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Declaração de Missão
A preocupação geral do autor é a salvação das almas perdidas. Deus providenciou o caminho
para todos os que aceitarão sua graça, e seu filho Jesus Cristo, Messias e senhