Eles eo resto da criação foram 
perfeitos (muito bom).  Eles tinham filhos e netos.  Por causa do pecado, eventualmente a 
humanidade virou tão mal que Deus lamentou que ele nos fez.  Então ele expurgado a terra com 
uma grande inundação, exceto por uma família.  Portanto, todos nós devemos ser descendentes 
de Noé, que era um descendente de Adão. 
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Noé, que era o filho de Lameque, que era o filho de Methuselah, que era o filho 
de Enoque, que era o filho de Jared, que era o filho de Maleleel, que era o filho 
de Cainan, que era o filho de Enos, que era o filho de Seth , que era o filho de 
Adão, que era o filho de Deus.  (Lucas 3:36B-38) 

 
A Bíblia Hebraica (antigo testamento) corroboração da descendência de Noé de Noé é 
encontrada em Gênesis 5, Gênesis 10 e 1 Crônicas 1. 
 
 
FORA DE EVE 
 
A apresentação de Discovery mencionada anteriormente, real Eve, abre mostrando retratos de 
mães e bebês africanos.  O narrador anuncia: "esta mulher é a mãe da humanidade, a Eva 
genética de quem todos nós descemos.  Ela viveu 150.000 anos atrás na África Oriental e cada 
um na terra está relacionado a ela. 
 
O que esta história de Eve é sobre gira em torno de DNA mitocondrial.  As Mitocóras são 
organelas encontradas em quase todas as células.  Eles são passados de mãe para criança e só são 
herdados da mãe.  Ao amostrá-las em grupos de pessoas ao redor do mundo, os cientistas são 
capazes de rastrear linhagens em direção a um ancestral ou antepassados comuns. 
 
Parece-me uma inevitabilidade humorística que, como a ciência progride, os achados apontam 
para a Bíblia (para um ter uma mente aberta sobre isso).  As últimas notícias do mundo da 
antropologia são os resultados da pesquisa de DNA apontando para um único ancestral feminino, 
"Eve".  Claro que a ciência não admitiria que Eve poderia ser a véspera bíblica. 
 
O programa continua por duas horas interessantes explicando como os descendentes desta Eva 
viajaram para o resto do mundo.  Primeiramente em o que são agora Yemen e o Médio Oriente, 
então a Ásia, a Malaysia, e a Austrália.  Além disso, alguns para a China e, eventualmente, as 
Américas.  Mais tarde, os descendentes que viviam no Médio Oriente migraram para o norte e 
oeste para os Balcãs e a Europa. 
 
Como as rotas de migração foram mapeadas, notei uma semelhança com a forma como um 
criacionista poderia mapear a propagação da civilização de Ararat, a "doca" da arca de Noé.  A 
única diferença seria a direção de uma flecha da África para o Oriente Médio.  (Ver mapa.)  Isso 
pode não ser difícil de entender, porque todos os grupos de pessoas ao redor do mundo cada um 
vem de uma única "neta" de Eva.  No entanto, em África eles parecem vir de várias netas.  Na 
verdade, esta é a razão que os escritores da véspera real considerou os africanos mais velhos, por 
causa de mais variações. 
 
Anteriormente, a evolução e o racismo têm, às vezes, ido de mãos dadas.  Um ponto interessante 
feito neste show foi, a pele somos todos muito o mesmo, e se olharmos para o DNA de todos 
nós... nós mostramos menos variação do que encontrariam em um pequeno grupo de (macacos).  
A opinião que os primeiros seres humanos eram pele escura era refrescar também um pouco do 
que a pele escura pensou para ser uma "maldição."  A Bíblia certamente concorda que todos nós 
viemos do real, real Eve. 
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FORA DE ARARAT 
 
Temos uma forte base bíblica para crer que todos nós voltamos para Noé e Adão.  Sabemos que 
nossa linhagem não pode contornar Noé, porque a palavra de Deus nos diz que o mundo inteiro 
foi julgado pela água.  Somente a vida a bordo da arca e a dos peixes e criaturas marinhas foram 
poupadas. 
 
Este julgamento mundial foi trazido pelo pecado (Gênesis 6:6-7) "e se arrependeu do senhor por 
ter feito o homem na terra, e o afligido em seu coração.  E o senhor disse: destruirei o homem 
que criei a partir da face da terra; tanto o homem, e besta, ea coisa rastejando, e as aves do ar; 
Porque me arrepende de tê-los feito. "  Mas Noé encontrou graça aos olhos do senhor (versículo 
8). 
 
É extremamente importante entender o que as Escrituras nos dizem em Gênesis 6.  Por causa do 
pecado há morte (compare Gênesis 3:19).  Toda a carne foi destruída pelo dilúvio "onde está o 
sopro da vida" (Gênesis 6:17).  A importância está além da linhagem de Noé e Adão, a 
importância é ajudar-nos a compreender a propagação da humanidade e animais para todos os 
continentes, as diferenças de línguas, o registro fóssil, a idade do gelo, a idade da terra, a fé, 
ministrando aos outros, e nossa escolhas de vida.  Estes pontos serão abordados nos capítulos 
seguintes.  Observe a referência para "o sopro da vida" novamente no versículo 17. 
 
Os cristãos têm a visão de que a escritura do novo testamento leva a ascendência de Jesus de 
volta a Noé, de volta às montanhas de Ararat onde a família de Noé partiu de uma arca com 
segurança.  Através dos livros de Gênesis, 1 Crônicas, os profetas e o novo testamento, podemos 
seguir a linhagem de nossas gerações de volta aos dias de Cristo histórico, de volta a Noé, e, 
finalmente, a Adão.  Portanto, fora de Ararat, para os sobreviventes do dilúvio, a quem todos nós 
rastrearia a nossa linhagem se pudéssemos, e mais, para o primeiro Adão. 
 
 
FORA DA ÁFRICA 
 
O título deste subcapítulo vem de uma frase repetida, mais recentemente aparecendo como um 
título de jornal, O Estudo Reforça a Teoria "Fora da África" da Evolução Humana 26.  No 
mundo da ciência busca de respostas fora de Deus, às vezes eles tropeçam na resposta certa; Eles 
só pensam que significa outra coisa.  Como um meio de comparação, eu poderia olhar na 
geladeira e ver uma sobremesa maravilhosa.  A minha conclusão é que vou comer um pouco.  
Imagine minha surpresa e desmaio quando Jeanne me diz que é para a festa de aniversário de um 
estudante, e eu não posso ter nenhum.  A única diferença com os cientistas é que podem fazer 
outra teoria. 
 
O artigo "fora de África" afirma o seguinte: um estudo de DNA mundial rendeu "a melhor 
evidência ainda que o homem moderno evoluiu pela primeira vez na África" e espalhados para 
preencher o mundo; Talvez o primeiro Homo sapiens "substituiu outros seres humanos 
adiantados com virtualmente nenhum cruzamento," e; "Houve provavelmente um grupo bastante 
pequeno que migrou para fora da África e que a população provavelmente se espalhou em várias 
direções e cresceu muito rapidamente.” 
 

                                                 
26 Donn, Jeff, “Study reinforces ‘out-of-Africa’ theory of human evolution,” Associated Press, The 
[Sunbury, Pa.] Daily Item, 12/7/00, pA8. 
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O artigo declara que os pesquisadores favorecem a teoria "fora da África" sobre uma teoria 
"rival" envolvendo "seres humanos primitivos, incluindo neandertais e Homo erectus", enquanto 
outros dizem que "as últimas descobertas poderiam permitir uma teoria que mescla ambos os 
modelos: humanos de África que acasalam mais tarde com outros seres humanos adiantados em 
lugares distantes.” 
 
Para um par macho-fêmea acasalar e criar um ovo fertilizado, o número de pares do gene de cada 
pai deve combinar e alinhar na mesma posição na corrente do ADN.  É por isso que, para tomar 
um exemplo ultrajante, um ser humano e um cavalo não pode acasalar.  Para um Neanderthal e 
qualquer "outro" Homo erectus, Cro Magnon, ou o que quer que interbreed, eles exigiriam a 
mesma quantidade de pares de genes.  As probabilidades de evolução são ridículas o suficiente 
sem imaginar que duas linhagens de "Early Man" evoluiu e teve a boa fortuna do mesmo número 
de pares de genes com a configuração correspondente.  Na verdade, essas probabilidades são 
absurdo. 
 
 
ALTERNATIVAS CIENTÍFICAS PARA FORA-DE-ÁFRICA 
 
Da enciclopédia interativa de Compton em Panspermia:27 “Muitas teorias foram desenvolvidas 
para explicar como a vida se originou pela primeira vez na terra.  Algumas pessoas teorizam que 
os microrganismos atingiram a terra de outro planeta.  A maioria dos cientistas descontam essa 
idéia, chamada panspermia, porque a radiação no espaço mataria células ou esporos antes de 
alcançarem a terra.  Em vez disso, eles acreditam que a vida terrestre evoluiu de matéria não-viva 
na Terra primitiva. 
 
Então há a teoria de que os extraterrestres nos plantaram aqui como uma experiência.  Esta é uma 
excelente maneira de contornar as evidências de apoio à criação, não a evolução, mas não requer 
um Deus criador.  Eu não ouvi de onde vêm os extraterrestres, mas a suposição é que estes ET ' s 
poderiam semear as sementes do panspermia ou da sopa primordial da fermentação.  Em teoria, 
estes ET ' s poderia ter aparecido como o resultado de mais superior ET ' s de outro lugar de 
semeadura e cerveja, que anteriormente evoluiu em outro lugar. 
 
As probabilidades para encontrar a vida extraterrestre puderam ser mais magros do que as 
probabilidades impossíveis da evolução das moléculas-à-homem que ocorre.  De Compton, em 
vida extraterrestre:28 "A busca pela vida longe do planeta Terra foi chamada de ciência sem 
assunto.  Apesar das inúmeras horas que os cientistas dedicados e amadores têm gasto 
procurando nos céus, não há nenhuma evidência de que a vida existe em qualquer lugar do 
universo, exceto na terra. "  Felizmente para a ciência, as probabilidades podem ser "superadas" 
em suas mentes. 
 
Também encontrado em Compton:29 “A equação do banco verde, concebida pelo astrofísico F.D. 
Drake, representa uma tentativa de estimar o número de civilizações tecnicamente avançadas na 
galáxia da Via Láctea.  Ele expressa matematicamente a relação do número de estrelas, o número 

                                                 
27 Excerpted from Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The 
Learning Company, Inc. All Rights Reserved. 
28 Excerpted from Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The 
Learning Company, Inc. All Rights Reserved. 
29 Excerpted from Compton's Interactive Encyclopedia.  Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The 
Learning Company, Inc.  All Rights Reserved. 
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de estrelas com sistemas planetários, o número de planetas em cada sistema com condições 
adequadas para a origem da vida, o número de planetas em que a vida poderia realmente 
desenvolver, o número desses planetas em que a vida inteligente poderia evoluir, o número de 
populações inteligentes que poderiam desenvolver civilizações capazes de comunicações 
interestelares, e, finalmente, o tempo médio das civilizações técnicas.  Dependendo de como as 
estimativas para vários termos na equação são feitas, o número de civilizações avançadas na Via 
Láctea é estimado em 1 a 1 milhão. "  Sabemos que "1" é um bom número porque já aconteceu. 
 
 
CIÊNCIA DA CRIAÇÃO E FORA-DE-ÁFRICA 
 
É tão simples quando se vira para o livro de Gênesis e o aceita como a palavra de Deus, tudo 
isso.  Eu sei que não há melhor maneira de responder a ciência com fora-de-África, ou uma 
pequena população em um só lugar, do que em ler o relato de criação em Gênesis.  Do livro da 
pergunta e da resposta de Ken Ham, "em analisar o ADN (mitochondrial) nos seres humanos 
pelo mundo inteiro, os cientistas mostraram que todos os seres humanos na terra (desceram) isto 
de uma mulher.  Uma pesquisa mais atrasada na taxa da mutação igualmente conduziu a uma 
outra conclusão surpreendente-esta mulher teve que viver aproximadamente 6.000 anos há.  Isso 
se encaixa lindamente com a linha do tempo da história como registrado na palavra de Deus.30” 
 
Se você quer começ seriamente em aprender sobre o ADN, eu sugiro que você leu no começo era 
informação, pelo Dr. Werner Gitt.  Por favor, consulte leitura recomendada. 
 
 
MAIS FORA-DE-ARARAT 

 
Agora, estas são as gerações dos filhos de Noé, Shem, Ham e Japheth: 
e para eles nasceram filhos após o dilúvio. 
 
Os filhos de Japheth; Gomer, e Magog, e Madai, e Javan, e Tubal, e Meshech, 
e tiras.  E os filhos de Gomer; Ashkenaz, e Riphath, e Togarmah.  E os filhos de 
Javan; Elishah, e Tarshish, Kittim, e Dodanim.  Por estas foram as ilhas dos 
gentios divididos em suas terras; cada um depois de sua língua, depois de suas 
famílias, em suas nações. 
 
E os filhos de presunto; Cush, e Mizraim, e Phut, e Canaã.  E os filhos de 
Cush; Seba, e havilah, e Sabtah, e Raamah, e Sabtecha: e os filhos de Raamah, 
Sheba, e Dedan.  E Cush gerou Nimrod: ele começou a ser um poderoso na 
terra.  Ele era um caçador poderoso diante do senhor: portanto, é dito, mesmo 
como Nimrod o caçador poderoso diante do senhor.  E o início de seu reino foi 
Babel, e Erech, e Accad, e Calneh, na terra de Shinar.  Fora dessa terra foi 
adiante Asshur, e construiu Nínive, ea cidade Rehoboth, and Calah, E Resen 
entre Nínive e calah: o mesmo é uma grande cidade.  E Mizraim gerou Ludim, e 
Anamim, e Lehabim, e Naphtuhim, e Pathrusim, e Casluhim, (de quem veio 
Philistim,) e Caphtorim.  E Canaã gerou Sidon seu primogênito, e Heth, e o 
Jebusite, e o amorite, e o Girgasite, e o Hivite, e o Arkite, e o Sinite, e o 
Arvadite, e o Zemarite, e o Hamathite: e mais tarde foram as famílias dos 
cananeus espalhados no exterior.  E a fronteira dos cananeus era de Sidon, 
como você vem a gerar, até Gaza; como você goest, até Sodoma, e Gomorra, e 

                                                 
30 Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?”  Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999, p. 175 
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Admah, e Zeboim, até Lasha.  Estes são os filhos de Ham, depois de suas 
famílias, depois de suas línguas, em seus países, e em suas nações. 
 
A Shem também, o pai de todos os filhos de Eber, o irmão de Japheth, o 
ancião, até mesmo para ele nasceram crianças.  Os filhos de Shem; Elam, e 
Asshur, e Arphaxad, e Lud, e Aram.  E os filhos de Aram; Uz, e Hul, e Gether, e 
mash.  E arphaxad gerou Salah; e Salah gerou Eber.  E até Eber nasceram dois 
filhos: o nome de um era Peleg; Pois em seus dias era a terra dividida; e o nome 
de seu irmão era Joktan.  E Joktan gerou Almodad, e Sheleph, e Hazarmaveth, e 
Jerah, e Hadorão, e Uzal, e Diklah, e Obal, e Abimael, e Sheba, e Ophir, e 
havilah, e Jobab: todos estes eram os filhos de Joktan.  E sua habitação era de 
Mesha, como você vai para Sephar um monte do leste.  Estes são os filhos de 
Shem, depois de suas famílias, depois de suas línguas, em suas terras, depois de 
suas nações. 
 
Estas são as famílias dos filhos de Noé, depois de suas gerações, em suas 
nações: e estes dividiram as nações na terra após o dilúvio.  (Gênesis 10) 

 
A escritura precedente nos diz onde os descendentes de Noé viajaram nas gerações seguintes ao 
dilúvio.  Assim como fora da África e real Eve supor, uma pequena base populacional inicial se 
aproxima de muitos, que se espalha e se espalha.  Não há nenhuma criação interespécies, porque 
não há nenhum outro grupo com que para acasalar.  O pool genético reduz, e os grupos 
familiares tomam certas características (um viés para a pele escura ou clara, cabelo, ou olhos, por 
exemplo).  Mais tarde, por causa da torre de Babel, há uma propagação mais adicional resultando 
da confusão da língua.  Mais tarde ainda há uma segregação mais adicional como os continentes 
deriva distante.   
 
 
CIÊNCIA E RACISMO 
 
O racismo afeta a maneira como os cientistas pensam, e o julgamento que eles usam quando 
observam e analisam suas descobertas.  O canal de aprendizagem foi ao ar "Tracking os 
primeiros americanos" em abril de 2001.  Este programa começou com a hipótese tradicional de 
que os primeiros americanos vieram da Ásia através do Estreito de Bering.  Estes primeiros 
americanos foram denominados "Mongoloids" sobre este programa, e suas origens concordaria 
com possíveis relatos criacionistas de como os primeiros americanos chegaram após a inundação 
Noahic. 
 
Onde os cientistas tradicionais diferem é com o que eles concluíram de fósseis humanos 
descobriram que eles acreditam que predate os "Mongoloids".  Um crânio antigo foi encontrado 
no Brasil e enviado a um cientista forense para a reconstrução.  O resultado foi um "Africano" 
olhar humano.  Isto criou problemas para os cientistas; como explicar as características africanas 
de Mongoloids? 
 
Os cientistas finalmente concluíram que os primeiros americanos não eram os Mongoloids, mas 
eram aborígenes, tendo provavelmente navegado da Austrália.  Mais tarde, os Mongoloids 
invadiram do Norte e conquistaram os aborígenes. 
 
Um criacionista bíblico pode ter uma história mais simples para os "aborígenes" americanos.  O 
mundo antediluviano era diferente.  O homem reabasteceu a terra antes do dilúvio como 
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ordenado por Deus.  Não podemos saber como o pool genético foi espalhado durante esse tempo.  
O que parece Africano agora poderia ter sido sul-americano, então (não sabemos e não pode 
mesmo saber como os continentes foram antes da inundação).  O crânio antigo era mais provável 
de alguém que morreu antes do dilúvio ou possivelmente que pereceram no dilúvio.  Assim, as 
Américas foram reabastecidas primeiro por um grupo de pessoas antes do dilúvio, depois outra 
após o dilúvio.  A resposta é simples quando olhamos para a Bíblia. 
 
 
PREJUÍZO 
 
O autor tem lembranças maravilhosas dos adultos de sua igreja como ele cresceu.  "Era um 
grande, mas perto, família da igreja.  Muitos dos homens eram meus heróis.  Eles cantaram no 
coro, ensinaram minhas aulas na escola dominical, e nos levaram para os passeios.  Eu os vi 
bater a bola por uma milha jogando softball em piqueniques.  Principalmente eu os vi na igreja.  
Eles eram parecidos-homens de ternos escuros.  Eles eram todos iguais, tanto quanto eu estava 
preocupado. 
 
"À medida que envelhecia e ficava mais perto da cidade, comecei a ver os homens em seus 
empregos seculares.  Alguns deles pareciam exatamente como faziam aos domingos.  Como 
executivos, era o traje deles.  Eu vi alguns dos outros homens vestidos de forma diferente.  
Alguns fizeram trabalho de manutenção, serviço de utilidade, trabalhou em uma fábrica, e assim 
por diante.  O guarda-roupa diferente parecia estranho para mim, porque eu estava acostumado a 
vê-los em ternos.  Meu pai fez um pouco de tudo em uma loja de móveis de propriedade da 
família.  Lembro-me de papai favorecendo camisas de esporte xadrez e calça azul marinho.” 
 
"Estes homens todos pareciam iguais na igreja, e tudo o que era o mesmo na fé eram os mesmos.  
Durante a semana, eles talvez pareciam diferentes, mas eles eram todos os mesmos, então, 
também.  Este mundo seria preconceituado contra um grupo ou outro baseado em padrões 
sociais, os pobres contra os ricos, e os ricos contra os pobres.  Que tolice!  No céu, estou certo de 
que Deus selecionou apenas um guarda-roupa para seu povo.  Não devemos pensar diferente de 
outros baseados em medidas terrenas." 
 
 
A BÍBLIA E O RACISMO 
 
RACISMO E PRECONCEITO: Jesus disse-lhe que Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 
Mateus 22:37, 39. 
 
QUANTAS CORES DE PELE EXISTEM: Deus que fez o mundo e todas as coisas nele, vendo 
que ele é o senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos com as mãos; Nem é adorado 
com as mãos dos homens, como se ele precisasse de alguma coisa, vendo que ele dá a toda a 
vida, e respiração, e todas as coisas; E fez de um sangue todas as nações dos homens para habitar 
em toda a face da terra, e determinou os tempos antes nomeados, e os limites de sua habitação; 
Que eles devem procurar o senhor, se bem que eles possam se sentir depois dele, e encontrá-lo, 
embora ele não esteja longe de cada um de nós: porque nele vivemos, e nos movemos, e temos 
nosso ser; como certos também de seus próprios poetas disseram, pois nós também somos seus 
descendentes. (Atos 17:24-28) 
 
O segredo está nesta passagem bíblica: Deus que fez o mundo e todas as coisas nele, vendo que 
ele é o senhor do céu e da terra, fez de um sangue todas as nações dos homens para habitar em 
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toda a face da terra, e determinou os tempos antes nomeados , e os limites de sua habitação.  
(Atos 17:24A, 26) 
 
A Bíblia não contém nenhuma escritura que apontaria 
para o racismo, que é simplesmente "ódio".  A conta 
bíblica de criação sustenta que toda a humanidade 
descende de um casal original, Adão e Eva.  Além 
disso, o relato do dilúvio de Noé sustenta que todos nós 
somos descendentes de Noé, sua esposa, seus três 
filhos, e três filhas-de-lei.  A maldição de presunto não 
tem nada a ver com a pele "cor", como é reivindicada 
por racistas.  Todos nós temos a mesma pele "cor", 
determinada pela pigmentação chamada "melanina".   
 
Nossos genes causam alguns de nós ter mais melanina do que outros, então alguns são mais 
escuros, alguns mais leves, em diferentes "tons".  As exceções são albinos, que não têm 
melanina.  Quatro genes, dois de cada pai, determinam a nossa pele "sombra", representada por 
maiúsculas e minúsculas a e B no gráfico para a direita.  Capital AABB seria mais escuro e mais 
baixo caso AABB mais leve.  Este gráfico de dezesseis quadrados mostra cinco tons possíveis, 
mas a espessura da pele e da gordura abaixo da pele pode causar uma maior variação. 
 
Muitos acreditam que Ham foi amaldiçoado, e que por causa desta maldição, quando Noé disse: 
"amaldiçoado seja Canaã; um servo de servos deve ser a seus irmãos, "que os descendentes de 
Canaã eram de pele escura.  Em nenhum lugar é a cor da pele ou qualquer outra coisa física 
mencionada.  A resposta a esta referência Gênesis 9 é respondida no próximo capítulo: os 
descendentes de Canaã ocuparam Sodoma e Gomorra!  Os descendentes de um são destinados a 
morrer por uma chuva de fogo é uma maldição terrível! 
 
 
SE APENAS UMA COR DA PELE, QUANTAS RAÇAS? 
 

E fez de um sangue todas as nações dos homens para habitar em toda a face da terra (Atos 
17:26) 

 
Há mais para "raça" do que a cor, certo?  Lembro-me muito bem de cantar uma canção da escola 
dominical, "Jesus ama as criancinhas, todas as crianças do mundo.  Vermelho e amarelo, preto e 
branco, eles são preciosos à sua vista... " 
 
Vamos supor, por uma questão de argumento que existem quatro raças e quatro cores da pele.  
Pegue um pedaço de papel a "cor" de sua pele e segurá-la ao lado de sua pele.  Não é vermelho, 
amarelo, preto, ou branco, é?  É algum tipo de sombra marrom? 
 
Da Bíblia nos ensinam que todos nós viemos de Adão através de Noé.  Os evolucionistas estão 
agora "vendo a luz" que todos nós viemos de uma "véspera" na África.  Então, onde nos 
separamos em "raças"?  Resposta: nós não.  A raça é a nossa percepção.  Para repetir a 
estatística, há menos de 1% de diferença no DNA make-up entre qualquer um de nós nesta terra.  
A raça não é um conceito de Deus.  Parece que, por conveniência, queremos dividir os filhos de 
Deus em grupos avançados ou desfavorecidos.  Que vergonha para nós!  Há apenas uma "raça", 
a raça humana!  Melhor ainda, "a raça de Deus!"  O racismo se encaixa pensamento evolutivo, 
não criação especial. 
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Capítulo Sete 
 

Julgamento, Milagres e Êxodo 
 
 

 
 

ADÃO E EVA EXPULSOS DO ÉDEN 
 
 
TEMA RECORRENTE 
 
No princípio, Deus dá livre-vontade ao homem.  O homem desobedece a Deus (pecados) e traz a 
morte e a destruição.  Isso é chamado de "pecado original" e é por isso que a redenção pelo 
nascimento, morte e ressurreição do Messias são necessárias. 
 
UM padrão familiar de pecado e destruição, seguido pelo perdão se desenvolve.  Este padrão é 
estabelecido em Gênesis e continua até a última página da Bíblia.  Gênesis continua com o 
pecado desenfreado a um ponto que faz com que Deus escolha destruir a vida.  Ele encontra um 
homem justo, Noé, e opta por salvar este homem, sua família e outra vida vegetal e animal.  
Deus provoca uma inundação mundial, salvando a família de Noé, a vegetação sobrevivente e os 
animais, colocando a fauna de respiração aérea na arca. 
 
Depois do dilúvio, Deus ordena que o povo se espalhe por toda a terra.  Eles não ouviram.  Na 
verdade, eles se uniram em uma tentativa de construir o primeiro "arranha-céu" para que 
pudessem se aproximar de Deus.  Deus confundiu sua língua para que só pudessem se comunicar 
dentro de grupos.  Isto causou-os separar pela língua e desembolsar a todos os cantos da terra.  
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Após essa dispersão, Deus fez com que as placas tectônicas desloquem-se do continente único de 
Pangea para a configuração atual. 
 
UM homem chamado Abraão entra no quadro e se torna o pai do povo a ser chamado de 
"israelitas".  (Ele também se torna o pai de Ismael e os árabes.)  Seus descendentes, os israelitas, 
acabam no Egito como escravos do faraó.  Este é o cenário familiar de "crime, castigo e 
redenção".  Deus seleciona um herói relutante chamado "Moisés" para liderar "o povo de Deus" 
para fora do Egito. 
 
 

Os israelitas, cativos no Egito, não foram 
autorizados a sair, apesar de repetidos pedidos de 
Moisés.  Deus intervém a forma de milagres (dez 
pragas) para forçar a mão do Faraó: Deus 
transforma o Nilo em sangue; envia uma praga de 
sapos; pragas de piolhos, moscas, uma praga mortal 
para matar o gado; seguido por furúnculos; Depois 
disso, granizo e gafanhotos para destruir as 
plantações do Egito. 

 
 
 
MOISÉS ESTÁ DIANTE DO FARAÓ 
 
Após a nona Praga, a escuridão em toda a 
terra por 3 dias, o Faraó ainda se recusa a 
deixar os israelitas irem.  Finalmente, Deus 
mata o primogênito de todas as famílias 
egípcias. 
 
Finalmente, o Faraó deixa os israelitas 
saírem, depois muda de idéia e os persegue. 
 
 
 

Os israelitas fogem para uma terra 
prometida.  Na longa jornada, eles 
repetem "crime, castigo e redenção" 
várias vezes.  Deus ajuda Moisés a 
liderar o povo e fornece milagres ao 
longo do caminho, incluindo a 
despedida do mar de canas 
(traduzido em erro como "mar 
vermelho" em muitos textos). 

 
 
Deus lhes dá a lei (os dez mandamentos e outras leis), e os leva à vitória sobre o exército do 
Faraó, bem como os exércitos das pessoas que vivem na terra que Deus prometeu aos israelitas. 
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ISRAELITAS NO EGITO E NO ÊXODO 
 
Alguns historiadores modernos negam que os israelitas foram 
escravizados no Egito.  De acordo com o artigo "prova de Êxodo: 
um egiptologista Olha para a história bíblica" da edição de 
maio/junho de 2016 da revista de Arqueologia bíblica luta com 
ambas essas perguntas — "o êxodo aconteceu?" e "quando o êxodo 
aconteceu?"  No artigo, a evidência é apresentada que suporta 
geralmente um êxodo de A.C. do século XIII durante o período de 
Ramesside, quando a 19ª dinastia egípcia governou.  O artigo 
examina textos egípcios, artefatos e sítios arqueológicos, que 
demonstram que a Bíblia relata memórias exatas do século XIII 
A.C.  Por exemplo, os nomes de três lugares que aparecem no 
relato bíblico do êxodo de Israel do Egito correspondem aos nomes 
de lugares egípcios do período Ramesside (13 – 11 séculos A.C.).  
A Bíblia relata que, como escravos, os israelitas foram forçados a 
construir as cidades-loja de Pithom e Ramses.  Após as dez pragas, 
os israelitas saíram do Egito e cruzaram famosamente o inhame 
Yam (mar vermelho traduzido ou mar de Reed), cujas águas foram 
milagrosamente se separaram para eles.  Os nomes bíblicos 
Pithom, Ramses e Yam Suph correspondem aos nomes egípcios do 
lugar PI-Ramesse, PI-atum e (PA-) Tjuf.  Estes três nomes de lugar 
aparecem junto em textos egípcios somente do período de 
Ramesside.  O nome PI-Ramesse saiu de uso no início do terceiro 
período intermediário do Egito, que começou em torno de 1085 
A.C., e não reaparece até muito mais tarde. 
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/exodus/exodus-fact-or-fiction/ 
 
Israel entra na terra prometida.  Eles selecionam um rei e juízes para governar o povo.  Ao longo 
de vários séculos, eles repetem "crime, castigo e redenção".  Durante esse mesmo período, os reis 
famosos Davi, seu filho Salomão, governam os israelitas. 
 
 
EVIDÊNCIA PARA O ÊXODO 
 
Dos associados para a pesquisa bíblica, Postado por Douglas Petrovich, candidato PhD, ThM, 
MDiv, MA, Universidade de Toronto, departamento de NMC: 
 
A narrativa bíblica de uma estada israelita prolongada em Egipto e um êxodo maciço 
espectacular o nariz do Pharaoh Long foram o chacota de Scholars antigos do leste próximo, 
porque nenhuma evidência de alguns destes eventos fora da narrativa Biblical foi Apresentado.  
Estes dias estão acabando. 
 
Evidência dramática e espetacular tanto para a permanência israelita no Egito, o êxodo, ea 
primeira Páscoa é o foco do livro que estou escrevendo agora, intitulado: evidência de israelitas 
no Egito a partir do tempo de José até o êxodo e conterá um importante contribuição do diretor 
de pesquisa do ABR, Dr. Bryant Wood.  Em preparação para o livro, acabei de publicar um 
artigo na revista secular, Egiptologia, o jornal de interconexões egípcias (5/2:9 – 28).  Este artigo 
serve o ' João Batista papel ' para o livro, não oferecendo referências bíblicas, mas preparando a 
cena para tudo o que virá." 
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Web: http://www.biblearchaeology.org/post/2013/06/07/Evidence-for-the-Exodus-from-
Egypt.aspx#Article 
 
 
PROVAS PARA O ÊXODO?  NOVAS DESCOBERTAS APOIAM A CONTA BÍBLICA 
 
Este artigo de Aaron Earls afirma que, "durante anos, os arqueólogos duvidaram da história 
bíblica da nação de origem de Israel, porque a conta faltava evidência material-até agora...  UMA 
descoberta recente, no entanto, fornece evidências físicas para apoiar a conta bíblica...  
Escavações em Khirbet El-Mastarah, uma área no vale do Jordão, ter descoberto inúmeros 
gabinetes nômadas ou semi-nómada e estruturas que datam do tempo do Êxodo, de acordo com 
um artigo na revisão de Arqueologia bíblica de Ralph Hawkins e David Ben-Shlomo. " 
Web: https://factsandtrends.net/2018/09/27/evidence-for-the-exodus-new-discoveries-support-
biblical-account/ 
 
 

 
 

Mapa Que Descreve uma das Rota Possível do Êxodo-Traduzir de Inglês 
 
 
Agora, pode-se supor que os israelitas pecariam novamente durante o êxodo durante o qual Deus 
os ajudou, de fato facilitado.  Um seria correto.  A seguinte narrativa é o que transpired. 
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PESSOAS ESCOLHIDAS E O CONVÊNIO 
 
O ÊXODO & COVENANT: os israelenses chegaram na Península do Sinai três meses depois da 
noite de sua partida do Egito.  Depois de quebrar o acampamento, eles vieram para a base do 
Monte Sinai e montar acampamento lá.  Moisés subiu a montanha acidentada para se encontrar 
com Deus, e de algum lugar na montanha que Deus lhe chamou e disse: "dê estas instruções ao 
povo de Israel.  Diz-lhes que viste o que fiz aos egípcios, e como te trouxe a mim.  Se você me 
obedecer e manter sua parte do meu contrato com você, você será meu próprio pequeno rebanho 
de entre todas as nações da terra; Pois toda a terra é minha.  E você será um reino de sacerdotes 
para Deus, uma nação sagrada." 
 
Moisés retornou da montanha e convocou os líderes do povo e lhes disse o que o senhor havia 
dito.  Todos eles responderam em uníssono, vamos certamente fazer tudo o que ele pede de nós.  
Moisés relatou as palavras do povo ao senhor.  Então ele disse a Moisés, eu vou vir até você na 
forma de uma nuvem escura, para que as próprias pessoas possam me ouvir quando eu falar com 
você, e então eles sempre acreditarão em você. 
 
Desça agora e veja que as pessoas estão prontas para a minha visita.  Santificá-los hoje e 
amanhã, e tê-los lavar suas roupas.  Então, depois de amanhã, eu vou descer no Monte Sinai 
como todas as pessoas assistem.  Definir linhas de limite e dizer-lhes, não vá para a montanha, 
ou mesmo tocar seus limites; Quem fizer morrerá.  Fique longe da montanha inteiramente até 
ouvir um chifre de carneiro soando uma longa explosão; Então se reúnem no sopé da montanha! 
 
Então Moisés desceu ao povo e os santificou.  Ele disse-lhes: preparem-se para a aparição de 
Deus daqui a dois dias.  Na manhã do terceiro dia houve um trovão terrível e tempestade 
relâmpago, e uma enorme nuvem desceu sobre a montanha, e houve uma longa, alta explosão a 
partir de um chifre de carneiro; e todo o povo tremia.  Moisés os levou para fora do 
acampamento para encontrar Deus, e eles estavam ao pé da montanha.  Todo o Monte Sinai 
estava coberto de fumaça porque Jeová desceu sobre ele a forma de fogo; o fumo entrou no céu 
como de uma fornalha, e a montanha inteira balançou com um terremoto violento. 
 
Então o senhor desceu sobre o topo do Monte Sinai e chamou Moisés até o topo da montanha, e 
Moisés ascendeu a Deus.  Mas o senhor disse a Moisés: desça e avise as pessoas para não 
cruzarem os limites.  Eles não devem vir até aqui para tentar ver Deus, pois se o fizerem, muitos 
deles morrerão.  Mesmo os sacerdotes de plantão devem santificar-se, ou então eu os destruirei. 
 
Mas as pessoas não virão para a montanha!  Moisés protestou.  Disseste-lhes para não o fazerem!  
Você me disse para definir limites em torno da montanha, e para declará-lo fora dos limites, 
porque é reservado para Deus. 
 
Mas Jeová disse: desça, e traga Aaron de volta com você, e não deixe que os sacerdotes e as 
pessoas atravessem os limites para tentar vir até aqui, ou eu vou castigá-los.  Então Moisés 
desceu ao povo e lhes disse o que Deus havia dito.  Então Deus emitiu este Édito: 
 

1. Sou Jeová, vosso Deus, que vos libertou da vossa escravidão no Egito.  Você pode adorar 
nenhum outro Deus do que eu: 

2. Vocês não devem fazer nenhum ídolo: sem imagens de animais, pássaros ou peixes.  
Você nunca deve curvar-se ou adorá-lo de qualquer maneira; Porque eu, o Senhor vosso 
Deus, sou muito possessivo.  Não compartilharemos seu afeto com nenhum outro Deus!  
E quando eu punir as pessoas por seus pecados, a punição continua sobre as crianças, 
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netos e bisnetos daqueles que me odeiam; Mas, eu pródigo meu amor sobre milhares 
daqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. 

3. Você não deve usar o nome de Jeová seu Deus irreverentemente, nem usá-lo para jurar 
uma falsidade.  Você não escapará da punição se o fizer. 

4. Lembre-se de observar o sábado como um dia sagrado.  Seis dias por semana são para 
seus deveres diários e seu trabalho regular, mas o sétimo dia é um dia de descanso do 
Sabbath antes do senhor seu Deus.  Nesse dia você não deve fazer nenhum tipo de 
trabalho, nem seu filho, filha, ou escravos--se homens ou mulheres--ou seu gado ou seus 
convidados.  Pois em seis dias o senhor fez o céu, a terra e o mar, e tudo neles, e 
descansou o sétimo dia; Então ele abençoou o dia do senhor e o deixou de lado para 
descansar. 

5. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tenhas uma vida longa e boa na terra que o Senhor 
teu Deus te dará.  (Este é o mandamento com promessa.) 

6. Você não deve matar. 
7. Você não deve cometer adultério. 
8. Você não deve roubar. 
9. Você não deve mentir.  
10. Você não deve ser invejoso da casa do seu vizinho, ou quer dormir com sua esposa, ou 

quer possuir seus escravos, Bois, burros, ou qualquer outra coisa que ele tem. 
 
Todos os povos viram o relâmpago e o fumo que billowing da montanha, e ouviram o trovão e a 
explosão longa, assustador da trombeta; e eles estavam à distância, tremendo de medo.  Eles 
disseram a Moisés: você nos diz o que Deus diz e nós obedeceremos, mas não deixe que Deus 
fale diretamente conosco, ou ele vai nos matar.  Não tenha medo, Moisés disse-lhes, pois Deus 
veio desta forma para mostrar-lhe o seu poder incrível, de modo que a partir de agora você terá 
medo de pecar contra ele! 
 
Como o povo estava à distância, Moisés entrou na escuridão profunda onde Deus estava.  E o 
senhor disse a Moisés para ser seu porta-voz do povo de Israel.  Vocês são testemunhas do fato 
de que eu fiz conhecer a minha vontade para vocês do céu.  Lembre-se, você não deve fazer ou 
adorar ídolos feitos de prata ou ouro ou de qualquer outra coisa!  Os altares que você faz para 
mim devem ser simples altares da terra.  Ofereça-lhes seus sacrifícios para mim-suas ofertas 
queimadas e ofertas de paz de ovelhas e bois.  Construa altares só onde eu disser, e eu vou te 
abençoar lá.  (De Êxodo 19, 20 LVB). 
 
Voltando ao "crime e punição": 
 
Então Moisés retornou ao senhor 
e disse: Oh, essas pessoas 
pecaram um grande pecado, e 
fizeram-se deuses de ouro.  No 
entanto, agora, se você só vai 
perdoar o seu pecado-e se não, 
em seguida, apagar-me do livro 
que você escreveu.  (Êxodo 
32:31-32 Bíblia viva). 
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A IRA DE DEUS: porque eu sou o Senhor vosso Deus que vos trouxe para fora da terra do 
Egito, para que vocês não fossem mais escravos; Quebrei suas correntes para que possa andar 
com dignidade.  Mas se você não me ouvir ou me obedecer, mas rejeitar as minhas leis, isto é o 
que eu vou fazer para você: Eu vou castigá-lo com terrores repentinos e pânico, e com 
tuberculose e febre ardente; seus olhos serão consumidos e sua vida deve desaparecer; Você 
plantará suas colheitas em vão, porque seus inimigos os comerão.  Eu vou definir o meu rosto 
contra você e você vai fugir antes de seus atacantes; aqueles que odeiam você vai governar você; 
Você vai mesmo correr quando ninguém está perseguindo você!  E se ainda me desobedecer, vou 
castigá-lo sete vezes mais severamente pelos seus pecados.  (Levítico 26:13-18 LVB). 
 
Eventualmente, Deus levou os israelitas à terra prometida, e em batalhas para derrotar seus 
inimigos ao longo do caminho.  Isso incluiu a batalha de Jericó, que iremos rever em outro 
capítulo. 
 
LIDAR31, e outras tecnologias emergentes, estão ajudando os arqueólogos a localizar locais que 
poderiam ser acampamentos dos israelitas durante o êxodo.  A perspectiva é para "prova física" 
do Êxodo, embora os crentes não exijam provas. 
 
 

                                                 
31 Detecção de luz e variando, é um método de sensoriamento remoto que usa a luz na forma de 
um laser pulsado para medir faixas (distâncias variáveis) para a terra.  
https://oceanservice.NOAA.gov/Facts/lidar.html 



62 

PARTE III 
 

PESSOAS E LUGARES 
 
 
 
 
 

IMPÉRIOS DE DAVI E SALOMÃO: 
 
Este mapa é uma visão ampla da 
extensão do domínio que Deus 
prometeu a Davi e seus herdeiros.  
(1 Reis 4:20). 
 
(Traduzir de U.S. Inglês) 
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Capítulo Oito 
 

Sodoma e Gomorra, Jericó e Outros Lugares 
 
 

 
 
 
SODOMA E GOMORRA 
 
Todos conhecemos esta história.  Deus queria destruir as cidades por suas iniqüidades.  Abraão 
convenceu Deus a poupar o seu sobrinho, Ló, e a sua família.  Os anjos levam a família do Lot 
embora.  A esposa de ló desobedece e olha para trás (possivelmente para a cidade e seu pecado) 
e se transforma em um pilar de sal. 
 
O relato da Bíblia sobre a destruição de Sodoma e Gomorra é apenas um mito?  Não é provável, 
diz um arqueólogo que acredita, após 12 anos de peneiramento de areia perto do mar morto na 
Jordânia, que ele encontrou as ruínas das maiores cidades gêmeas na área, uma que se encaixa 
todos os critérios da conta da Bíblia.  Steven Collins, um professor de estudos bíblicos e 
apologetics na Trinity Southwest University, diz que um "monstruoso" site em Tall El-hammam, 
no sul do vale do Jordão, que fica a oito quilômetros a nordeste do mar morto, combina 
perfeitamente com as descrições bíblicas da "cidade do pecado" destruída em um único dia por 
fogo e enxofre. 
 
Collins começou a explorar os escombros em 2005 e, eventualmente, concluiu que é realmente o 
local habitado por ló, que foi salvo por Abraão do julgamento da cidade dominante estado da era.  
"Quando exploramos a área, a escolha de Tall El-Hammam como o local de Sodoma era 
praticamente um não-brainer, uma vez que era pelo menos cinco a 10 vezes maior do que todos 
os outros locais da idade do bronze em toda a região."  O site é um grande monte, ou  "Tel", que 
ele acredita que representa as ruínas das duas cidades.  A equipe de pesquisadores, desde então, 
encontrou paredes defensivas altas e grossas, portões, Torres, praças e muralhas, bem como um 
palácio na cidade alta. 
Web: http://mobile.wnd.com/2018/03/have-sodom-and-gomorrah-been-found/ 
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Em outra conta, Bryant Wood dos associados para a pesquisa bíblica escreve: "as ruínas de 
Sodoma e Gomorra foram descobertas a sudeste do mar morto.  Os nomes modernos são Bab 
EDH-Dhra, pensado para ser Sodoma, e Numeira, pensado para ser Gomorra.  Ambos os lugares 
foram destruídos ao mesmo tempo por um Conflagration enorme.  Os destroços da destruição 
tinham cerca de um metro de espessura.  O que causou essa terrível calamidade?  Descobertas 
surpreendentes no cemitério em Bab EDH-Dhra revelaram a causa.  Os arqueólogos descobriram 
que os prédios usados para enterrar os mortos foram queimados por um incêndio que começou 
no telhado."  https://christiananswers.net/q-abr/abr-a007.html 
 
 
A CONTA DAS ESCRITURAS 
 

Então o senhor disse,  "porque o clamor contra Sodoma e Gomorra é grande e 
seu pecado é muito grave.  Vou descer para ver se eles fizeram completamente 
de acordo com o clamor que veio a mim; e se não, eu vou saber.  "Então os 
homens se voltaram de lá, e foi para Sodoma; Mas Abraão ainda estava diante 
do senhor.   
 
Então Abraão se aproximou, e disse: "tu realmente destruirás os justos com os 
ímpios?  Suponha que existam 50 justos dentro da cidade; Você, então, destruir 
o lugar e não poupá-lo para o justo 50 que estão nele?  Longe de ti para fazer 
tal coisa, para matar os justos com os ímpios, de modo que a tarifa justa como 
os ímpios!  Longe de ti!  O juiz de toda a terra não deve fazer o certo?  "e o 
senhor disse, " se eu encontrar em Sodoma 50 justos na cidade, eu pouparei o 
lugar inteiro para seu sake.  "Abraão respondeu, " Eis que tomei sobre mim para 
falar com o senhor , Eu que sou só pó e cinzas.   
 
Suponha que cinco dos 50 justos estão faltando?  Destruirás toda a cidade por 
falta de cinco? "  E ele disse:  "Eu não vou destruí-lo se eu encontrar 45 lá. " 
mais uma vez ele falou com ele, e disse:  "suponha que 40 são encontrados lá."  
Ele respondeu:  "por uma questão de 40 eu não vou fazê-lo. "Então ele disse,  
"Oh não deixe o senhor estar zangado, e eu vou falar.  Suponha que trinta são 
encontrados lá.  Ele respondeu:  "Eu não vou fazê-lo, se eu encontrar trinta lá. " 
ele disse,  "Eis que tomei sobre mim para falar com o senhor.  Suponha que 
vinte são encontrados lá.  Ele respondeu:  "por uma questão de vinte eu não vou 
destruí-lo. " Então ele disse:  "Oh não deixe o senhor estar zangado, e eu vou 
falar novamente, mas desta vez.  Suponha que dez são encontrados lá.  Ele 
respondeu:  "por causa de dez não vou destruí-lo. " e o senhor seguiu seu 
caminho, quando terminou de falar com Abraão; e Abraão retornou ao seu lugar. 
 
Os dois anjos vieram a Sodoma à noite; e Ló estava sentado no portão de 
Sodoma.  Quando Ló os viu, ele subiu para encontrá-los, e se inclinou com seu 
rosto para a terra, e disse:  "meus senhores, vire à parte, eu rezo para você, 
para a casa de seu servo e passar a noite, e lavar os pés; Então você pode 
levantar-se cedo e seguir seu caminho.  Eles disseram:  "não; Vamos passar a 
noite na rua.  "mas ele os exortou fortemente; Então eles se desviaram para ele 
e entraram em sua casa; e ele fez uma festa, e cozido pão sem fermento, e eles 
comeram.   
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Mas antes de se deitarem, os homens da cidade, os homens de Sodoma, ambos 
jovens e velhos, todas as pessoas para o último homem, cercaram a casa;  e 
eles chamaram para Lot,  "onde estão os homens que vieram para você hoje à 
noite?  Traga-os para nós, para que possamos conhecê-los.  "Lot saiu da porta 
para os homens, fechou a porta depois dele, e disse:" Eu imploro, meus irmãos, 
não agem tão perversamente.  Eis que tenho duas filhas que não conheceram o 
homem; Deixe-me trazê-los para você, e fazer a eles como você quiser; Só não 
fazer nada a estes homens, pois eles vieram o abrigo do meu telhado.  mas eles 
disseram,  Afaste-se!  E eles disseram,  "este sujeito veio para a permanência, e 
ele iria desempenhar o juiz!  Agora nós vamos lidar pior com você do que com 
eles.  Então eles pressionaram duramente contra o homem Lot, e se aproximou 
para quebrar a porta. 

 
Mas os homens colocaram as mãos e trouxeram Ló para a casa, e fecharam a 
porta.  E eles golpearam com cegueira os homens que estavam à porta da casa, 
pequenos e grandes, de modo que eles se molhavam tateando para a porta.  Em 
seguida, os homens disseram a Lot,  "você tem mais alguém aqui?  Filhos-de-lei, 
filhos, filhas, ou qualquer um que você tem na cidade, trazê-los para fora do 
lugar;  Porque estamos prestes a destruir este lugar, porque o clamor contra o 
seu povo se tornou grande diante do senhor, e o senhor nos enviou para destruí-
lo.  "Então Ló saiu e disse a seus filhos-de-lei, que estavam a casar com suas 
filhas, " up, sair deste lugar; para o senhor está prestes a destruir a cidade. "  
Mas ele parecia que seus filhos-de-lei para ser jesting.   
 
Quando amanheceu, os anjos exortaram ló, dizendo: "Levanta-te, leva a tua 
mulher e as tuas duas filhas que estão aqui, para que não sejas consumido na 
punição da cidade." mas ele permaneceu; para que os homens o apreendesse e 
sua esposa e suas duas filhas pela mão, o senhor sendo misericordioso com ele, 
e o trouxeram para fora e o ajustaram fora da cidade.  E quando eles tinham 
trazido-los, eles disseram:  "fuja para sua vida; Não olhar para trás ou parar em 
qualquer lugar do vale; fugir para as colinas, para que você não seja consumido.  
"e Ló disse a eles, " Oh, não, meus senhores;  Eis que o vosso servo encontrou 
um favor à vossa vista, e mostraram-me grande bondade em salvar a minha 
vida; Mas não posso fugir para as colinas, para que o desastre me supere, e eu 
morra.  Eis que a cidade está perto o suficiente para fugir, e é um pouco.  Deixe-
me escapar lá-não é um pouco um?--e minha vida será salva!  "ele disse a ele, " 
Eis que eu lhe concedo este favor também, que eu não derrubarei a cidade de 
que você falou.  Apresse-se, fuja para lá; Pois eu não posso fazer nada até você 
chegar lá.  Conseqüentemente o nome da cidade foi chamado zoar.   
 
O sol tinha subido na terra quando Ló chegou a zoar.  Então o senhor choveu em 
Sodoma e Gomorra enxofre e fogo do senhor para fora do céu;  e ele derrubou 
as cidades, e todo o vale, e todos os habitantes das cidades, eo que cresceu no 
chão.  Mas a esposa de ló atrás dele olhou para trás, e ela se tornou um pilar de 
sal.  (Condensado de Gênesis capítulos 18:20-19:26 RSV) 

 
 
Os modernistas, que não desejam ser pensadas como "lunáticos pitorescos" por acreditarem na 
Bíblia, sempre olham para caminhos naturais para eventos em histórias como Sodoma e 
Gomorra.   "Deve ter sido um vulcão. " a resposta real deve ser encontrada no sobrenatural, isto 
é, no Deus vivo que controla tudo. 



66 

 
A BATALHA DE JERICÓ 
 
A batalha de Jericó é outro relato da Bíblia na qual Deus usa seu poder sobrenatural para realizar 
um fim.  Lembrem-se, Deus prometeu uma terra ao seu povo.  Os exércitos dos israelitas foram 
enviados por toda a região para conquistar seus inimigos e dominar a terra.  Eles vieram para 
uma grande cidade cercada por muros de pedra.  Deus instrui os israelitas o que fazer, eles 
obedecem, e derrotaram a cidade e seu povo. 
 
A cidade de Jericó existia?  Nos séculos XIX e XX foram realizadas várias escavações 
organizadas no local.  Os mais notáveis foram os de John Garstang e Kathleen Kenyon.  
Garstang encontrou paredes da cidade caídas, lojas queimadas de grãos e evidências de 
destruição da cidade pelo fogo, todas as quais ele datou a cerca de 1400 A.C. — em linha com a 
cronologia bíblica da destruição da cidade. 
 
Kathleen Kenyon encontrou muitas das mesmas provas.  Seus achados em Jericó não foram 
publicados até 1981 – 1983.  Vários anos depois, quando o arqueólogo Bryant Wood, então um 
professor visitante na Universidade de Toronto, examinou suas descobertas.  Ele percebeu que 
Kenyon tinha baseado seu namoro sobre o fato de que ela não encontrou um tipo particular de 
cerâmica importada encontrados em outros locais no Oriente próximo.  Surpreendente, Wood 
descobriu que Kenyon realmente tinha encontrado cerâmica indígena que remonta precisamente 
ao tempo da conquista bíblica da cidade, mas inexplicavelmente ignorado.  Ela também 
negligenciou o fato de que seu antecessor, John Garstang, tinha encontrado cerâmica pintada a 
partir da época da conquista.  Os amuletos egípcios que encontrou em um cemitério próximo 
igualmente indicaram que o local estêve habitado regularmente de diversos séculos antes até a 
direita em torno da data Biblically derivada da queda da cidade.   
http://www.biblearchaeology.org/post/2009/01/Jericho-Does-the-Evidence-Disprove-or-Prove-the-
Bible.aspx 
 
Em outra conta, "a evidência arqueológica de Jericó apoia a narração da Bíblia da conquista em 
Jericó quando se usa a data da cronologia bíblica do Dr. Aardsma para a conquista.32” 
 
 
A CONTA BÍBLICA 
 

Quando Josué foi por Jericó, ele levantou os olhos 
e olhou, e um homem estava diante dele com sua 
espada desenhada em sua mão; e Josué foi até ele 
e disse-lhe:  "você é para nós, ou para os nossos 
adversários? " e ele disse:  "não; Mas como 
comandante do exército do senhor eu tenho agora 
vir.  E Josué caiu em seu rosto para a terra, e 
adorado, e disse-lhe:  "o que meu senhor oferece a 
seu servo? " e o comandante do exército do senhor 
disse a Josué,  "põr fora seus sapatos de seus pés; 
para o lugar onde você está é sagrado.  E o Joshua 
fê-lo. 

 
 

                                                 
32 Dr. Gerald E. Aardsma ARP, A New Approach to the Chronology of Biblical History from Abraham to Samuel. 
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Jericó foi fechado de dentro e de fora por causa do povo de Israel; nenhum saiu, 
e nenhum entrou.  E o senhor disse a Josué,  "Veja, eu dei em sua mão Jericó, 
com seu rei e homens poderosos de bravura.  Você deve marchar pela cidade, 
todos os homens de guerra que vão ao redor da cidade uma vez.  Assim você 
deve fazer por seis dias.  E sete sacerdotes suportarão sete trombetas de chifres 
de carneiros antes da arca; e no sétimo dia marchará pela cidade sete vezes, os 
sacerdotes soprando as trombetas.  E quando eles fazem uma longa explosão 
com o chifre do carneiro, assim que você ouvir o som da trombeta, então todas 
as pessoas gritarão com um grande grito; e a muralha da cidade cairá plana, e o 
povo deve subir cada homem reto diante dele." 
 
Então Josué chamou os sacerdotes, o exército, e as pessoas e ordenou-lhes 
como ele tinha sido ordenado. 
 
No sétimo dia levantaram-se cedo no alvorecer do dia, e marcharam em torno da 
cidade na mesma maneira sete vezes: era somente naquele dia que marcharam 
em torno da cidade sete vezes.  E na sétima vez, quando os sacerdotes haviam 
explodido as trombetas, Josué disse ao povo,  "Shout; Porque o senhor lhe deu a 
cidade.  E a cidade e tudo o que está dentro dele será devotado ao senhor para 
a destruição; Só Rahab a prostituta e todos os que estão com ela em sua casa 
viverá, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos.33 
 
Mas vocês, mantenham-se a partir das coisas dedicadas à destruição, para que 
quando você os tenha devotado você tome qualquer uma das coisas devotadas e 
faça do acampamento de Israel uma coisa para a destruição, e traga problemas 
sobre ela.  Mas toda a prata e ouro, e os vasos de bronze e ferro, são sagrados 
para o senhor; Eles devem entrar no tesouro do senhor.  "Então o povo gritou, e 
as trombetas foram explodidas.  Assim que as pessoas ouviram o som da 
trombeta, o povo levantou um grande grito, ea parede caiu plana, de modo que 
o povo subiu para a cidade, todos os homens em linha reta diante dele, e eles 
tomaram a cidade.   
 

Em seguida, eles destruíram totalmente todos na 
cidade, homens e mulheres, jovens e velhos, 
Bois, ovelhas e bundas, com a borda da espada.  
E Josué disse aos dois homens que tinham 
espiado a terra,  "Vá para a casa da prostituta, e 
trazer para fora dela a mulher, e todos os que 
pertencem a ela, como você jurou para ela. " 
assim, os jovens que haviam sido espiões foram 
em , e trouxe Rahab, e seu pai e mãe e irmãos e 
todos os que pertenciam a ela; e eles trouxeram 
todos os seus parentes, e defini-los fora do 
acampamento de Israel.  E queimaram a cidade 
com fogo, e tudo dentro dela; apenas a prata e o 
ouro, e os vasos de bronze e de ferro, eles 
colocaram no tesouro da casa do senhor.  
(Condensado de Josué 5:13 – 6:24 RSV.) 
 
 
                                                 
33 Rahab was a prostitute living along the wall.  She hid spies from the Israelite army in her house, and was spared. 
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A batalha de Jericó é uma das muitas histórias que ocorreram durante o êxodo.  O êxodo é 
fundamental para a cultura judaico-cristã.  As descobertas futuras que confirmam a história 
bíblica para o mundo não religioso serão excitantes para os crentes e não-crentes. 
 
Os restos do primeiro e do segundo templo são conhecidos, assim como muitos locais e lugares 
do novo testamento associados a Jesus.  Pode-se fazer um tour virtual e visitar esses lugares "de 
casa.”  Web video: https://www.youtube.com/watch?v=4IIZJ4YUjSY 
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Capítulo Nove 
 

Personalidades da Bíblia 
 
 
 
 
 
 
 
HERÓIS DA BÍBLIA: ELES EXISTIRAM? 
 
Os não-crentes duvidam da existência de muitos 
dos personagens famosos da Bíblia: Adão, Noé, 
Abraão, Moisés, Davi, Salomão, Jesus e outros.  
Eles apontam para a falta de provas fora da 
Bíblia.  Podemos provar que eles existiram?  
Não deveríamos, mas estamos encontrando 
evidências factuais. 
 
          Davi mata Golias 
O REI DAVID 
 
David é uma figura bíblica que foi negada de forma controversa como nunca existiu.  Mas, um 
achado arqueológico chamado o Tel Dan Stele foi descoberto em uma escavação arqueológica na 
ruína ( "Tel ") da antiga cidade de Dan, no norte de Israel.  Foi feito de basalto, que era uma 
pedra muito cara na antiguidade.  Uma vez que teria sido caro para produzir, o monumento não 
poderia ter sido erguido por qualquer pessoa.  Era mais provável o trabalho de um rei. 
 
Havia treze linhas da escrita preservadas em um formulário adiantado do alfabeto.  As letras 
eram claras e elegantemente inscritas e reconhecidas como aramaico, a língua materna da antiga 
Síria.  A nona linha pegou o olho coletivo dos primeiros leitores.  Havia as consoantes que 
soletraram para fora o nome de David: DWD.  Mas o nome não ficou sozinho.  Era parte de uma 
palavra maior rendeu  "Casa de David.  
Web: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/m/mckenzie-
david.html?mcubz=1 
 
 
SALOMÃO 
 
"E tu, Salomão, meu filho, conheces o Deus do teu pai, e servi-lo com um coração perfeito e com 
uma mente disposta: porque o senhor procura todos os corações, e compreende todas as 
imaginações dos pensamentos: se o procurarem, ele será encontrado de vós; Mas se você 
abandoná-lo, ele vai te expulsar para sempre.  (1 Crônicas 28:9). 
 
Como seu pai, Davi, muitos rejeitam Salomão como um caráter ficcionalizado.  Alguns acham 
que uma recente escavação no parque bíblico Tamar, no sul de Israel, desenterrou a entrada de 
uma das cidades da loja de Salomão.  Paul lago, um dos trabalhadores arqueológicos no local, 
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acredita que os portões que ele ajudou a descobrir nesta escavação recente levou a uma das 
cidades fortificadas descritas no livro dos primeiros reis.  "A Bíblia diz que Salomão construiu 
uma fortaleza no deserto", disse lago Breaking Israel News.  "A evidência arqueológica é 
consistente com 1 rei 9:19, onde diz que Salomão construiu Tamar no deserto." 
Web: http://patternsofevidence.com/blog/2018/01/26/have-solomons-gates-been-found/ 
 
 
A SABEDORIA DE SALOMÃO 
 
Famosa por sua sabedoria, esta história é um dos favoritos: 
 
 

Então o rei disse,  "aquele diz, ' Este é meu filho que está vivo, e seu filho está 
inoperante '; e o outro diz: ' não; Mas seu filho está morto, e meu filho é o vivo.  
"E o rei disse, " Traga-me uma espada. "  Então uma espada foi trazida perante o 
rei.  E o rei disse,  "divida a criança viva em dois, e dê a metade ao um, e a 
metade ao outro. " Então a mulher cujo filho estava vivo disse ao rei, porque seu 
coração ansiava por seu filho,  "Oh, meu senhor, dar-lhe a criança viva , e de 
maneira nenhuma matá-lo.  Mas o outro disse:  "não será nem meu nem seu; 
dividi-lo.  "Então o rei respondeu e disse: " dê o filho vivo para a primeira mulher, 
e de maneira nenhuma matá-lo; Ela é sua mãe.  "e todo o Israel ouviu do 
julgamento que o rei tinha prestado; e admiravam muito o rei, porque percebiam 
que a sabedoria de Deus estava nele, para tornar a justiça. 

 

 
Rei Salomão "Corte a criança em dois" 

 
NABUCODONOSOR 
 
Nem toda personalidade bíblica é um herói, é claro.  Nabucodonosor era muito mau.  Ele foi o 
rei que capturou os judeus e destruiu o primeiro templo.  Ele construiu um 90-pé (cerca de 30 
metros) de altura ídolo de ouro.  Quando Shadrach, Meshach e Abednego se recusaram a adorar 
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o falso Deus, ele os jogou na fornalha ardente.  Mais tarde, ele lançou Daniel na cova dos leões.  
Estes homens eram fiéis a Deus, e ele os livrou do perigo. 
 
 

 
 
 
Quase tão famosamente, Nabucodonosor teve um sonho que só Daniel poderia interpretar.  Ele 
acabaria por aprender que o Deus de Shadrach, Meshach, Abednego, e Daniel era maior do que 
os outros deuses. 
 

Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor.  Doze meses depois, enquanto o 
rei caminhava no telhado do palácio real da Babilônia, ele disse: "não é esta a 
grande Babilônia que construí como a residência real, pelo meu poder poderoso 
e pela glória de minha Majestade?"  Mesmo quando as palavras estavam em 
seus lábios, uma voz veio do céu, "isto é o que é decretado para você, rei 
Nabucodonosor: sua autoridade real foi tirada de você.  Você será conduzido 
longe das pessoas e viverá com os animais selvagens; Você comerá grama como 
o boi.  Sete vezes passará por você até que você reconheça que o Altíssimo é 
soberano sobre todos os reinos na terra e os dá a qualquer um que ele deseje. "  
Imediatamente o que havia sido dito sobre Nabucodonosor foi cumprido.  Ele foi 
levado para longe das pessoas e comeu erva como o boi.  Seu corpo foi 
encharcado com o orvalho do céu até que seu cabelo cresceu como as penas de 
uma águia e suas unhas como as garras de um pássaro.  No final desse tempo, 
eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos para o céu, e minha sanidade foi 
restaurada.  Então eu elogiou o Altíssimo; Eu honrei e glorifiquei aquele que vive 
para sempre.  Seu domínio é um domínio eterno; seu reino perdura de geração 
em geração.  Todos os povos da terra são considerados nada.  Ele faz o que 
quiser com os poderes do céu e dos povos da terra.  Ninguém pode segurar sua 
mão ou dizer a ele: "o que você fez?"  Ao mesmo tempo em que minha sanidade 
foi restaurada, minha honra e esplendor foram devolvidos para mim para a glória 
do meu reino.  Meus conselheiros e nobres me procuraram, e eu fui restaurado 
ao meu trono e me tornei ainda maior do que antes.  Agora eu, Nabucodonosor, 
louvo e exaltar e glorifico o rei do céu, porque tudo o que ele faz é certo e todos 
os seus caminhos são apenas.  E aqueles que andam em orgulho, ele é capaz de 
humilhar.  (Daniel 4:28-37 NIV) 
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Os historiadores modernos questionaram que existia um rei chamado Nabucodonosor.  
Recentemente, os arqueólogos desenterraram muitos milhares de tijolos que têm seu nome 
carimbado sobre eles.  Evidências surgiram de que muitas figuras bíblicas realmente existiram.  
Mais e mais a historicidade da Bíblia está sendo confirmada. 
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-
bible/50-people-in-the-bible-confirmed-archaeologically/ 
 
 
IMPÉRIO BABILÔNICO: 
 
Este mapa é uma visão 
panorâmica da extensão do 
Império dos babilônios.  A capital 
deles era a Babilônia.  O rei 
Nabucodonosor finalmente 
destruiu Jerusalém em 586 A.C. e 
deportou quase todos os 
restantes israelitas para a 
Babilônia, como Deus os 
advertiu.  No entanto, um 
remanescente do povo de Deus 
foi autorizado a regressar a 
Jerusalém cerca de 70 anos mais 
tarde. 
 
(Definição da palavra a U.S. Inglês) 
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Capítulo Dez 
 

Satanás e Inferno 
 

 
 
Que arte você caiu do céu, Ó Lúcifer, filho da manhã!  como a arte que você corta para 
o chão, que não enfraqueceu as Nações!  Porque você disse em seu coração, eu subirei 
ao céu, eu exaltar meu trono acima das estrelas de Deus: Eu sentarei também sobre o 
monte da Congregação, nos lados do Norte: Eu subirei acima das alturas das nuvens; 
Eu serei o mais alto.  No entanto, você será trazido para o inferno, para os lados do 
poço.  (Isaías 14:12-15) 
 
 
LÚCIFER/SATANÁS 
 
Satanás existe?  É essencial para a Bíblia que Satanás é real.  UMA Fundação para tudo depois 
da criação é a tentação de Eva por Satanás, a serpente, que causou o pecado original e a queda do 
homem.  Satanás é inteligente: "será que Deus realmente disse isso?"  Vá em frente e comer a 
fruta-Deus só não quer que você seja tão inteligente como ele é. 
 
Satanás é um dos anjos criados por Deus, mas ele queria ser como Deus.  Ele e um terço dos 
anjos (demônios) foram lançados do céu.  Eles trabalham mal no mundo de hoje.  A única 
entidade na terra que tem sido capaz de resistir (superar) Satanás é Jesus.  Quem é Satanás?  
Como é que ele é? 
 
 
A PERSONALIDADE DE SATANÁS 
 
Pecado original: um mentiroso enganoso: agora a serpente era mais sutil do que qualquer besta 
do campo que o Senhor Deus tinha feito.  E ele disse à mulher: Sim, Deus disse: não comereis de 
todas as árvores do jardim?  (Gênesis 3:1) 
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Tormento: mas o espírito do senhor partiu de Saul, e um espírito maligno do senhor o perturbou.  
E disse-lhe os servos de Saul: Eis que agora, um espírito maligno de Deus vos perturba.  (i 
Samuel 16:14-15) 
 
Mentiroso: e lá surgiu um espírito, e estava diante do senhor, e disse, eu vou persuadi-lo.  E o 
senhor disse-lhe: onde?  E ele disse, eu irei adiante, e eu serei um espírito mentiroso na boca de 
todos os seus profetas.  E ele disse, você deve persuadi-lo, e prevalecer: ir adiante, e fazê-lo.  (1 
Reis 22:21-22) 
 
Falso Deus: mas o anjo do senhor disse a Elias o Tishbite, levanta-te, sobe para encontrar os 
mensageiros do rei de Samaria, e dizer-lhes, não é porque não há um Deus em Israel, que você 
vá para inquirir de Baalzebub o Deus de Ekron?  (2 Reis 1:3) 
 
E Satanás enfrentou Israel, e provocou Davi a numerar Israel.  (1 Crônicas 21:1) 
 
Tempter: agora houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do senhor, e 
Satanás veio entre eles.  E o senhor disse a Satanás: de onde você vem?  Então Satanás 
respondeu ao senhor, e disse: de ir para frente e para trás na terra, e de andar para cima e para 
baixo nele.  E o senhor disse a Satanás: vós considerastes o meu servo Jó, que não há nenhum 
como ele na terra, um homem perfeito e ereto, aquele que teme a Deus, e esmastiga o mal?  
Então Satanás respondeu ao senhor, e disse: será que Jó teme a Deus por nada?  Você não fez 
uma cobertura sobre ele, e sobre sua casa, e sobre tudo o que ele tem em todos os lados?  Você 
abençoou o trabalho de suas mãos, e sua substância é aumentada na terra.  Mas ponha a mão 
agora, e toque tudo o que ele tem, e ele vai amaldiçoá-lo à sua cara.  E o senhor disse a Satanás: 
Eis que tudo o que ele tem está em seu poder; apenas sobre si mesmo não colocar adiante a sua 
mão.  Então Satanás saiu da presença do senhor.  (Job 1:6-12) 
 
E Satanás respondeu ao senhor, e disse: pele para a pele, sim, tudo o que um homem tem que ele 
dará para sua vida.  (Job 2:4) 
 
Adversário: Oh que alguém iria me ouvir!  Eis que o meu desejo é que o todo-poderoso me 
responda, e que o meu adversário tinha escrito um livro.  (Job 31:35) 
 
Destroyer: a respeito das obras dos homens, pela palavra de seus bordos eu mantive-me dos 
caminhos do Destroyer.  (Salmos 17:4) 
 
Adversário: Ó Deus, quanto tempo o adversário repreende?  o inimigo blasfemará seu nome para 
sempre?  (Salmos 74:10) 
 
Inimigo: Eu direi do senhor, ele é meu refúgio e minha fortaleza: meu Deus; nele confiarei.  
Certamente ele o livrará da armadilha do Fowler, e da peste perniciosa.  (Salmos 91:2,3) 
 
Amigo dos ímpios: define-te um homem perverso sobre ele: e deixa Satanás ficar à sua direita.  
(Salmos 109:6) 
 
Orgulhoso: como a arte você caiu do céu, Ó Lúcifer, filho da manhã!  como a arte que você corta 
para baixo para o chão, que não enfraqueceu as Nações!  Pois você disse em seu coração, eu 
subirei ao céu, eu exaltar meu trono acima das estrelas de Deus: Eu sentarei também sobre o 
monte da Congregação, nos lados do Norte: Eu subirei acima das alturas das nuvens; Eu serei o 
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mais alto.  No entanto, você será trazido para o inferno, para os lados do poço.  (Isaías 14:12-15) 
 
Destroyer: o leão é vir acima de seu thicket, e o Destroyer dos Gentiles está em sua maneira; Ele 
saiu de seu lugar para tornar sua terra desolada; e suas cidades ncias desperdiçadas, sem um 
habitante.  (Jeremias 4:7) 
 
Acusador: e ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo do senhor, e Satanás de pé à 
sua mão direita para resistir a ele.  E o senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, Ó Satanás; 
mesmo o senhor que escolheu Jerusalém te repreende: não é esta uma marca arrancada do fogo?  
(Zechariah 3:1-2) 
 
Tempter: Então diz Jesus a ele: dai-vos, Satanás, porque está escrito, adorai o Senhor vosso 
Deus, e ele somente servirão.  Então o demônio o deixa, e eis que os anjos vieram e lhe 
ministraram.  Mateus 4:10-11 (também Mateus 4:1, Marcos 1:13, Lucas 4:2, atos 5:3, 1 Coríntios 
7:5). 
 
Tormento: e Jesus sabia os seus pensamentos, e disse-lhes, cada Reino dividido contra si mesmo 
é trazido à desolação; e cada cidade ou casa dividida contra si não deve ficar: e se Satanás 
expulsar Satanás, ele está dividido contra si mesmo; Como será então o seu Reino de pé?  E se eu 
por Beelzebub expulsar demônios, por quem os seus filhos os expulsem?  Portanto, eles serão 
seus juízes.  Mas se eu expulsar demônios pelo espírito de Deus, então o Reino de Deus virá até 
você.  Mateus 12:25-28.  (Também Marcos 3:23 e Lucas 8:29, Lucas 11:18-20, Lucas 22:31-32, 
2 Coríntios 12:7-9). 
 
Representação do mal: mas ele se virou, e disse a Pedro: você me trás, Satanás, você é uma 
ofensa para mim: porque você não saboreia as coisas que são de Deus, mas as que são dos 
homens.  Então disse Jesus aos seus discípulos: se algum homem vier atrás de mim, deixe-o 
negar-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me.  Pois quem quer que salve a sua vida, perdê-
la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á.  Para o que é um homem lucrado, 
se ele vai ganhar o mundo inteiro, e perder sua própria alma?  ou o que um homem deve dar em 
troca de sua alma?  Mateus 16:23-26.  (Também Mark 8:33, Luke 4:8, EPH.  4:26-27, 1 
Tessalonicenses 2:18, 1 Tim.  1:20, 5:15, 2 Tim.  2:24-26, 1 João 2:13, 3:8-10). 
 
Condenado: Então ele dirá também a eles na mão esquerda, afastar-se de mim, você amaldiçoou, 
em fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos: (Mateus 25:41, Hebreus 2:13-15). 
 
Destruidor: o semeador semeia a palavra.  E estes são eles pelo lado do caminho, onde a palavra 
é semeada; Mas quando ouviram, Satanás vem imediatamente, e tira a palavra que foi semeada 
em seus corações.  (Marcos 4:14-15, compare Mateus 13:39 e Lucas 8:11-12) 
 
Sujeito a Cristo: aquele que ouve você me ouve; e aquele que desprete você me desprede; e 
aquele que me desprede desprei o que me enviou.  E o 70 retornou com alegria, dizendo: Senhor, 
até mesmo os demônios estão sujeitos a nós através de seu nome.  E ele lhes disse: Eu vi Satanás 
como um relâmpago caindo do céu.  Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, 
e sobre todo o poder do inimigo: e nada vos machucará.  (Lucas 10:16-19, João 14:30, atos 
10:38, 1 Coríntios 5:4-5) 
 
Reviler: e o governante da sinagoga respondeu com indignação, porque Jesus tinha curado no dia 
do senhor, e disse ao povo, há seis dias em que os homens devem trabalhar: neles, portanto, vir e 
ser curado, e não no dia do senhor.  O senhor, então, respondeu-lhe, e disse: você hipócrita, não 
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cada um de vocês no sábado solta seu boi ou seu burro da tenda, e levá-lo para longe para 
molhar?  E não deveria esta mulher, sendo filha de Abraão, a quem Satanás tem vinculado, lo, 
estes dezoito anos, ser solto deste vínculo no dia do senhor?  (Lucas 13:14-16) 
 
Anticristo: agora a festa do pão sem fermento se aproximava, que se chama a Páscoa.  E os 
principais sacerdotes e escribas procuraram como eles poderiam matá-lo; Porque eles temiam o 
povo.  Então entrou Satanás em Judas, com o nome de Iscariot, sendo do número dos doze.  E ele 
seguiu seu caminho, e comunou com os principais sacerdotes e capitães, como ele poderia traí-lo 
a eles.  Luke 22:1-4.  (Também John 13:2, Revelations capítulos 11 a 20). 
 
Mentiroso: você é do seu pai o demônio, e as concupiscelas do seu pai você vai fazer.  Ele era 
um assassino desde o início, e não se habitava na verdade, porque não há verdade nele.  Quando 
fala uma mentira, fala do seu próprio: porque é um mentiroso, e o pai dele.  John 8:44 (também, 
2 Tessalonicenses 2:8-10, 1 Tim.  4:1-3). 
 
Lobo: Eu sou o bom pastor: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.  Mas aquele que é um 
Hireling, e não o pastor, cujas próprias as ovelhas não são, vê o lobo que vem, e deixa as 
ovelhas, e foge: e o lobo apanha-os, e espalha as ovelhas.  (João 10:11-12) 
 
Governante injusto: agora é o juízo deste mundo: agora será expulso o príncipe deste mundo.  
John 12:31.  (Também, atos 13:10, 2 Coríntios 6:14-15, Efésios 2:1-3). 
 
Príncipe deste mundo: não obstante Eu digo-lhe a verdade; É conveniente para você que eu vá 
embora: porque se eu não for embora, o Consolador não virá até você; Mas se eu partir, vou 
mandá-lo até você.  E quando ele vier, ele reprovará o mundo do pecado, e da retidão, e do juízo: 
do pecado, porque eles não acreditam em mim; De retidão, porque eu vou para o meu pai, e você 
não me vê mais; De julgamento, porque o príncipe deste mundo é julgado.  (João 16:7-11) 
 
Sujeito a Deus: mas levanta-te, e ergue-te sobre os teus pés: porque eu te apareci para este 
propósito, para te fazer um pastor e uma testemunha destas coisas que tu viste, e daquelas coisas 
que eu te vou aparecer; Entregando-vos do povo, e dos gentios, a quem agora vos envio, para 
abrir os seus olhos, e para transformá-los da escuridão à luz, e do poder de Satanás a Deus, para 
que eles possam receber o perdão dos pecados, e herança entre eles que são santificados por f 
aith que está em mim.  Atos 26:16-18.  (Romanos 16:20, Tiago 4:7). 
 
Enganador: para este fim também eu escrevi, que eu poderia saber a prova de você, se você é 
obediente em todas as coisas.  Para quem você perdoa qualquer coisa, eu perdoo também: porque 
se eu perdoei qualquer coisa, a quem eu perdoei, por seu amor o perdoei na pessoa de Cristo; 
Para que Satanás não tenha uma vantagem de nós: porque não somos ignorantes de seus 
dispositivos.  2 Coríntios 2:9-11.  (Também 2 Coríntios 4:3-5, 11:3, 11:12-15, 1 Timóteo 3:6-7). 
 
O inimigo: colocar toda a armadura de Deus, que você pode ser capaz de ficar contra os 
selvagens do diabo.  Porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, 
contra os poderes, contra os governantes da escuridão deste mundo, contra a maldade espiritual 
em lugares altos.  Portanto, levem-vos toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia 
do mal, e tendo feito tudo, para se levantar.  Efésios 6:11-13.  (Também, Jude 1:9, Apocalipse 
2:9, 2:13, 2:14, 2:24, 3:9). 
 
Adversário: seja sóbrio, seja vigilante; Porque seu adversário o diabo, como um Leão rugindo, 
anda aproximadamente, procurando quem pode Devour: (1 Peter 5:8) 
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O anjo que pecou: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançam para o 
inferno, e os entregaram em cadeias de trevas, para serem reservados ao juízo; E não poupou o 
velho mundo, mas salvou Noé a oitava pessoa, um pregador de retidão, trazendo a inundação 
sobre o mundo dos incrédulos; E transformando as cidades de Sodoma e Gomorra em cinzas 
condenou-os com uma derrubada, tornando-os um exemplo para aqueles que depois devem viver 
incrédulos; (2 Pedro 2:4-6) 
 
Anjo do poço sem fundo: e eles tinham um rei sobre eles, que é o anjo do poço sem fundo, cujo 
nome na língua hebraica é Abaddon, mas na língua grega tem seu nome Apollyon.  (Apocalipse 
9:11) 
 
Porque eles são os espíritos dos demônios, milagres de trabalho, que vão para os reis da terra e 
do mundo inteiro, para reuni-los para a batalha daquele grande dia de Deus todo-poderoso.  
(Revelações 16:14) 
 
 
EXISTE UM INFERNO LITERAL? 
 

Que a morte se apodere deles, e os deixe descer rápido para o inferno: porque a 
maldade está em suas habitações, e entre elas.  Quanto a mim, invocarei a 
Deus; e o senhor me salvará.  À noite, e de manhã, e ao meio-dia, rezarei, e 
chorarei em voz alta: e ele ouvirá minha voz.  Ele entregou a minha alma em paz 
da batalha que estava contra mim: porque havia muitos comigo.  Deus ouvirá e 
os aflige, até mesmo aquele que habita de idade.  Lançai o vosso fardo sobre o 
senhor, e ele vos sustentará: nunca sofrerá os justos para ser movido.  (Salmos 
55:15-19, 22). 
 
E o mar desistiu dos mortos que estavam nele; e morte e inferno entregues os 
mortos que estavam neles: e eles foram julgados cada homem de acordo com 
suas obras.  E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.  Esta é a 
segunda morte.  (Apocalipse 20:13-14) 

 
O inferno é real, e é o destino de todos não redimidos por Deus.  Desde que Deus ofereceu a 
salvação através do Messias, é desnecessário para qualquer um ir lá, mesmo que em nossos 
próprios méritos o inferno é o que nós merecemos.  Ouçam a palavra do senhor: 

 
Que a morte se apodere deles, e os deixe descer rápido para o inferno: porque a 
maldade está em suas habitações, e entre elas.  (Salmos 55:15) 
 
Eu fiz as nações para agitar ao som de sua queda, quando eu lançá-lo para o 
inferno com eles que descer para o poço: e todas as árvores do Éden, a escolha 
eo melhor do Líbano, tudo o que beber água, será confortado nas partes 
inferiores da terra.  (Ezequiel 31:16) 
 
Mas digo-vos que todo aquele que estiver zangado com o seu irmão sem uma 
causa, correrá o risco do juízo: e quem quer que (chame o seu irmão inútil) 
estará em perigo do Conselho: mas quem disser, seu tolo, estará em perigo de 
fogo infernal.  (Mateus 5:22) 
 
E se sua mão direita ofendê-lo, cortá-lo fora, e lançá-lo de você: porque é 
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rentável para você que um de seus membros deve perecer, e não que todo o seu 
corpo deve ser lançado no inferno.  (Mateus 5:30) 

 
O inferno é referenciado literalmente como o céu.  Tão certo como eu sou que há um céu, eu sou 
aquele certo que há um inferno.  O inferno é descrito como um lugar de grande sofrimento.  UM 
lugar de angústia, escuridão, vermes, fogo e punição.  Satanás estará lá, como seria bom?  Por 
que alguém iria querer ir para lá? 
 
Você já ouviu um grupo de caras dizerem, "bem, se formos para o inferno, pelo menos estaremos 
juntos."  Eu não contaria em ficar juntos.  Você acha que Satanás deixaria você se divertir, 
afinal?  Claro que duvido que Satanás terá qualquer poder no inferno, certamente não o poder de 
sair. 
 
Deus enviaria pessoas que ele ama para o inferno?  A Bíblia diz que ele ama a todos nós.  A 
Bíblia também diz que só há um caminho para a vida eterna.  Além disso, aqueles que não vão 
para o céu vão para o inferno.  Não planeje entrar no céu só porque Deus é um Deus de amor.  
Você vê a palavra "Just" na frase anterior?  É por isso que Deus vai mandar as pessoas para o 
inferno, porque ele é justo. 
 

E o mar desistiu dos mortos que estavam nele; e morte e inferno entregues os 
mortos que estavam neles: e eles foram julgados cada homem de acordo com 
suas obras.  E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.  Esta é a 
segunda morte.  (Apocalipse 20:13-14) 

 
 
COMO DERROTAR SATANÁS: VITÓRIA SOBRE SATANÁS E INFERNO 
 

Submeta-vos, portanto, a Deus.  Resiste ao diabo, e ele vai fugir de ti.  
Aproxima-te de Deus, e ele se aproximará de ti.  Purifique suas mãos, seus 
pecadores; e purificar seus corações, você mente dupla.  (Tiago 4:7-8) 
 
O senhor sabe como libertar o piedoso das tentações, e reservar o injusto até o 
dia do juízo a ser punido: (2 Pedro 2:9) 

 
 
Anticristo: e eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do poço sem fundo e uma grande 
corrente em sua mão.  E ele colocou a preensão sobre o dragão, que a velha serpente, que é o 
diabo, e Satanás, e o limite de mil anos, e lançá-lo no poço sem fundo, e fechá-lo, e definir um 
selo sobre ele, que ele deve enganar as Nações não mais , até que os mil anos devem ser 
cumpridos: e depois que ele deve ser solto uma pequena temporada.  (Apocalipse 20:1-3) 
 
Satanás expulso do céu: e apareceu uma grande maravilha no céu; uma mulher vestida com o sol, 
ea lua seus pés, e sobre sua cabeça uma coroa de doze estrelas: e ela estar com a criança chorou, 
ánsias no nascimento, e dolored para ser entregue.  E lá apareceu outra maravilha no céu; e eis 
um grande dragão vermelho, tendo sete cabeças e dez chifres, e sete coroas sobre suas cabeças.  
E sua cauda atraiu a terceira parte das estrelas do céu, e lançou-os para a terra: e o dragão estava 
diante da mulher que estava pronta para ser entregue, para devorar seu filho, logo que nasceu.  E 
ela trouxe um homem-criança, que era para governar todas as nações com uma vara de ferro: e 
seu filho foi apanhado a Deus, e ao seu trono.  (Apocalipse 12:1-5) 
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E quando os mil anos expirarem, Satanás será solto fora de sua prisão, e deve sair para enganar 
as nações que estão nos quatro quartos da terra, Gog, e Magog, para reuni-los juntos para a 
batalha: o número de quem é como a areia do mar.  E eles subiu na amplitude da terra, e 
compeou o acampamento dos Santos sobre, ea cidade amada: e fogo desceu de Deus para fora do 
céu, e devorou-los.  E o demônio que os enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a 
besta e o falso profeta são, e será atormentado dia e noite para sempre e sempre.  (Apocalipse 
20:7-10) 
 
 
PROMESSA AO VITORIOSO 
 
Portanto, eles são antes do trono de Deus, e servi-lo dia e noite em seu templo: e ele que se senta 
no trono habitará entre eles.  Eles não terão mais fome, nem sede mais; Nem a luz do sol sobre 
eles, nem qualquer calor.  Porque o cordeiro que está no meio do trono os alimentará, e os guiará 
até fontes vivas de águas; e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos.  (Rev. 7:15-17) 
 
 
Deus e Satanás são tão opostos como opostos, na medida em que o leste é do oeste.  Satanás não 
tem poder sobre Deus; Deus tem todo o poder sobre sua criação, incluindo Satanás, a quem ele 
criou.  Deus nos dá grande poder: tanto quanto o Oriente é a partir do Ocidente, até agora ele 
removeu nossas transgressões de nós.  (Salmos 103:12). 
 
Satanás é o destruidor.  Jesus é o Salvador.  Você aceitou Jesus como seu Salvador?  Se você 
quiser, apenas reze, "Querido Deus, eu sei que sou um pecador e que você enviou seu filho para 
morrer por meus pecados.  Aceito seu dom e quero que Jesus seja meu Salvador pessoal.  Jesus, 
por favor, entre na minha vida e me guie.  Em nome de Jesus eu rezo.  "Amém". 
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Capítulo Onze 
 

Céu e os Anjos 
 
 

 
EXISTE UM CÉU? 
 

O céu é o meu trono, e a terra é o meu banquinho: que casa construis-me?  
disse o senhor: ou qual é o lugar do meu descanso?  (Atos 7:49) 
 
E um dos malfeitores que foram enforcados a ele, dizendo: se você for Cristo, 
salve a si mesmo e a nós.  Mas o outro respondendo repreendeu-o, dizendo: 
Dost não teme a Deus, vendo-o arte na mesma condenação?  E nós, de fato, 
justamente; pois recebemos a devida recompensa de nossas ações: mas este 
homem não fez nada de errado.  E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim 
quando você entra em seu reino.  E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo: ao 
dia, estais comigo no paraíso.  (Lucas 23:39-43) 

 
Nesta última passagem, o primeiro ladrão estava recebendo a punição que merecia na Cruz, 
conforme determinado pela lei daquele dia.  Havia um homem inocente na cruz no meio, e outra 
pessoa merecedora na terceira Cruz.  O primeiro homem ou ridicularizando Jesus, ou 
ridicularizando o e esperando a ajuda da morte sem uma redenção sobrenatural.  Este último 
sabia que os dois criminosos estavam recebendo o que merecia, mas percebeu que Jesus era.  O 
primeiro homem não entrou no céu.  Você vê que o primeiro homem foi repreendido não por 
Cristo, mas por outro homem?  Jesus não conhecerá este homem no juízo: 
 
Não podemos nem dirigir para o céu nem encontrá-lo em um telescópio.  Como sabemos que 
existe?  Só sabemos pela Bíblia.  Concedido, ouvimos relatos de experiências de quase morte 
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(NDE ' s), mas não pode saber se algum ou todos são realidade ou um produto de "inconsciência 
ativa."  Para esse assunto, não podemos "provar a Deus", além do que nossos corações nos 
dizem.  Nós que conhecemos e sentimos ter fé. 
 

Agora a fé é a essência das coisas que se esperam, a evidência das coisas não 
vistas.  Para por ele os anciãos obtiveram um bom relatório.  Através da fé 
entendemos que os mundos foram emoldurados pela palavra de Deus, de modo 
que as coisas que são vistas não foram feitas de coisas que aparecem.  (Hebreus 
11:1-3) 

 
 
O CÉU É FÍSICO E ALEGRE 
 
Na Bíblia, desde o início (Gênesis 28:16-17) até o final (capítulo final do Apocalipse), o céu é 
referenciado como sede de Deus.  Nós não sabemos onde está agora, mas nós sabemos que será 
na terra um dia.  Talvez o céu ou parte do céu está na terra agora, em outra dimensão, como os 
anjos e almas que partem não podem ser vistos.  Mas não importa onde o céu está, é onde o trono 
de Deus está localizado, e de onde Deus governa. 
 
Muitos têm se perguntado sobre os tempos que o céu será como.  Será físico e alegre, o lugar 
habitacional de Deus e os redimidos.  O planeta Terra será purimentado e como o jardim do 
Éden.  O trono de Deus estará em uma grande cidade, a nova Jerusalém: 
 

Eu vi um novo céu e uma nova terra: para o primeiro céu e a primeira terra 
foram passados; e não havia mais mar.  (Compare Isaías 65:17 para, eis que eu 
crio novos céus e uma nova terra: e o primeiro não deve ser lembrado, nem 
entrar em mente.)  E eu João viu a cidade sagrada, Nova Jerusalém, descendo 
de Deus para fora do céu, e eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis que a 
tenda de Deus está com os homens, e ele vai habitar com eles, e eles serão 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, tristeza, choro, nem 
dor: porque as coisas anteriores são passadas.  E aquele que sentou-se sobre o 
trono disse: Eis que eu faço todas as coisas novas.  E ele disse-me: escreve, pois 
estas palavras são verdadeiras e fiéis.  E ele me disse: está feito.  Eu sou Alpha e 
Omega, o começo e o fim.  Eu lhe darei que é a primeira fonte da água da vida 
livremente.  Aquele que supera herdará todas as coisas; e eu serei o seu Deus, e 
ele será meu filho.  Mas o incrédulo terá a sua parte no lago, que arde com fogo 
e enxofre: que é a segunda morte.  E veio até mim um dos sete anjos dizendo: 
Venha cá, vou mostrar-lhe a esposa do cordeiro.  E ele levou-me para longe no 
espírito de uma grande e alta montanha, e mostrou-me que grande cidade, a 
Santa Jerusalém, descendo do céu de Deus, tendo a glória de Deus: e sua luz 
era como uma pedra mais preciosa, mesmo como uma pedra de jaspe , 
desobstruído como o cristal; E tinha um muro grande e alto, e tinha doze 
portões, e às portas doze anjos, e os nomes escritos nela, que são os nomes das 
doze tribos de Israel: e o muro da cidade tinha doze fundações, e neles os 
nomes dos doze apóstolos do cordeiro.  E ele mediu a cidade com a cana, 12000 
furlongs.  O comprimento e a amplitude e a altura são iguais.  E ele mediu o 
muro dele, um 144 côvados, de acordo com a medida de um homem, isto é, do 
anjo.  E o edifício da parede era do jaspe: e a cidade era ouro puro, como ao 
vidro desobstruído.  E as fundações da muralha da cidade foram decoradas com 
pedras preciosas.  A primeira fundação foi Jasper; o segundo, safira; a terceira, 
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calcedólia; o quarto, Esmeralda; O quinto, Sardonyx; o sexto, sardius; o sétimo, 
Chrysolite; o oitavo, Beryl; o nono, Topázio; o décimo, chrysoprasus; o décimo 
primeiro, jacinth; o décimo segundo, ametista.  E os doze portões eram doze 
pérolas: cada portão era de uma pérola: e a rua da cidade era de ouro puro, 
como se fosse vidro transparente.  E eu não vi nenhum Templo nele: porque o 
Senhor Deus todo-poderoso e o cordeiro são o templo dele.  E a cidade não 
tinha necessidade do sol, nem da lua, para brilhar nela: porque a glória de Deus 
a iluminou, e o cordeiro é a luz dela.  E as Nações daqueles que são salvos 
caminham à luz dela: e os reis da terra trazem sua glória e honra para ele.  E os 
portões não se fecharão de dia, pois não haverá noite lá.  E eles trarão a glória e 
a honra das Nações.  E não deve, em nenhum sábio entrar nele qualquer coisa 
que defiles, nem qualquer obra abominação, ou faz uma mentira, mas aqueles 
estão escritos no livro de cordeiro da vida.  E ele me mostrou um rio puro de 
água da vida, claro como cristal, procedendo do trono de Deus e do cordeiro.  
No meio da rua dele, e de ambos os lados do rio, estava lá a árvore da vida, que 
nua doze formas de frutas, e rendeu seu fruto a cada mês: e as folhas da árvore 
foram para a cura das Nações.  E não haverá mais maldição, mas o trono de 
Deus e do cordeiro será nele; e seus servos o servirão: e eles verão seu rosto; e 
seu nome deve estar em suas testas.  E não haverá nenhuma noite lá; e eles 
não precisam de vela, nem luz do sol; Porque o Senhor Deus lhes dá luz, e eles 
reinarão para todo o sempre.  Aquele que testemunhou estas coisas diz, 
certamente eu venho rapidamente.  Amém.  Mesmo assim, venha, Senhor Jesus.  
(Condensado de Apocalipse 21:1-27, 22:1-5, 20) 

 
 
O céu é definitivamente descrito como um lugar físico na conta Apocalipse.  Não há simbolismo 
aqui.  Jesus falou em preparar lugares para nós. 
 
 
QUEM PODE ENTRAR NO CÉU? 
 

Na casa de meu pai há muitas mansões: se não fosse assim, eu teria dito a você.  
Vou preparar um lugar para você.  E se eu for e preparar um lugar para você, eu 
vou voltar, e recebê-lo para mim; que onde eu estou, lá você pode ser também.  
E para onde eu vou você sabe, e do jeito que você sabe.  Tomé diz-lhe: Senhor, 
não sabemos para onde vais; e como podemos saber o caminho?  Jesus diz-lhe: 
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, nenhum homem vem ao pai, mas por 
mim.  (João 14:2-6) 

 
Jesus é o caminho.  Na verdade, a igreja primitiva se chamava "o caminho".  Estamos destinados 
a morrer apenas uma vez por causa do pecado.  Se aceitarmos Cristo como Salvador, e nascemos 
de novo, seremos salvos e destinados para a eternidade no céu. 
 

Então os judeus se reuniram em volta dele e disse-lhe:  "quanto tempo você vai 
nos manter em suspense?  Se você é o Cristo, diga-nos claramente.  "Jesus 
respondeu-lhes, " Eu lhe disse, e você não acredita.  As obras que faço em nome 
de meu pai, elas me testemunham; Mas você não acredita, porque você não 
pertence a minha ovelha.  Minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e 
elas me seguem; e eu lhes dou a vida eterna, e eles nunca perecerão, e 
ninguém os arrebatará da minha mão.  Meu pai, que os deu a mim, é maior do 
que todos, e ninguém é capaz de arrebatá-los para fora da mão do pai.  Eu e o 



83 

pai somos um.  "(John 10:24-30 RSV) 
 

Não parece verdadeiro de todo dizer, "todo mundo quer ir para o céu" com base no que 
experimentamos.  Muitos ouvem o caminho, mas não preste atenção ao caminho.  Jesus disse: Eu 
sou o caminho, a verdade e a vida.  Nenhum homem vem até o pai, mas por mim.  (João 14:6.)  
Isso é linguagem simples, mas muitos que ouvem isso não podem aceitá-lo.  Em nenhum lugar a 
Bíblia nos diz para descobrir o nosso próprio caminho, ou ganhar a salvação por conta própria.  
Só há o seu caminho. 
 
 
O CÉU NÃO ESTÁ ABERTO A TODOS (MAS PODE SER) 
 
Passamos muito tempo olhando as Escrituras nos dizendo como encontrar a salvação e como 
chegar ao céu.  Nós não gastamos tempo suficiente no "como não.” 
 

E eles que saibam que o vosso nome confiarão em vós: pois vós, senhor, não 
vos abandonastes que vos procuram.  Cante louvores ao senhor, que habitou em 
Sião: declare entre o povo suas ações.  Quando ele faz a Inquisição por sangue, 
ele se lembra deles: ele não se esquece do grito dos humildes.  Tende piedade 
de mim, Ó Senhor; considerar o meu problema que eu sofro deles que me 
odeiam, você que me levantou das portas da morte: que eu possa mostrar todos 
os seus elogios nos portões da filha de Sião: Eu me alegrarei em sua salvação.  
Os pagãos são afundados no poço que eles fizeram: na rede, que eles 
esconderam, é o seu próprio pé tomado.  O senhor é conhecido pelo juízo que 
ele executou: os ímpios são enlaçados no trabalho de suas próprias mãos.  Nildo.  
Selah.  Os ímpios serão transformados em inferno, e todas as nações que 
esquecem Deus.  (Salmos 9:10-17). 

 
E tu, Salomão, meu filho, conheces o Deus do teu pai, e servi-lo com um coração 
perfeito e com uma mente disposta: porque o senhor procura todos os corações, 
e compreende todas as imaginações dos pensamentos: se o procurarem, ele 
será encontrado de vós; Mas se você o abandonar, ele vai te expulsar para 
sempre.  (1 Crônicas 28:9). 
 
Nem todo aquele que me diz, senhor, senhor, entrará no Reino dos céus; Mas 
aquele que faz a vontade do meu pai, que está no céu.  Muitos me dirão naquele 
dia, senhor, senhor, não profetizamos em seu nome?  e em seu nome expulsou 
demônios?  e em seu nome feito muitas obras maravilhosas?  E então eu os 
professarei, eu nunca te conheci: afasta-te de mim, tu que trabalhas iniqüidade.  
(Mateus 7:21-23) 

 
Boas obras não vão levar ninguém para o céu. 
 

Esforcem-se para entrar no portão estreito: para muitos, digo-vos, procurará 
entrar, e não será capaz.  Quando uma vez o mestre da casa é ressuscitado, e 
fechou a porta, e você começa a ficar sem, e bater à porta, dizendo: Senhor, 
senhor, aberto para nós; e ele responderá e dirá a você, eu sei que você não de 
onde você é: Então você começará a dizer, nós comemos e bebemos em sua 
presença, e você ensinou nas nossas ruas.  Mas ele dirá, eu te digo, eu sei que 
você não de onde você é; afastam-se de mim, todos vocês trabalhadores da 
iniqüidade.  Haverá choro e ranger de dentes, quando você verá Abraão, e Isaac, 
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e Jacó, e todos os profetas, no Reino de Deus, e vocês mesmos empurraram 
para fora.  (Lucas 13:24-28) 

 
Muitos fiéis ouvem mas não ouvem, e acreditam em exigências estranhas para começ no Heaven.  
"Eu sempre fiz o meu melhor; Eu dou aos pobres todos os Natais; Eu dou a missões; Eu acho que 
Deus nos quer apenas para acreditar "algo" e ser gentil com os outros. "  Minha crença pessoal é 
que algumas dessas pessoas são aquelas descritas em Lucas 13:24. 
 
 
VIDA ETERNA (ANTIGO TESTAMENTO) 
 
Um amigo judeu questionou uma vez se os conceitos de salvação e vida após a morte podem ser 
encontrados na Bíblia Hebraica (antigo testamento).  Sim: 
 

Porque eu sei que o meu Redentor vive e que ele deve estar no último dia sobre 
a terra: e apesar de meus vermes da pele destruírem este corpo, ainda em 
minha carne Eu verei Deus: quem eu verei por mim mesmo, e meus olhos 
contemplarão , e não outro; Embora minhas rédeas sejam consumidas dentro de 
mim.  Mas você deve dizer, por que persegui-lo, vendo a raiz do assunto é 
encontrado em mim?  Seja você receoso da espada: para a ira traz as punições 
da espada, que você pode saber que há um julgamento.  (Job 19:25-29). 
 
No entanto, o homem que está em honra não habita: ele é como os animais que 
perecem.  Seu caminho é a sua tolice: ainda a sua posteridade aprova seus 
provérbios.  Selah.  Como ovelhas são colocadas na sepultura; a morte deve 
alimentar-se deles; e a verticalidade terá domínio sobre eles pela manhã; e sua 
beleza deve consumir na sepultura de sua habitação.  Mas Deus redimirá a 
minha alma do poder da sepultura: pois ele me receberá.  Selah.  (Salmos 
49:12-15). 
 
Que a morte se apodere deles, e os deixe descer rápido para o inferno: porque a 
maldade está em suas habitações, e entre elas.  Quanto a mim, invocarei a 
Deus; e o senhor me salvará.  À noite, e de manhã, e ao meio-dia, rezarei, e 
chorarei em voz alta: e ele ouvirá minha voz.  Ele entregou a minha alma em paz 
da batalha que estava contra mim: porque havia muitos comigo.  Deus ouvirá e 
os aflige, até mesmo aquele que habita de idade.  Lançai o vosso fardo sobre o 
senhor, e ele vos sustentará: nunca sofrerá os justos para ser movido.  (Salmos 
55:15-19, 22). 
 
Para vós, senhor, a arte alta acima de toda a terra: vós sois exaltado muito 
acima de todos os deuses.  Vós que amamos o senhor, odiamos o mal: ele 
preserva as almas dos seus santos; Ele os liberta da mão dos ímpios.  (Salmos 
97:9-10). 

 
 
UMA GRANDE PROMESSA-NOVOS CORPOS 
 
De que adianta a vida após a morte se tivermos outro corpo fraco, destinados a viver de novo na 
doença e na destruição, e ainda outra morte?  Não é assim que Deus o está a fazer.  Os redimidos 
terão corpos novos, físicos e incorruptíveis, que só seriam necessários em um lugar físico: 
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Mas um homem dirá, como os mortos são levantados?  E com que corpo eles 
vêm?  Seu tolo, o que você semear não é acelerado, exceto que ele morre: e o 
que você semear, você não semear esse corpo que deve ser, mas o grão nua, 
pode chance de trigo, ou de algum outro grão: mas Deus lhe dá um corpo como 
ele o agradou , e a cada semente seu próprio corpo.  Toda a carne não é a 
mesma carne, mas há um tipo de carne de homens, outra carne de bestas, outra 
de peixes, e outra de aves.  Há também corpos celestiais, e corpos terrestres: 
mas a glória do celestial é uma, e a glória do terrestre é outra.  Há uma glória do 
sol, e outra glória da lua, e outra glória das estrelas: para uma estrela difere de 
outra estrela na glória.  Assim também é a ressurreição dos mortos.  É semeada 
em corrupção; é levantado na incorrupcao: é semeado no Dishonor; é levantada 
na glória: é semeada na fraqueza; é levantada no poder: é semeada um corpo 
natural; é levantado um corpo espiritual.  Há um corpo natural, e há um corpo 
espiritual.  E assim está escrito: o primeiro homem que Adão foi feito uma alma 
viva; o último Adão foi feito um espírito Quickening.  Howbeit que não foi o 
primeiro que é espiritual, mas o que é natural; e depois o que é espiritual.  O 
primeiro homem é da terra, earthy: o segundo homem é o senhor do céu.  Como 
é o earthy, tais são eles também que são earthy: e como é o celestial, tais são 
eles também que são celestiais.  E como nós suportamos a imagem do terroso, 
Nós suportaremos a imagem do celestial.  Agora isso eu digo, irmãos, que a 
carne e o sangue não podem herdar o Reino de Deus; Nem a corrupção herdam 
a incorrupção.  Eis que vos mostro um mistério; Não dormiremos todos, mas 
todos seremos alterados, num instante, num piscar de olhos, no último trunfo: 
porque a trombeta soará, e os mortos serão levantados incorruptíveis, e nós 
seremos alterados.  Porque este corruptível deve pôr em incorrupcao, e este 
mortal deve põr sobre a imortalidade.  Então, quando este corruptível deve ter 
colocado em incorrupcao, e este mortal terá colocado sobre a imortalidade, 
então será trazido para passar o ditado que está escrito, a morte é engolida na 
vitória.  Ó morte, onde está a tua picada?  Ó sepultura, onde está a tua vitória?  
O aguilhão 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 15:35-
57) 

 
Podemos reclamar de dores e dores na terra que são apenas um piscar de olhos da eternidade? 
 

Porque você tem uma nova vida.  Não foi passado para você de seus pais, pois a 
vida que lhe deram desaparecerá.  Este novo vai durar para sempre, pois vem de 
Cristo, a mensagem de Deus sempre viva aos homens.  Sim, nossas vidas 
naturais desaparecerão como a grama faz quando se transforma toda marrom e 
seca.  Toda a nossa grandeza é como uma flor que se inclina e cai; Mas a 
palavra do senhor durará para sempre.  E sua mensagem é a boa notícia que foi 
pregada a você.  (1 Pedro 1:23-25 LVB) 

 
O pai do autor mantinha um diário. 
 

Em 17 de maio de 1992, ele entrou: "quando eu deixar esta terra, não chore por 
mim-estar 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 o primeiro de 
três anos sucessivos de combate ao câncer.  A quimioterapia e outros tratamentos 
eram dolorosos e muito a suportar para um homem dos anos de idade 75.  Papai 
estava ansioso para seu novo corpo incorruptível como ele suportou esses 
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tratamentos.  Aqui estão os pensamentos de um homem saber o que Deus 
esperava por ele: 
 

1. 24 de abril de 1996.  "Eu não posso fazer muito trabalho mais.  Para 
qualquer um que leia isto, ponha a sua confiança em Jesus Cristo e venha 
ver-me e ao meu novo corpo. " 

2. 6 de maio de 1996.  "Eu sou um covarde, embora eu saiba que para mim 
morrer é ganho.  Estou tão feliz por amar Jesus.  Estou tão feliz que ele me 
ama. 

3. 18 de dezembro de 1996.  "Eu não estou muito confiante da minha 
condição.  Eu só tenho que repetir, eu estou tão feliz que há um céu que 
nos é prometido. 

4. 7 de março de 1997.  "Outro dia não tão quente.  As coisas certamente vão 
melhorar para mim um dia. " 

 
Nós, que conhecemos Jesus como nosso Salvador, podemos ter conforto nas mesmas promessas.  
Você quer um novo corpo incorruptível algum dia?  O meu Ralph Lerch juntou-se a Jesus no céu 
em 25 de julho de 1998. 
 
Que alegria nunca mais ter doença!  Pense em tudo o que sofreu até agora nesta terra.  Não vai 
acontecer no céu.  Há alguma doença que você não teme, câncer, diabetes, doenças cardíacas, e 
assim por diante?  Não há medo da doença no céu.  Haverá muita outra alegria: 
 

Mostreis-me o caminho da vida: na vossa presença está a plenitude da alegria; 
em sua mão direita há prazeres para Evermore.  (Salmos 16:11) 
 
Regozijem-se, e ser excedendo feliz: para grande é a sua recompensa no céu: 
para tão perseguido que os profetas que estavam diante de você.  (Mateus 5:12) 

 
 
OS ANJOS SAGRADOS 
 

Mas daquele dia e daquela hora não conhece nenhum homem, não, não os anjos 
que estão no céu, nem o filho, mas o pai.  (Marcos 13:32) 

 
Os livros de Billy Graham sobre os anjos são obras bem conhecidas que oferecem muito 
conforto aos seus leitores que acreditam na Bíblia.  Gostamos de ler sobre anjos nos protegendo 
e ministrando a nós, como fizeram com o menino Jesus e o Redentor ressurgido.  Nós gostamos 
de discutir casos como a minha crença de que meu pai viu anjos que deveriam levá-lo para casa 
para estar com o senhor.  O mais hawkish de nós talvez esteja interessado nos papéis do anjo em 
lutar o Evil.  Mas outro ponto importante sobre os anjos é o que lemos sobre eles fora da Bíblia 
pode fornecer prova adicional do céu e da vida eterna.  Quais são os deveres dos anjos? 
 
Eles nos protegem: pois ele deve dar a seus anjos a carga sobre você, para mantê-lo em todos os 
seus caminhos.  Eles devem suportá-lo em suas mãos, para que você traço seu pé contra uma 
pedra.  (Salmos 91:11-12). 
 
Eles são poderosos, eles não trazem juízo: Considerando que os anjos, que são maiores no poder 
e podem, não trazem acusações de trilhos contra eles perante o senhor.  (2 Pedro 2:11). 
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Os anjos nos assistem: porque eu acho que Deus nos estabeleceu os apóstolos por último, como 
foi apontado para a morte: porque somos feitos um espetáculo para o mundo, e para os anjos, e 
para os homens.  (1 Coríntios 4:9). 
 
Os anjos do céu vigiavam Jesus: (Jesus, orando no jardim do Getsêmani) dizendo, pai, se você 
estiver disposto, retire este cálice de mim (traição de Judas): não obstante a minha vontade, mas 
o seu, ser feito.  E apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo-o.  (Lucas 22:42-43). 
 
O anjo no túmulo da Ressurreição: e, eis que houve um grande terremoto: para o anjo do senhor 
desceu do céu, e veio e rolou de volta a pedra da porta, e sentou-se sobre ele.  Seu semblante era 
como um relâmpago, e seu traje branco como a neve: e por medo dele os guardiões fizeram 
tremer, e tornaram-se como homens mortos.  (Mateus 28:2-4). 
 
 
Os anjos são outro laço entre Deus, o homem, o céu, a terra e a eternidade.  Eles são uma parte 
importante da Bíblia.  Eles existem. 
 
 
SALVAÇÃO E O MESSIAS 
 
Todo o próximo capítulo é sobre Jesus, o Messias, porque a redenção de Deus é para vir através 
dele.  O Messias era o líder profetizado e libertador dos judeus.  Anote a palavra "e".  O Messias 
tem dois papéis.  Um que ele já cumpriu, o outro ainda está para ser cumprido. 
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PARTE IV 
 

PLANO DE DEUS 
 
 

Saibam, portanto, que o Senhor vosso Deus, ele é Deus, o 
Deus fiel, que mantém o convênio e a misericórdia com 
eles que o amam e guardam os seus mandamentos a mil 
gerações.  (Deuteronômio 7:9). 
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Capítulo Doze 
 

Quem é Jesus? 
 
 

 
O Anjo Gabriel Visita Maria 

 
A ANUNCIAÇÃO 
 

No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado de Deus a uma cidade da Galiléia 
chamada Nazaré, a uma virgem prometida a um homem cujo nome era José, da 
casa de Davi; e o nome da Virgem era Maria.  E ele veio até ela e disse: "Salve, 
Ó favorecido, o senhor está com você!" mas ela estava muito perturbada com o 
ditado, e considerou em sua mente que tipo de saudação isso poderia ser.  E o 
anjo disse-lhe:  "não tenhas medo, Maria, porque encontraste o favor de Deus.  
E eis que conceberás no teu ventre e carreirás um filho, e chamarás o seu nome 
Jesus.  Ele será grande, e será chamado o filho do Altíssimo; e o Senhor Deus 
lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará sobre a casa de Jacó para 
sempre; e de seu reino não haverá fim.  "E Maria disse ao anjo, " como será 
isso, desde que eu não tenho marido?"  E o anjo disse-lhe:  "o Espírito Santo virá 
sobre vós, e o poder do Altíssimo irá ofuscar-vos; Portanto, a criança a nascer 
será chamada de Santo, o filho de Deus.   

 
 
SALVAÇÃO E O MESSIAS 
 
Precisamos dar outra olhada no Messias, porque a redenção de Deus é vir através dele.  O 
Messias era o líder profetizado e libertador dos judeus.  Você vê a palavra "e?"  O Messias tem 
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dois papéis.  Um que ele já cumpriu, o outro ainda está para ser cumprido. 
 
Os judeus sempre foram um povo perseguido.  Não é de admirar que eles estavam procurando o 
Messias para vir e entregá-los de seus opressores.  Bem, o Messias veio.  Imagine-se como um 
zealot de tempos do novo testamento.  Jesus vem à cidade e faz milagres.  Messias!  Messias!  
Agora os fanáticos pensam que os judeus vão finalmente ser vitoriosos sobre seus opressores 
como profetizado.  O único problema é que este Messias queria ser gentil com os outros, ele foi 
de um lugar para outro dizendo parábolas, não lutaria, e depois morreu em uma cruz.  Isso é 
exatamente o que o Messias deveria fazer.  Messias, acto um, isto é. 
Quando o tempo de Jesus na terra acabou, ele ascendeu à sua posição de direito no céu: Então, 
depois que o senhor lhes tinha falado, ele foi recebido no céu, e sentou-se na mão direita de 
Deus.  (Marcos 16:19). 
 
Messias, ato dois, é o que os fanáticos queriam.  Isto ainda está a chegar.  O papel é claramente 
definido no livro de Apocalipse no novo testamento e Daniel no antigo testamento.  Não só os 
inimigos de Israel serão derrotados, como também Satanás.  Cerca de 2000 anos atrás, alguns 
judeus aceitaram essa situação e se tornaram os primeiros cristãos.  Outros não aceitaram a 
Messiahship de Jesus e não se convenceram no tempo desde então. 
 
O Messias voltará ao fim da grande tribulação para governar o mundo.  Seus santos governarão 
com ele.  Certifica-te que estás no exército dele. 
 
Estas Escrituras referem-se a Deus governando do céu: 
 

E não haverá mais maldição, mas o trono de Deus e do cordeiro será nele; e 
seus servos o servirão: e eles verão seu rosto; e seu nome deve estar em suas 
testas.  (Apocalipse 22:3-4) 
 
O céu é o meu trono, e a terra é o meu banquinho: que casa construis-me?  diz 
o senhor: ou qual é o lugar do meu descanso?  (Atos 7:49) 
 
Depois desta maneira, rezai-vos: pai nosso que estais no céu, santificado seja o 
vosso nome.  (Mateus 6:9) 

 
Os cristãos, naturalmente, ver as profecias messiânica de forma diferente dos judeus.  Caso 
contrário, tínhamos ou todos ser judeus ou todos ser cristãos.  (Qual seria?)  Algumas das 
profecias messiânica falam do cordeiro que levará embora o pecado do mundo.  Este é o Messias 
que os cristãos acreditam que esteve aqui há 2000 anos. 
 
Também, os profetas predizem o Messias vitorioso-o Messias que derrotará os inimigos de 
Jerusalém e Sião.  2000 anos atrás, isso é o que muitos judeus oprimidos queriam vir.   
 
Assim, o meu pensamento sobre o Messias foi que, quando Cristo veio (estando em minha mente 
o Messias), muitos judeus estavam procurando a pessoa errada.  Deus não pensa como nós.  
Notou que ele criou a luz antes de criar o sol? 
 

Senhor, tu és o meu Deus; Eu vou exaltá-lo, eu vou elogiar o seu nome; Você 
fez coisas maravilhosas; seus conselhos de idade são fidelidade e verdade.  Pois 
você tem sido uma força para os pobres, uma força para os necessitados em sua 
angústia, um refúgio da tempestade, uma sombra do calor, quando a explosão 
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dos terríveis é como uma tempestade contra a parede.  Você deve derrubar o 
barulho de estranhos, como o calor em um lugar seco; mesmo o calor com a 
sombra de uma nuvem: o ramo dos terríveis deve ser trazido baixo.  Ele vai 
engolir a morte na vitória; e o Senhor Deus enxugará as lágrimas de fora de 
todas as faces; e a repreensão de seu povo tirará de fora toda a terra: porque o 
senhor o falou.  E será dito naquele dia, lo, este é o nosso Deus; Esperamos por 
ele, e ele nos salvará: Este é o senhor; Esperamos por ele, seremos felizes e 
alegraremos em sua salvação.  (Isaías 25:1-5, 8-9). 

 
 
PROFECIA MESSIÂNICA E CUMPRIMENTO 
 
As traduções do pergaminho do mar morto confirmaram que as profecias do velho testamento 
sobre Jesus foram de fato escritas antes de Jesus nascer.  Há aqueles que disseram que as 
profecias do Antigo Testamento foram revisadas para fazer Jesus parecer cumpri-las.  O fato é 
que Jesus cumpre a profecia: 
Messias um descendente de Abraão: e eu estabelecerá minha aliança entre mim e você e sua 
semente depois de você em suas gerações para uma aliança eterna, para ser um Deus para você, e 
para sua semente depois de você.  Gênesis 17:7. 
E em sua semente todas as nações da terra serão abençoadas; Porque você obedeceu a minha 
voz.  Gênesis 22:18. 
Agora a Abraão e sua semente foram as promessas feitas.  Ele disse que não, e para as sementes, 
como de muitos; Mas a partir de um, e a sua semente, que é Cristo.  Gálatas 3:16. 
 
MESSIAS UM DESCENDENTE DE ISAAC: e Deus disse a Abraão, que não seja doloroso em 
sua vista por causa do rapaz, e por causa de sua mulher de bondwoman; em tudo o que Sarah 
disse a você, ouvir a sua voz; Pois em Isaac sua semente será chamada.  E também do filho do 
escrava eu farei uma nação, porque ele é sua semente.  Gênesis 21:12-13. 
Pela fé Abraão, quando ele foi julgado, ofereceu-se Isaac: e aquele que tinha recebido as 
promessas oferecidas o seu filho unigênito, de quem foi dito, que em Isaac será a sua semente ser 
chamado: contabilidade que Deus foi capaz de levantá-lo, mesmo dos mortos; de onde também 
ele recebeu em uma figura.  Hebreus 11:17-17. 
 
MESSIAS PARA ESTABELECER O REINO NA TERRA: o cetro não deve afastar-se de Judá, 
nem um legislador de entre seus pés, até que Shiloh venha; e a ele será a coligação do povo.  
Gênesis 49:10. 
70 semanas são determinadas sobre o seu povo e sobre a sua cidade sagrada, para terminar a 
transgressão, e para fazer um fim de pecados, e para fazer a reconciliação para a iniqüidade, e 
para trazer a justiça eterna, e para selar a visão e profecia, e para ungir o Santíssimo.  Saibam, 
portanto, que, desde o mandamento de restaurar e construir Jerusalém ao Messias, o príncipe será 
sete semanas, e três e duas semanas: a rua será construída novamente, e o muro, mesmo em 
tempos turbulentos.  Daniel 9:24-25. 
Para todas estas coisas devem acontecer, mas o fim ainda não está.  Porque a nação se levantará 
contra a nação, e Reino contra o Reino: e haverá famines, e pestilences, e terremotos, em lugares 
de mergulhadores.  Todos estes são o início das tristezas.  Então eles o entregará para ser 
afligido, e o matará: e você será odiado por todas as Nações por causa do meu nome.  E então 
muitos se ofendem, e devem trair uns aos outros, e devem odiar uns aos outros.  E muitos falsos 
profetas se levantarão, e enganarão muitos.  E porque a iniqüidade abunda, o amor de muitos 
deve cera fria.  Mas aquele que perseverar até o fim, o mesmo será salvo.  Quando você, 
portanto, verá a abominação da desolação, falada por Daniel, o Profeta, fique no lugar sagrado.  
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De Mateus 24:6-15. 
 
CRUCIFICAÇÃO DO MESSIAS: não um osso deve ser quebrado: em uma casa deve ser 
comido; Você não deve levar adiante deve da carne no exterior fora da casa; Nem quebrará um 
osso dele.  Êxodo 12:46. 
Então vieram os soldados, e freiam as pernas do primeiro, e do outro que foi crucificado com ele.  
Mas quando eles vieram a Jesus, e viu que ele já estava morto, eles não freiam as pernas: porque 
essas coisas foram feitas, que a escritura deve ser cumprida, um osso dele não deve ser quebrado.  
João 19:32-33, 36. 
 
O MESSIAS SERÁ UM JUDEU: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta do meio de vós, 
dos vossos irmãos, como a mim; a ele você deve ouvir; De acordo com tudo o que você deseja 
do senhor seu Deus em Horeb no dia da Assembléia, dizendo: Deixe-me não ouvir novamente a 
voz do senhor meu Deus, nem me deixe ver este grande fogo mais, que eu não morrer.  E o 
senhor disse-me: eles falaram bem do que falaram.  Eu os levantarei um profeta de entre seus 
irmãos, como a vós, e colocarei minhas palavras em sua boca; e ele falará a todos que eu o 
ordenarei.  Deuteronômio 18:15-18. 
E enviará Jesus Cristo, que antes lhe foi pregado: quem o céu deve receber até os tempos de 
restituição de todas as coisas, que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde 
que o mundo começou.  Pois Moisés disse verdadeiramente aos pais: um profeta o Senhor vosso 
Deus vos levantará de vossos irmãos, como a mim; Ele deve ouvir em todas as coisas que ele lhe 
dirá.  Atos 3:20-22. 
 
O MESSIAS DESPREZADO: Por que a fúria dos pagãos e as pessoas imaginam uma coisa 
vaidosa?  Os reis da terra se ajustaram, e os governantes tomam Conselho juntos, contra o 
senhor, e contra o seu ungido, dizendo: Vamos quebrar suas bandas, e expulsar suas cordas de 
nós.  Salmos 2:1-3. 
E quando ouviram isso, levantaram a sua voz a Deus com um acordo, e disseram: Senhor, tu és 
Deus, que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo o que neles está, que pela boca do teu servo 
Davi disse , Por que a raiva pagão, e as pessoas imaginam coisas vaias?  Os reis da terra se 
ergueram, e os governantes estavam reunidos contra o senhor, e contra seu Cristo.  Por uma 
verdade contra seu santo filho Jesus, a quem você ungido, tanto Herodes como Pônus Pilatos, 
com os gentios, e o povo de Israel, foram reunidos, para fazer tudo o que sua mão e seu Conselho 
determinaram antes de ser feito.  Atos 4:24-28. 
 
DEUS DECLARA MESSIAS COMO FILHO DE DEUS: no entanto, eu defini meu rei sobre 
meu santo monte de Sião.  Eu vou declarar o decreto: o senhor me disse, você arte meu filho; 
Este dia eu te vi.  Salmos 2:6-7. 
E eis que conceberás no teu ventre, e trazeis um filho, e chamarão o seu nome Jesus.  Ele será 
grande, e será chamado o filho do Altíssimo: e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi: e 
ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre; e de seu reino não haverá fim.  Luke 1:31-33. 
 
NA CRUZ, DEUS VIROU AS COSTAS PARA O PECADO CRISTO ASSUMIU: meu Deus, 
meu Deus, por que você me abandonou?  Por que arte você tão longe de me ajudar, e das 
palavras do meu rugindo?  Eu sou derramado como água, e todos os meus ossos estão fora de 
comum: meu coração é como cera; é derretido no meio das minhas entranhas.  Minha força está 
seca como um potsherd; e minha língua Cleaves para minhas mandíbulas; e você me trouxe para 
o pó da morte.  Salmos 22:1, 14, 15. 
E sobre a nona hora Jesus chorou com uma voz alta, dizendo: meu Deus, meu Deus, por que 
você me abandonou?  Mateus 27:46. 
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DESPREZADO NA CRUZ: todos os que me vêem rir de desprezo: eles atiram para fora do 
lábio, eles sacudir a cabeça, dizendo: ele confiou no senhor que ele iria entregá-lo, deixá-lo 
entregá-lo, vendo ele encantado nele.  Salmos 22:7-8. 
E eles que passaram por reviled-lo, abanando suas cabeças, e dizendo: você que destruiu quando 
Joseph tinha tomado o corpo, ele embrulhou-o em um pano de linho limpo, e colocou-o em seu 
próprio túmulo novo, que ele tinha hewn na rocha: e ele rolou uma grande pedra para a porta de 
o sepulcro, e partiu.  Mateus 27:57-60. 
 
PERFURADO COM PREGOS NO CRUCIFIX: para os cães me compunha: a Assembléia dos 
ímpios me incluiu: eles perfuraram minhas mãos e meus pés.  Salmos 22:16. 
Mas Tomé, um dos doze, chamado Didymus, não estava com eles quando Jesus veio.  Os outros 
discípulos, portanto, disseram-lhe: vimos o senhor.  Mas ele disse-lhes, exceto que eu vou ver em 
suas mãos a impressão das unhas, e colocar o meu dedo na impressão das unhas, e enfiou a 
minha mão em seu lado, eu não vou acreditar.  John 20:24-25. 
 
O TEU TRONO, Ó DEUS, É PARA TODO O SEMPRE: o ceptro do teu reino é um ceptro 
direito.  Você ama a retidão, e odeia a maldade: portanto Deus, seu Deus, ungido você com o 
óleo de alegria acima de seus companheiros.  Salmos 45:6-7. 
Eu posso do meu próprio Self fazer nada: como eu ouço, eu julgo: e meu julgamento é justo; 
Porque não procuro a minha própria vontade, mas a vontade do pai que me enviou.  John 5:30. 
E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco; e aquele que se sentou sobre ele foi chamado de fiel 
e verdadeiro, e em retidão ele julga e faz guerra.  Apocalipse 19:11. 
 
TRAÍDO POR SEU PRÓPRIO: porque não era um inimigo que me repreendeu; Então eu 
poderia tê-lo suportado: nem ele que me odiava que se magnificar contra mim; Então eu teria me 
escondido dele: mas foi você, um homem meu igual, meu guia, e meu conhecido.  Tomamos 
conselhos doces juntos, e caminhamos até a casa de Deus em companhia.  Salmos 55:12-14. 
Eu não falo de vocês todos: Eu sei quem eu escolhi: mas que a escritura pode ser cumprida, 
aquele que come pão comigo levantou o calcanhar contra mim.  Quando Jesus tinha dito assim, 
ele estava perturbado em espírito, e testemunhou, e disse, em verdade, em verdade, digo-vos, que 
um de vós me trairia.  João 13:18, 21. 
 
JESUS ENFURECIDOS PELA GANÂNCIA NO TEMPLO: tornei-me um estranho aos meus 
irmãos, e um alienígena aos filhos de minha mãe.  Pois o zelo de sua casa me comeu; e as 
reprimendas deles que te censuraram são caídos sobre mim.  Salmos 69:8-9. 
E seus discípulos se lembraram que estava escrito, o zelo de sua casa me comeu.  John 2:17. 
 
TRATADO INDIGNADO NA CRUZ: a repreensão quebrou meu coração; e eu estou cheio de 
peso: e eu procurei alguns para ter piedade, mas não havia nenhum; e para os comforters, mas eu 
não encontrei nenhum.  Eles me deram também Gail para a minha carne; e na minha sede me 
deram vinagre para beber.  Salmos 69:20-21. 
Eles deram-lhe vinagre para beber misturado com Gail: e quando ele tinha provado, ele não iria 
beber.  E eles o crucificaram, e separaram suas vestes, lançando lotes: que poderia ser cumprido, 
que foi falado pelo profeta, eles separaram minhas vestes entre eles, e sobre a minha vestimenta 
que eles lançaram lotes.  Mateus 27:34-35. 
 
TODOS SABERÃO QUE ELE É DEUS: os reis de Tarshish e das Ilhas trarão presentes: os reis 
de Sheba e seba oferecerão presentes.  Sim, todos os reis cairão diante dele: todas as Nações o 
servirão.  Salmos 72:10-11. 



94 

Agora, quando Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias de Herodes, o rei, eis que vieram 
homens sábios do leste para Jerusalém, dizendo: onde está ele que nasce rei dos judeus?  Pois 
vimos sua estrela no leste, e viemos para adorá-lo.  Mateus 2:1-2. 
 
MESSIAS PARA ENSINAR EM PARÁBOLAS: dê ouvidos, Ó meu povo, à minha lei: incline 
seus ouvidos para as palavras da minha boca.  Vou abrir a minha boca em uma parábola: Eu vou 
expressar provérbios escuros de idade: Salmos 78:1-2. 
Todas estas coisas falavam Jesus para a multidão em parábolas; e sem uma parábola não falava 
com eles: para que se cumprisse o que foi falado pelo profeta, dizendo, abriria minha boca em 
parábolas; Eu vou expressar coisas que foram mantidas em segredo a partir da Fundação do 
mundo.  Mateus 13:34-35. 
 
MESSIAS PARA GOVERNAR À DIREITA DE DEUS: o senhor disse a meu senhor, sente-se 
na minha mão direita, até que eu faça seus inimigos seu banquinho.  Salmos 110:1. 
Deus, que em tempos diversos e em maneiras de mergulhadores falou no tempo passado para os 
pais pelos profetas, tem nestes últimos dias falado para nós por seu filho, a quem ele nomeou 
herdeiro de todas as coisas, por quem também fez os mundos; Que sendo o brilho de sua glória, e 
a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, 
quando teve por si mesmo purgado nossos pecados, sentou-se na mão direita da Majestade no 
alto; Hebreus 1:1-3. 
 
SACERDOTE PARA SEMPRE: o senhor jurou, e não se arrependerá, você arte um sacerdote 
para sempre após a ordem de Melquisedeque.  Salmos 110:4. 
Assim também Cristo glorificado não ele mesmo para ser feito um sumo sacerdote; Mas aquele 
que lhe disse: tu és o meu filho, para o dia em que te vi.  Como ele disse também em outro lugar, 
você arte um sacerdote para sempre após a ordem de Melchisedec.  Hebreus 5:5-6. 
 
CABEÇA DA IGREJA: a pedra que os construtores recusaram é transforma-se a pedra principal 
do canto.  Salmos 118:22. 
Jesus disse-lhes: nunca leu nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, o mesmo é 
tornar-se a cabeça do canto, este é o senhor está fazendo, e é maravilhoso em nossos olhos?  
Mateus 21:42. 
 
DESCENDENTE DE DAVI: o senhor jurou na verdade a Davi; Ele não vai se virar dele; Do 
fruto do seu corpo eu vou definir sobre o seu trono.  Salmos 132:11. 
Eis que os dias vêm, disse o senhor, que eu levantarei a Davi um ramo justo, e um rei reinará e 
prosperará, e executará o juízo e a justiça na terra.  Jeremias 23:5. 
E quando ele o removeu, ele levantou a eles Davi para ser seu rei; a quem também deu 
testemunho, e disse: Encontrei Davi o filho de Jesse, um homem atrás do meu próprio coração, 
que cumprirá toda a minha vontade.  Da semente deste homem tem Deus de acordo com sua 
promessa levantada a Israel um Salvador, Jesus: Atos 13:22-23. 
A respeito de seu filho Jesus Cristo nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi segundo a 
carne; Romanos 1:3. 
 
O MESSIAS SE LEVANTARÁ PARA GOVERNAR COM DEUS: portanto, meu coração está 
feliz, e minha glória regozija-se: minha carne também descansará na esperança.  Porque não 
deixarás a minha alma no inferno; Nem você sofre o seu Santo para ver a corrupção.  Salmos 
16:9-10. 
Homens e irmãos, permitam-me que vos Fale livremente do Patriarca Davi, para que esteja 
morto e enterrado, e o seu sepulcro esteja connosco até hoje.  Portanto, sendo um profeta, e 
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sabendo que Deus tinha jurado com um juramento a ele, que do fruto de seus lombos, de acordo 
com a carne, ele levantaria Cristo para se sentar em seu trono; Ele vendo isso antes de falar da 
ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no inferno, nem sua carne viu a corrupção.  
Atos 2:29-31. 
Muitos são os planos na mente de um homem, mas o propósito do senhor será estabelecido.  
(Provérbios 19:21 RSV). 
 
NASCIMENTO VIRGEM DO MESSIAS:  
Portanto, o próprio Senhor lhe dará um sinal; Eis 
que uma virgem concederá e carreirá um filho, e 
chamará seu nome de Emanuel.  Isaías 7:14.   
Quando sua mãe Maria foi defendida a Joseph, 
antes que se uniram, foi encontrada com a criança 
do espírito holy.  Então Joseph, seu marido, sendo 
um homem justo, e não dispostos a torná-la um 
exemplo público, foi a mente para colocá-la fora em 
particular.  Mas, enquanto ele pensava nessas 
coisas, eis que o anjo do Senhor apareceu a ele em 
um sonho, dizendo: José, seu filho de Davi, medo 
de não levar a você Maria sua esposa: porque o que 
é concebido nela é do Espírito Santo.  Mateus 1:18-
20. 
 
DIGNO: santificar o Senhor dos próprios anfitriões; e deixá-lo ser o seu medo, e deixá-lo ser seu 
temor.  E ele será para um santuário; Mas para uma pedra de tropeçar e para uma rocha da ofensa 
às casas de Israel, para um gin (armadilha) e para um snare aos habitantes de Jerusalem.  Isaías 
8:13-14. 
Mas Israel, que seguiu a lei da retidão, não alcançou a lei da retidão.  Portanto?  Porque o 
procuraram não pela fé, mas como foi pelas obras da lei.  Pois tropeçaram naquela pedra 
tropeçando; Como está escrito, eis que eu me deitei em Sion uma pedra tropeço e rocha de 
ofensa: e quem crê nele não se envergonhará.  Romanos 9:31-33. 
 
MESSIAS PRIMEIRO PARA OS JUDEUS: estes doze Jesus enviou, e ordenou-lhes, dizendo: 
não vá para o caminho dos gentios, e em qualquer cidade dos samaritanos não entrar em você: 
mas vá em vez de as ovelhas perdidas da casa de Israel.  E como você vai, pregar, dizendo: o 
Reino dos céus está à mão.  Mateus 10:5-7). 
 
E quando (Jesus) foi entrar em seu próprio país, ele os ensinou em sua sinagoga, tal forma que 
eles estavam espantados, e disse: de onde esse homem tem essa sabedoria, e essas obras 
poderosas?  Não é o filho do carpinteiro?  Não é a sua mãe chamada Maria?  e seus irmãos, 
Tiago e José, e Simão, e Judas?  E suas irmãs, não estão todos conosco?  De onde então tem esse 
homem todas essas coisas?  E eles ficaram ofendidos com ele.  Mas Jesus lhes disse: um profeta 
não é sem honra, salvo em seu próprio país, e em sua própria casa.  Mateus 13:54-57). 
 
Jerusalém, Jerusalém, vós que mateis os profetas e Apedreje aqueles que vos são enviados!  
Quantas vezes eu ansiava para reunir seus filhos juntos, como uma galinha reúne seus filhotes 
suas asas, e você recusou!  Olhar!  Sua casa será deserta, pois, eu prometo, você não vai me ver 
mais até que você está dizendo: abençoado é aquele que está vindo em nome do senhor!  (Mateus 
23:37-39 NJB) 
 



96 

MESSIAS PARA TESTEMUNHAR AOS GENTIOS: não machucará nem destruirá em toda a 
minha montanha sagrada: porque a terra estará cheia do conhecimento do senhor, como as águas 
cobrem o mar.  E nesse dia haverá uma raiz de Jessé, que deve defender um estandarte do povo; 
a ele os gentios buscarão: e o seu descanso será glorioso.  Isaías 11:9-10. 
Como o pai me conhece, mesmo assim eu conheço o pai: e eu deito a minha vida pelas ovelhas.  
E outras ovelhas que eu tenho, que não são desta dobra: eles também devo trazer, e eles devem 
ouvir a minha voz; e haverá uma dobra, e um pastor.  John 10:15-16. 
 
UMA TESTEMUNHA PARA OS GENTIOS, TAMBÉM: no entanto, a escuridão não deve ser 
tal como estava em seu vexation, quando no primeiro ele levemente afligido a terra de Zebulon e 
da terra de Nathalie, e depois fez mais gravemente afligir-la pelo caminho do mar , além da 
Jordânia, na Galiléia das Nações.  As pessoas que caminharam na escuridão viram uma grande 
luz: as que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles tem a luz brilhou.  Isaías 9:1-2. 
Agora, quando Jesus tinha ouvido que João foi lançado na prisão, ele partiu para a Galiléia; E 
deixando Nazaré, ele veio e habitou em Cafarnaum, que é sobre a costa do mar, nas fronteiras de 
Zebulon e Nephthalim: que poderia ser cumprido, que foi falado por Esaias o Profeta, dizendo: a 
terra de ZABULON, ea terra de Nephthalim, pelo caminho do mar , além da Jordânia, a Galiléia 
dos gentios; Os povos que se sentaram na escuridão viram a grande luz; e para eles que se sentou 
na região e sombra da luz da morte é surgiu. Mateus 4:12-16. 
 
DEUS NELE: e o espírito do Senhor repousará sobre ele, o espírito de sabedoria e de 
compreensão, o espírito de Conselho e de poder, o espírito do conhecimento e do temor do 
senhor; Isaías 11:2. 
O espírito do Senhor Deus está sobre mim; Porque o senhor me ungido para pregar boas novas 
aos mansos; Ele me enviou para amarrar o coração partido, para proclamar a liberdade para os 
cativos, ea abertura da prisão para eles que estão vinculados; Isaías 61:1. 
E Jesus, quando foi batizado, subiu imediatamente para fora da água: e, eis que os céus foram 
abertos a ele, e ele viu o espírito de Deus descendo como uma pomba, e iluminando sobre ele: 
Mateus 3:16. 
Como Deus ungido Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder: quem foi fazer o bem, e 
curar tudo o que foi oprimido do diabo; Porque Deus estava com ele.  Atos 10:38. 
 
MESSIAS A PEDRA DE CANTO DA FÉ: porque você disse, nós fizemos uma aliança com a 
morte, e com o inferno estamos em acordo; Quando o flagelo transbordante passar, não virá a 
nós: porque nós fizemos mentiras nosso refúgio, e a falsidade nós nos escondemos: portanto, 
assim disse o Senhor Deus, eis que eu estava em Sião para uma Fundação uma pedra, uma pedra 
experimentada , uma pedra preciosa de esquina, uma base segura: aquele que crê não se 
apressará.  Isaías 28:15-16. 
Você também, como pedras vivas, são construídas uma casa espiritual, um Santo Sacerdócio, 
para oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo.  Portanto, também está 
contido na escritura, eis que eu me deitei em Sion, uma pedra de esquina, eleita, preciosa: e 
aquele que crê nele não será confundido.  Para vós, portanto, que crêem que ele é precioso: mas a 
eles que sejam desobedientes, a pedra que os construtores não permitiam, o mesmo é feito a 
cabeça do canto, e uma pedra de tropeçar, e uma pedra de ofensa, até mesmo para eles que 
tropeçam na palavra , sendo desobediente: onde também eles foram nomeados.  1 Pedro 2:5-8. 
 
SALVADOR TODO-PODEROSO: dizei-lhes que são de um coração medroso, sê forte, não 
temas: Eis que o teu Deus virá com vingança, mesmo Deus com uma recompensa; Ele virá salvá-
lo.  Então os olhos dos cegos serão abertos, e as orelhas dos surdos serão desimpedidas.  Então o 
homem coxo pulará como um cervo, e a língua do burro canta: porque no deserto as águas se 
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quebrarão, e córregos no deserto.  Isaías 35:4-6. 
Agora, quando João tinha ouvido na prisão as obras de Cristo, ele enviou dois de seus discípulos, 
e disse-lhe: arte que você que deve vir, ou vamos procurar outro?  Jesus respondeu e disse-lhes: 
vai e mostra a João de novo aquelas coisas que tu ouves e vês, que os cegos recebem a sua visão, 
e a caminhada coxo, os leprosos são puriados, e os surdos ouvem, os mortos são levantados, e os 
pobres têm o Evangelho pregado a eles.  E abençoado seja ele, todo aquele que não se ofenda em 
mim.  Mateus 11:2-6. 
 
PREPARADOR (JOÃO BATISTA): a voz dele que chora no deserto, prepare o caminho do 
senhor, faça reto no deserto uma rodovia para nosso Deus.  Isaías 40:3. 
Eis que enviarei o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim: e o senhor, a quem 
procuram, virá subitamente ao seu templo, até mesmo o mensageiro da Aliança, a quem se 
deleitam: Eis que ele virá, disse o Senhor dos exércitos.  Malaquias 3:1. 
Naqueles dias vieram João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, 
porque o Reino dos céus está à mão.  Porque este é ele [Messias] que foi falado pelo profeta 
Esaias, dizendo: a voz de um chorando no deserto, prepare-o o caminho do senhor, faça seus 
caminhos reto.  Mateus 3:1-3. 
 
JUIZ: Eis o meu servo, a quem eu defenderei; meus eleitos, em quem a minha alma se deleita; 
Eu coloquei o meu espírito sobre ele: ele deve levar adiante julgamento aos gentios.  Ele não 
deve chorar, nem levantar, nem fazer com que sua voz seja ouvida na rua.  Isaías 42:1-2. 
Então os fariseus saíram, e prenderam um Conselho contra ele, como eles poderiam destruí-lo.  
Mas quando Jesus o sabia, retirou-se dali: e grandes multidões o seguiram, e ele curou-os a 
todos; E os acusou de que não deveriam fazê-lo conhecido: que poderia ser cumprido, que foi 
falado por Esaias, o Profeta, dizendo: Eis o meu servo, a quem escolhi; minha amada, em quem 
minha alma está bem satisfeita: vou colocar o meu espírito sobre ele, e ele deve mostrar 
julgamento aos gentios.  Ele não deve esforçar-se, nem chorar; nenhum homem ouvirá a sua voz 
nas ruas.  UM Reed machucado não quebrará, e o linho de fumo não saciará, até que emita 
adiante o julgamento à vitória.  Mateus 12:14-20. 
 
Não se esqueça disso, Ó culpados.  E não se esqueça das muitas vezes que eu claramente disse o 
que ia acontecer no futuro.  Porque eu sou Deus-eu só-e não há outro como eu que pode dizer o 
que vai acontecer.  Tudo o que eu digo vai acontecer, porque eu faço o que eu quiser.  Vou 
chamar aquele pássaro veloz de rapina do leste. aquele homem, Cyrus, de muito longe.  E ele 
virá e fará o meu lance.  Eu disse que faria e vou.  Ouçam-me, seus homens teimosos e 
malvados!  Pois ofereço-vos a minha libertação; Não no futuro distante, mas agora!  Eu estou 
pronto para salvá-lo, e eu vou restaurar Jerusalém, e Israel, que é a minha glória. 
Isaías 46:8-13 LVB. 
 
DESPREZADO: assim disse o senhor, o Redentor de Israel, e o seu Santo, àquele que o homem 
despreja, àquele que a nação abomina, a um servo de governantes, os reis verão e se levantarão, 
os príncipes também adorarão, por causa do senhor que é fiel, e do Santo de Israel , e ele 
escolherá você.  Isaías 49:7. 
Aquele que me odeia odeia o meu pai também.  Se eu não tivesse feito entre eles as obras que 
nenhum outro homem fez, eles não tinham pecado: mas agora ambos viram e odiaram a mim e 
ao meu pai.  Mas isso vem a passar, que a palavra pode ser cumprida que está escrito em sua lei, 
eles me odiaram sem uma causa.  John 15:23-25. 
 
DESPREZADO PELO SEU PRÓPRIO (OS JUDEUS): Eu tenho pisado o lagar sozinho; e das 
pessoas não havia nenhum comigo: pois vou pisar-los na minha raiva, e atropelá-los na minha 
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fúria; e o seu sangue será aspergado sobre as minhas vestes, e eu vou manchar todos os meus 
trajes.  Porque o dia da vingança está no meu coração, e o ano da minha redenção é chegado.  
Isaías 63:3-4. 
Essa era a verdadeira luz, que ilumina cada homem que vem ao mundo.  Ele estava no mundo, e 
ele fez o mundo, e o mundo não o conhecia.  Ele veio para o seu próprio, e seu próprio não o 
recebeu.  John 1:9-11. 
 
Isaías 53: não atraente: quem acreditou no nosso relatório?  e a quem é revelado o braço do 
senhor?  Porque crescerá diante dele como uma planta macia, e como uma raiz fora de uma terra 
seca: não tem nenhuma forma nem a compostagem; e quando o veremos, não há beleza que 
devemos desejá-lo.  Ele é desprezado e rejeitado pelos homens; um homem de tristezas, e 
familiarizado com o luto: e nós nos escondemos como eram nossos rostos dele; Ele foi 
desprezado, e não o estimamos.  Certamente ele suportou nossos sofrimentos, e carregava nossas 
tristezas: mas nós o estimamos golpeado, ferido de Deus, e afligido... (veja abaixo) 
 
PARA SUPORTAR NOSSOS PECADOS: mas ele foi 
ferido por nossas transgressões, ele foi machucado por 
nossas iniqüidades: o castigo de nossa paz estava sobre ele; 
e com suas listras Estamos curados.  Todos nós gostamos 
de ovelhas foram desviados; Temos transformado cada um 
à sua própria maneira; e o senhor colocou sobre ele a 
iniqüidade de todos nós... (veja abaixo) 
 
VOLUNTARIAMENTE TOMOU A PUNIÇÃO: ele foi 
oprimido, e ele foi afligido, mas ele não abriu a boca: ele é 
trazido como um cordeiro para o abate, e como uma ovelha 
antes de seu sheerer é burro, então ele não abriu a boca.  
Ele foi retirado da prisão e do juízo: e quem deve declarar 
sua geração?  Porque ele foi cortado fora da terra dos vivos: 
para a transgressão do meu povo foi atingido.  E ele fez a 
sua sepultura com os ímpios, e com os ricos em sua morte; 
Porque ele não tinha feito nenhuma violência, nem era 
qualquer engano em sua boca... (veja abaixo) 
 
A CRUCIFICAÇÃO ERA A VONTADE DE DEUS: no entanto, agradou ao senhor que o 
magoasse; Ele o colocou em sofrimento: quando você fizer da sua alma uma oferenda pelo 
pecado, ele verá sua semente, ele prolongará seus dias, e o prazer do senhor prosperará em sua 
mão.  Ele verá do travail de sua alma, e será satisfeito: por seu conhecimento deve meu servo 
justo justificar muitos; Pois ele suportará suas iniqüidades.  Portanto, vou dividi-lo uma porção 
com o grande, e ele deve dividir o despojo com o forte; Porque ele derramou sua alma até a 
morte: e ele foi numerado com os transgressores; e ele desencapou o pecado de muitos, e fez 
intercessão pelos transgressores.  Isaías Capítulo 53... (veja abaixo) 
 
Em re v. 2: e quando o dia do senhor chegou, ele começou a ensinar na sinagoga: e muitos o 
ouvem estavam espantados, dizendo, de onde tem esse homem essas coisas?  e que sabedoria é 
esta que lhe é dada, que as suas mãos trabalham até mesmo obras tão poderosas?  Não é este o 
carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, e José, e de Juda, e Simon?  e não são suas irmãs 
aqui com a gente?  E eles ficaram ofendidos com ele.  Mas Jesus, disse-lhes: um profeta não é 
sem honra, mas em seu próprio país, e entre seus próprios parentes, e em sua própria casa.  E ele 
poderia não fazer nenhum trabalho poderoso, salvo que ele colocou as mãos sobre alguns povos 
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doentes, e curou-os.  E ele se maravilhou por causa de sua descrença.  E ele deu a volta sobre as 
aldeias, ensinando.  Marcos 6:2-6. 
Em re v. 3: Então veio Jesus adiante, vestindo a coroa de espinhos, e o manto roxo.  E Pilatos 
disse-lhes: Eis o homem!  João 19:5. 
Em re v. 4-6: mesmo como o filho do homem não veio para ser ministrado, mas para ministrar, e 
dar a sua vida um resgate para muitos.  Mateus 20:28. 
Em re v. 7: e quando ele foi acusado dos principais sacerdotes e anciãos, ele não respondeu nada.  
Então disse Pilatos a ele, você não ouve quantas coisas eles testemunham contra você?  E ele 
respondeu-lhe nunca uma palavra; tal forma que o governador se maravilhou muito.  Mateus 
27:12-14. 
Em re v. 9: quem não fez nenhum pecado, nem foi Guile encontrado em sua boca: quem, quando 
ele foi injureado, reviled não novamente; quando sofreu, não ameaçou; Mas comprometeu-se a 
ele que julga justamente: 1 Pedro 2:22-23. 
Em re v. 9: quando o mesmo foi chegado, veio um homem rico de Arimathaea, nomeado Joseph, 
que também ele mesmo era discípulo de Jesus: foi a Pilatos, e implorou o corpo de Jesus.  Então 
Pilatos ordenou que o corpo fosse entregue.  E arrancou o cabelo: Eu não escondi meu rosto de 
vergonha e cuspindo.  Pois o Senhor Deus me ajudará; Portanto, não devo ser confundido: por 
isso tenho que definir o meu rosto como uma pedra, e eu sei que não vou ter vergonha.  Isaías 
50:5-7. 
Você ouviu a blasfêmia: o que você acha?  E todos o condenaram a ser culpado da morte.  E 
alguns começaram a cuspir sobre ele, e para cobrir seu rosto, e para o buffet dele, e para dizer a 
ele, profetizar: e os servos fizeram golpeá-lo com as palmas das mãos.  Marcos 14:64-65. 
 
MATANÇA DE CRIANÇAS-TENTATIVA DE MATAR O MESSIAS: assim disse o senhor; 
UMA voz foi ouvida em Ramah, lamentação e choro amargo; Rachel chorando por seus filhos se 
recusou a ser consolada por seus filhos, porque eles não eram.  Jeremias 31:15. 
Então Herodes, quando ele viu que ele foi ridicularizado dos sábios, estava excedendo a wroth, e 
enviado adiante, e matou todas as crianças que estavam em Belém.  Em seguida, foi cumprido o 
que foi falado por Jeremy, o Profeta, dizendo: em rama estava lá uma voz ouvida, lamentação, e 
chorando, e grande luto, Rachel chorando por seus filhos, e não seria confortado, porque eles não 
são.  Mateus 2:16A, 17-18. 
 
VIVER E REINAR PARA SEMPRE: vi nas visões noturnas, e eis que um como o filho do 
homem veio com as nuvens do céu, e veio para o ancião dos dias, e o trouxeram para perto dele.  
E foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino, que todas as pessoas, Nações e línguas, deve servi-
lo: seu domínio é um domínio eterno, que não deve passar, e seu reino que não deve ser 
destruído.  Daniel 7:13-14. 
Portanto, Deus também o exaltou, e deu-lhe um nome que é acima de cada nome: que em nome 
de Jesus todos os joelhos devem curvar-se, das coisas no céu, e as coisas na terra, e as coisas a 
terra; E que cada língua deve confessar que Jesus Cristo é o senhor, para a glória de Deus pai.  
Philippians 2:9-11. 
Ele será grande, e será chamado o filho do Altíssimo: e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu 
pai Davi: e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre; e de seu reino não haverá fim.  Luke 
1:32-33. 
 
JULGADOS, RESISTIDO INDIGNITIES: agora reunir a si mesmo em tropas, Ó filha de tropas: 
ele colocou cerco contra nós: eles devem ferir o juiz de Israel com uma vara sobre a bochecha.  
Micah 5:1. 
E quando tinham tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na sobre sua cabeça, e uma lingüeta 
em sua mão direita: e inclinaram o joelho antes dele, e zombaram dele, dizendo, Saraiva, rei dos 
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Jews!  E eles cuspiram sobre ele, e pegaram a cana, e o sufocaram na cabeça.  Mateus 27:29-30. 
 
LOCAL DE NASCIMENTO: mas você, Belém Ephrata, embora você seja pouco entre os 
milhares de Judá, mas fora de você deve ele vir para mim que é para ser governante em Israel; 
cujos acontecimentos foram de idade, de eterna.  Micah 5:2. 
E José subiu da Galiléia, fora da cidade de Nazaré, na Judéia, até a cidade de Davi, que se chama 
Belém; (porque ele era da casa e linhagem de Davi:)  Para ser tributado com Maria sua esposa 
espubida, sendo grande com a criança.  E assim foi, que, enquanto eles estavam lá, os dias foram 
AC-realizado que ela deve ser entregue.  Luke 2:4-6. 
 
Portanto, vou olhar para o senhor; Vou esperar pelo Deus da minha salvação: meu Deus vai me 
ouvir.  Alegrai-vos não contra mim, Ó meu inimigo: quando eu caio, eu vou surgir; Quando me 
sento na escuridão, o senhor será uma luz para mim.  Eu vou suportar a indignação do senhor, 
porque eu pequei contra ele, até que ele alegar a minha causa, e executar o juízo para mim: ele 
vai me levar adiante para a luz, e eu vou contemplar a sua justiça.  (Micah 7:7-9). 
Onde está outro Deus como você, que perdoa os pecados dos sobreviventes entre o seu povo?  
Não podes ficar zangado com o teu povo, porque gostas de ser misericordioso.  (Miquéias 7:18 
LVB). 
O Senhor vosso Deus no meio de vós é poderoso; Ele vai salvar, ele vai se alegrar sobre você 
com alegria; Ele vai descansar em seu amor, ele vai alegria sobre você com o canto.  Zephaniah 
3:17). 
 
SALVADOR ESPIRITUAL PARA TODOS: e eu abalarei todas as Nações, e o desejo de todas 
as Nações virá: e eu encherá esta casa de glória, disse o Senhor dos exércitos.  A prata é minha, e 
o ouro é meu, disse o Senhor dos exércitos.  A glória desta última casa será maior do que a 
anterior, disse o Senhor dos exércitos: e neste lugar eu vou dar a paz, disse o Senhor dos 
exércitos.  Haggai 2:7-9. 
E ele veio pelo espírito para o templo: e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazer por 
ele após o costume da lei, então levou-o em seus braços, e abençoou a Deus, e disse: Senhor, 
agora deixe que seu servo parta em paz , de acordo com sua palavra: porque os meus olhos viram 
a sua salvação, que você preparou diante do rosto de todas as pessoas; UMA luz para iluminar os 
gentios, e a glória do seu povo Israel.  Luke 2:27-32. 
 
O MESSIAS RESSUSCITOU PARA 
CONQUISTAR A MORTE:  
Mesmo ele construirá o templo do senhor; e ele 
deve suportar a glória, e deve sentar-se e 
governar sobre o seu trono; e ele será sacerdote 
no seu trono: e o Conselho da paz será entre 
ambos.  Zechariah 6:13. 
Quem é ele que condena?  É Cristo que morreu, 
sim, que ressuscitou, que está mesmo na mão 
direita de Deus, que também faz intercessão por 
nós.  Romanos 8:34. 
 
ENTRADA TRIUNFAL DO MESSIAS EM JERUSALÉM: Regozije-se grandemente, Ó filha 
de Sião; grita, Ó filha de Jerusalém: Eis que o vosso rei vos vem: ele é justo, e tem salvação; 
humilde, e montando em cima de um burro, e em cima de um potro o potro de um burro.  
Zechariah 9:9. 
E quando eles se aproximaram de Jerusalém, e vieram para Betphage, para o Monte das 
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oliveiras, em seguida, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: Vá para a aldeia sobre contra 
você, e logo você deve encontrar um burro amarrado, e um potro com ela, solta-los , e trazê-los 
até mim.  E se alguém disser que deve a você, você dirá: o senhor precisa deles; e imediatamente 
ele irá enviá-los.  Tudo isso foi feito, que poderia ser cumprido, que foi falado pelo profeta, 
dizendo: Diga-lhe a filha de Sion, eis que o vosso rei vos vem, manso, e sentado sobre um burro, 
e um potro o potro de um burro.  Mateus 21:1-5. 
 
TRAÍDO POR UM PREÇO: e eu disse a eles, se você pensar bem, dê-me o meu preço; e se não, 
o forbear.  Então eles pesaram para o meu preço de trinta pedaços de prata.  E o senhor disse-me: 
lança-a ao oleiro, um preço bons que me foi fixado a preços deles.  E eu levei os trinta pedaços 
de prata, e lançá-los para o oleiro na casa do senhor.  Zechariah 11:12-13. 
Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes, e disse-lhes: o que 
me darão, e eu o entregaremos a vós?  E eles fizeram convênio com ele por trinta moedas de 
prata.  E a partir desse momento ele procurou a oportunidade de traí-lo.  Mateus 26:14-16. 
 
NA CRUZ O SEU LADO SERÁ PERFURADO: e eu derramarei sobre a casa de Davi, e sobre 
os habitantes de Jerusalém, o espírito de graça e de súplicas: e eles devem olhar para mim quem 
eles têm perfurado, e eles devem lamentar por ele , como se chora por seu único filho, e deve 
estar em amargura para ele, como um que está em amargura para o seu primogênito.  Zechariah 
12:10. 
Mas um dos soldados com uma lança perfurou seu lado, e imediatamente veio lá fora sangue e 
água.  E novamente outra escritura disse, eles devem olhar para ele quem eles perfuraram.  João 
19:34, 37. 
 
 
OUTRAS PASSAGENS SOBRE A PERSONALIDADE DE JESUS 
 
E Moisés disse ao povo: não vos temais, fiquem de pé, e vejam a salvação do senhor, que ele vos 
mostrará a todos os dias, para os egípcios a quem tendes visto até o dia, não mais os verão para 
sempre.  O Senhor lutará por você, e você deve manter a sua paz.  (Êxodo 14:13-14). 
 

O senhor redime a alma de seus servos: e nenhum deles que confie nele será 
desolado.  (Salmos 34:22). 
 
Através de Deus, devemos fazer valentemente: pois ele é que deve pisar os 
nossos inimigos.  (Salmos 60:12). 
  
Minha alma, espera-te somente sobre Deus; para a minha expectativa é dele.  
Ele só é a minha rocha e a minha salvação: ele é a minha defesa; Eu não serei 
movido.  Em Deus estão a minha salvação e a minha glória: a rocha da minha 
força, e o meu refúgio, está em Deus.  (Salmos 62:5-7). 
 
Alegrai-vos a alma do vosso servo: para vós, Ó Senhor, levanto a minha alma.  
Para você, senhor, boa arte, e pronto para perdoar; e plentoso misericórdia para 
com todos os que vos invocam.  (Salmos 86:4-5). 
 
Ele se lembrou de sua aliança para sempre, a palavra que ele ordenou a mil 
gerações.  (Salmos 105:8) 
 
Para sempre, Ó Senhor, a tua palavra está resolvida no céu.  Sua fidelidade é 



102 

para todas as gerações: você estabeleceu a terra, e ela permanece.  Sua palavra 
é verdadeira desde o início: e cada um de seus julgamentos justos dura para 
sempre.  (Salmos 119:89, 90160) 
 
Para nós nasce uma criança, para nós um filho é dado: e o governo deve estar 
sobre o seu ombro: e seu nome será chamado maravilhoso, conselheiro, o Deus 
poderoso, o pai eterno, o príncipe da paz.  Do aumento do seu governo e da paz 
não haverá fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para ordená-lo, e 
para estabelecê-lo com juízo e com justiça de agora em diante-até para sempre.  
O zelo do Senhor dos exércitos realizará isto.  (Isaías 9:6-7). 
 
Eu tenho apagado, como uma nuvem espessa, suas transgressões, e, como uma 
nuvem, seus pecados: voltar para mim; Porque eu te resgatei.  (Isaías 44:22). 
 
Não há outro Deus ao meu lado; um Deus justo e um Salvador; Não há nenhum 
ao meu lado.  Olhe para mim, e seja você salvo, todos os confins da terra: 
porque eu sou Deus, e não há mais ninguém.  Isaías 45:21B-22). 
 
Sim, a cegonha no céu conhece seus tempos nomeados; e a tartaruga e o 
guindaste e a andorinha observam o tempo de sua vinda; Mas o meu povo não 
conhece o juízo do senhor.  (Jeremias 8:7). 
 
Porque eu sei que os planos que tenho para você, diz o senhor, planos para o 
bem-estar e não para o mal, para lhe dar um futuro e uma esperança.  Então 
você vai me chamar e vir e rezar para mim, e eu vou ouvi-lo.  Você vai me 
procurar e me encontrar; Quando você me procura com todo o seu coração, 
(Jeremias 29:11-13 RSV). 

 
 
A LINHAGEM DO MESSIAS SERÁ ATRAVÉS DE DAVI: e o próprio Jesus começou a ser 
cerca de trinta anos de idade, sendo (como era suposto) o filho de José, que era o filho de Heli, 
W/w o filho de Matthat, w/w o filho de Levi, w/w o filho de Melchi , w/w o filho de Janna, w/w 
o filho de Joseph, W/w o filho de Mattathias, w/w o filho de Amos, w/w o filho de naum, w/w o 
filho de Esli, w/w o filho de Nagge, W/w o filho de Maath , w/w o filho de Mattathias, w/w o 
filho de semei, w/w o filho de Joseph, w/w o filho de Juda, W/w o filho de Joanna, w/w o filho 
de Rhesa, w/w o filho de Zorobabel, w/w o filho de Salathiel , w/w o filho de Neri, W/w o filho 
de Melchi, w/w o filho de Addi, w/w o filho de Cosam, w/w o filho de Elmodam, w/w o filho de 
er, W/w o filho de José, w/w o filho de Eliezer , w/w o filho de Jorim, w/w o filho de Matthat, 
w/w o filho de Levi, W/w o filho de Simeão, w/w o filho de Juda, w/w o filho de José, w/w o 
filho de Jonan, w/w o filho de Eliakim, w/w o filho de Melea, w/w o filho de Menan, w/w o filho 
de Mattatha, w/w o filho de Nathan, w/w o filho de Davi, W/w o filho de Jesse, w/w o filho de 
Obed, w/w o filho de Booz , w/w o filho de Salmon, w/w o filho de Naasson, w/w o filho de 
Aminadab, w/w o filho de Aram, w/w o filho de Esrom, w/w o filho de Phares, w/w o filho de 
Juda, W/w o filho de Jacó , w/w o filho de Isaac, w/w o filho de Abraão, w/w o filho de Thara, 
w/w o filho de Nachor, W/w o filho de Saruch, w/w o filho de Ragau, w/w o filho de Phalec, 
w/w o filho de Heber , w/w o filho de sala, W/w o filho de Cainan, w/w o filho de Arphaxad, 
w/w o filho de (Shem), w/w o filho de (Noé). (Lucas 3:23-36A) 
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DOADOR DA VIDA ETERNA 
 

Pois vocês não adorarão nenhum outro Deus: para o senhor, cujo nome é 
ciumento, é um Deus ciumento: (Êxodo 34:14) 
 
E amareis o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, e com toda a vossa 
alma, e com toda a vossa força (Deuteronômio 6:5). 

 
VIDA ETERNA: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que ele deve estar no último dia 
sobre a terra: e embora depois de meus vermes pele destruir este corpo, ainda em minha carne 
devo ver Deus: quem eu verei por mim, e meus olhos devem contemplar , e não outro; Embora 
minhas rédeas sejam consumidas dentro de mim.  Mas você deve perguntar, ' por que persegui-
lo, vendo a raiz do assunto é encontrado em mim?  Seja você receoso da espada: para a ira traz as 
punições da espada, que você pode saber que há um julgamento.  (Job 19:25-29). 
 
O anjo no túmulo da Ressurreição: e, eis que houve um grande terremoto: para o anjo do senhor 
desceu do céu, e veio e rolou de volta a pedra da porta, e sentou-se sobre ele.  Seu semblante era 
como um relâmpago, e seu traje branco como a neve: e por medo dele os guardiões fizeram 
tremer, e tornaram-se como homens mortos.  (Mateus 28:2-4). 
 
 

UM MAPA DA VIDA DE JESUS: 
 
Este mapa é uma visão detalhada 
da terra da Palestina.  Mostra os 
lugares onde ocorreram vários 
acontecimentos dos Evangelhos.  
Ao contar os Passovers no livro de 
João, pode-se determinar que o 
Ministério de Jesus foi apenas 
cerca de três anos e meio.  Jesus 
nunca viajou mais de 320 
quilômetros de seu local de 
nascimento, mas o mundo tem 
sido profundamente influenciado 
por seus ensinamentos desde 
então. 
 
(Definição da palavra a U.S. 
Inglês) 
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REDENÇÃO 
 

VÍTIMA DISPOSTA A PAGAR POR NOSSOS PECADOS EM UMA CRUZ: o Senhor 
Deus abriu a minha orelha, e eu não era rebelde, nem se afastou de volta.  Eu 
dei minhas costas para aqueles que me feriu, e minhas bochechas para eles que 
o templo, e construiu-o em três dias, salvar a si mesmo.  Se você é o filho de 
Deus, desça da Cruz.  Da mesma forma também os sacerdotes principais 
zombando dele, com os escribas e anciãos, disse, ele salvou outros; Ele mesmo 
não pode salvar.  Se ele for o rei de Israel, deixe-o agora descer da Cruz, e nós 
acreditarão nele.  Ele confiava em Deus; deixá-lo entregá-lo agora, se ele vai tê-
lo: porque ele disse, eu sou o filho de Deus.  Os ladrões também, que foram 
crucificados com ele, lançaram o mesmo em seus dentes.  (Mateus 27:39-44) 

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

O senhor é a minha rocha, e a minha fortaleza, e o meu libertador; Meu Deus, 
minha força, em quem confiarei; meu Buckler, eo chifre da minha salvação, e 
minha torre alta.  (Salmos 18:2). 
 
Em vós, Ó Senhor, ponho a minha confiança; Deixa-me nunca ter vergonha: livra-
me da tua justiça.  Curve-se para baixo seu ouvido para mim; me entregar 
rapidamente: seja você minha rocha forte, para uma casa de defesa para me 
salvar.  Para você arte minha rocha e minha fortaleza; por isso, por causa do teu 
nome, conduz-me, e guia-me.  Puxe-me para fora da rede que eles têm colocado 
em particular para mim: para você arte minha força.  Em sua mão eu entrego meu 
espírito: você me redimiu, Ó Senhor Deus da verdade.  Ó amor ao senhor, todos 
vós seus santos: porque o senhor preserva os fiéis e recompensa abundamente o 
feitor orgulhoso.  Sê de boa coragem, e ele fortalecerá o teu coração, tudo o que 
esperará no senhor.  (Salmos 31:1-5, 23-24). 

 
A alma que peca, deve morrer.  O filho não suportará a iniqüidade do pai, nem o 
pai suportará a iniqüidade do filho: a justiça dos justos estará sobre ele, e a 
iniqüidade dos ímpios estará sobre ele.  Mas se os ímpios vão se transformar de 
todos os seus pecados que ele cometeu, e manter todos os meus estatutos, e fazer 
o que é legal e direito, ele certamente viverá, ele não deve morrer.  Todas as suas 
transgressões que ele cometeu, não serão mencionadas a ele: em sua justiça que 
ele fez ele viverá.  (O que não morre significa se não viver, e onde isso seria se 
não com Deus, e onde seria Deus se não em seu trono?) 

 
 
A SALVAÇÃO É SOMENTE DO MESSIAS: mas ele foi ferido por nossas transgressões, ele 
foi machucado por nossas iniqüidades: o castigo de nossa paz estava sobre ele; e com 
suas listras Estamos curados.  Todos nós gostamos de ovelhas foram desviados; Temos 
transformado cada um à sua própria maneira; e o senhor colocou sobre ele a iniqüidade 
de todos nós.  (Isaías 53:5-6).  Não diga você, eu vou recompensa o mal; Mas esperem 
pelo senhor, e ele vos salvará.  (Provérbios 20:22). 
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Capítulo Treze 
 

Resumo e Conclusão 
 
 

 
 
 
Se Deus fez uma criação perfeita, o que há de errado com ele e por que é a sua morte, e; Por que 
Deus faria animais que acabariam por morrer, como os dinossauros?  A resposta simples é que 
Deus fez uma criação perfeita, e Deus disse isso.  Deus também deu à humanidade o dom de 
"livre-vontade".  Com este livre-vontade, Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus.  Eles 
comeram a fruta proibida.  Isso é chamado de "pecado", e trouxe a morte para o mundo e causou-
nos a ter que trabalhar duro para permanecer vivo.  É por isso que seu filho Jesus morreu na 
Cruz, para nos salvar de nossos pecados. 
 
No que diz respeito aos animais que morreram, lembre-se que Deus fez o mundo inteiro com 
apenas duas pessoas, Adão e Eva.  Toda a vegetação teria crescido rápido, em todo o mundo.  
Deus provavelmente fez animais muito grandes para comer a vegetação.  A Bíblia nos diz que no 
início todos os animais comeram vegetação.  Depois que a morte entrou no mundo, e depois da 
inundação de Noé, Deus ordenou a Noé que comesse carne.  Alguns animais começariam a 
comer carne, também.  Que deu a nova terra (para o mundo foi mudado) equilíbrio biológico.  
Alguns animais muito grandes, bem como animais muito pequenos continuaram a comer 
vegetação.  Para que esses animais não sobrepastoreio e tira demasiada vegetação, comedores de 
carne iria mantê-los controle.  Havia grandes carnívoros como lobos terríveis, Tyrannosaurus 
Rex, tigres de dente de sabre, e todos os tipos de grandes coisas para comer animais grandes. 
 
Como o homem reabasteceu a terra como Deus ordenou, a necessidade dos maiores comedores 
de vegetação estava diminuindo.  Eles começaram a morrer.  Isso reduziu a necessidade de 
alguns dos maiores comedores de carne, então eles começaram a morrer.  Deus simplesmente 
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fere tudo no início, e agora está acabando até que algum dia, todos os crentes viverão com ele no 
céu em uma nova terra. 
 
Como alguém pode entrar na porta do céu? 
 
Seria maravilhoso se houvesse uma porta para o céu que pudéssemos abrir à vontade.  Esta porta 
poderia eliminar todos os nossos problemas e tristezas, permitindo-nos Desparafuse-lo e entrar 
no domínio de Deus.  Na verdade, "a porta" está na ponta dos dedos.  Jesus disse: "Eis que eu 
fico à porta e bato; Se alguém ouve a minha voz e abre a porta, eu vou entrar para ele e comer 
com ele, e ele comigo.  (Apocalipse 3:20 RSV.)  Jesus acrescentou: "aquele que conquista, eu 
concedo-lhe que se sente comigo no meu trono, como eu mesmo conquistei e sentei-me com o 
meu pai no seu trono."  (Apocalipse 3:21 RSV.) 
 
Jesus é a porta do céu.  Não podemos entrar como somos.  Somos pecadores com corpos 
pecadores e mortais.  Temos de ser alterados antes que possamos atravessar o limiar para o céu.  
O apóstolo Paulo nos diz: "porque esta natureza perecível deve colocar sobre os imperecíveis, e 
esta natureza mortal deve colocar na imortalidade.  Quando o perecível coloca sobre os 
imperecíveis, e o mortal coloca a imortalidade, então virá para passar o ditado que está escrito: ' 
a morte é engolida na vitória.  Ó morte, onde está a tua vitória?  Ó morte, onde está a sua picada?  
O aguilhão da morte é pecado, e o poder do pecado é a lei.  Mas graças a Deus, que nos dá a 
vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. "  (1 Coríntios 15:53-57 RSV.) 
 
A porta do envelhecimento neste retrato era uma vez a entrada bonita ao repouso da infância da 
mãe do autor.  É testemunho do fato de que, no início, Deus acabou com sua criação, que agora 
está acabando.  Por três etapas um poderia entrar "Gramma" casa, e por três passos pode-se 
entrar no céu: 
 

1. Confesse seus pecados.  Se confessarmos nossos 
pecados, ele é fiel e só para nos perdoar nossos 
pecados, e para nos purificar de toda injustiça.  (1 
João 1:9) 
 
2. Crer em Cristo.  Creia no Senhor Jesus Cristo, e 
você será salvo, e sua casa.  (Atos 16:31B) 
 
3. Peça a Jesus em seu coração.  Mas como muitos 
como o receberam, a eles deu-lhe poder para se 
tornar os filhos de Deus, mesmo para eles que 
acreditam em seu nome: (João 1:12) 

 
 
Jesus pode e vai salvá-lo de seus pecados, e fazer um lugar para você no céu.  Ele disse: "na casa 
de meu pai há muitos quartos; Se não fosse assim, eu teria dito que eu vou para preparar um 
lugar para você?  E quando eu vou e preparar um lugar para você, eu vou voltar e vai levá-lo 
para mim, que onde eu sou você pode ser também.  (João 14:2-3 RSV.)  Se você quiser entrar na 
porta do céu, reze, "querido pai celestial, sei que sou um pecador e pequei contra você.  Sinto 
muito pelos meus pecados e pela natureza pecaminosa, e peço que me perdoe.  Eu aceito Jesus 
agora como meu Salvador, que derramou seu sangue por mim.  Eu dou a minha vida para você e 
vai se esforçar para viver para você.  Obrigado, senhor, por salvar a minha alma.  Em nome de 
Jesus rezo, Amém." 
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Em vós, Ó Senhor, ponho a minha confiança; Deixa-me nunca ter vergonha: 
livra-me da tua justiça.  Curve-se para baixo seu ouvido para mim; me entregar 
rapidamente: seja você minha rocha forte, para uma casa de defesa para me 
salvar.  Para você arte minha rocha e minha fortaleza; por isso, por causa do teu 
nome, conduz-me, e guia-me.  Puxe-me para fora da rede que eles têm colocado 
em particular para mim: para você arte minha força.  Em sua mão eu entrego 
meu espírito: você me redimiu, Ó Senhor Deus da verdade.  Ó amor ao senhor, 
todos vós seus santos: porque o senhor preserva os fiéis e recompensa 
abundamente o feitor orgulhoso.  Sê de boa coragem, e ele fortalecerá o teu 
coração, tudo o que esperará no senhor.  (Salmos 31:1-5, 23-24). 

 
 
 

Glória ao pai e ao filho: e ao Espírito 
Santo; Como foi no início, é agora, e 
sempre será: mundo sem fim. Amém. 
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Recursos Recomendados 
 
 
Nota ao leitor: traduza esta seção do inglês dos E.U. Inglês: 
 
Baugh, Carl, and Wilson, Clifford.  Footprints and the Sands of Time.  Oklahoma City, OK, 
Hearthstone Publishing, Ltd. 1992 (Scientific evidence that man and dinosaurs walked the earth 
together.) 
 
Chittick, Donald E., Ph.D., The Puzzle of Ancient Man, Tualatin, Oregon, Creation Compass, 
1997.  (Early mankind was much more advanced than we could imagine.) 
 
Epp, Theodore, Why Do Christians Suffer?”  Lincoln, Nebraska, Back to the Bible Publications, 
1970. 
 
Gitt, Werner, Prof-Dr., In the Beginning Was Information, Beefed, Germany, CLV.  1997 
English version. 
 
Ham, Ken, The Great Dinosaur Mystery, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1998. 
 
Ham, Ken, Genesis and the Decay of the Nations, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1991. 
 
Ham, Ken, The Lie Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1987. 
 
Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?”  Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999.  
(Answers to 172 tough questions.) 
 
Ham, Ken, Snelling, Andrew, Wieland, Carl, The Answers Book, Green Forest, Arkansas, Master 
Books, 1990.  (Answers to the 12 most asked questions on Genesis and creation/evolution.) 
 
LaHaye, Tim, Revelation Unveiled, Grand Rapids, Michigan, Zondervan Publishing House, 1999 
 
Morris, Henry, Ph.D., The Remarkable Birth of Planet Earth, San Diego, CA, Creation-Life 
Publishers, 1972. 
 
Morris, John, Ph.D., The Young Earth, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1994. 
 
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. 
 
Creation Science Foundation Ltd., Snelling, Andrew D., Editor, The Revised Quote Book, Acacia 
Ridge DC, Queensland, Australia, Answers in Genesis, 1990. 
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Recursos da Internet 
 
Numerous organizations of scientists who are also Christians have formed institutions of 
research and to publish articles, books, DVDs, etc. supporting their views: 
ANSWERS IN GENESIS is an apologetics ministry dedicated to helping Christians defend their 
faith and proclaim the gospel of Jesus Christ effectively.  AiG also operates the Creation 
Museum and Ark Encounter, a to-scale model of Noah’s Ark. 
PO Box 510 
Hebron, KY 41048 
AiG web: https://answersingenesis.org/ 
Museum: https://creationmuseum.org/ 
Ark Enc: https://arkencounter.com/ 
 
THE INSTITUTE FOR CREATION RESEARCH is a leader in scientific research within the 
context of biblical creation.  Founded by Dr. Henry Morris in 1970, ICR exists to conduct 
scientific research within the realms of origins and Earth history, and then to educate the public 
both formally and informally through graduate and professional training programs, through 
conferences and seminars around the country, and through books, magazines, and media 
presentations. 
1806 Royal Lane, P.O. Box 59029 
Dallas, Texas 75229 
Web: http://www.icr.org/homepage/ 
 
MISSION IMPERATIVE is an outreach by Mike Snavely, founded in 1995, and exists to give 
God His rightful glory in creation.  It is all about the Lord Jesus!  As such, our prime focus has 
been the development of various ways to make the message of God's Word clear, especially as it 
relates to origins.  The prime focus of the ministry revolves around our "creation seminar safaris" 
- a series of seminar sessions that cover a wide array of topics that deal with many of the facets 
of the whole creation model.  These are typically presented in churches, conventions, camps, etc.  
There are programs that cover the evolution theory, nature issues, dinosaurs, the fossil record, 
ancient civilizations, the apes-to-man scenario, the Grand Canyon, etc. 
Web: https://www.missionimperative.org/ 
 
THE AMERICAN SCIENTIFIC FOUNDATION’S unique mission is to integrate, 
communicate, and facilitate properly researched science and theology in service to the Church 
and the scientific community.  ASA members are confident that such a goal is not only possible 
but also necessary for an adequate understanding of God and Nature.  We believe that honest and 
open studies of both Scripture and Nature are mutually beneficial in developing a full 
understanding of human identity, relationships, and our environment.  Additionally, the ASA is 
committed to advising churches and our society in how best to employ science and technology 
while preserving the integrity of God's creation.   
Web: https://www.asa3.org 
 
THE CENTER FOR SCIENCE AND CULTURE, formerly known as the Center for the 
Renewal of Science and Culture, is part of the Discovery Institute, a conservative Christian think 
tank in the United States.  Web: http://www.discovery.org/ 
 
WORD TO THE WORLD MINISTRIES offers books and tracts which may be downloaded 
from the website at no cost.  Web: https://word2world.com 
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Recursos para Crianças 
 
 
The Great Dinosaur Mystery and the Bible, Paul S. Taylor, Accent Books, PO Box 15337, 
Denver, CO 80215, copyright 1987, 1989. 
 
From Answers in Genesis, published by Master Books 
 
A is for Adam 
The Creation 
The Caring Creator 
D is for Dinosaur 
Dinosaurs by Design 
Dry Bones and Other Fossils 
God the Creator 
Skeletons in your Closet 
 
 
Answers in Genesis, PO Box 6330, Florence, KY 41022 USA 
Web: www.answersingenesis.org 
 
 
 


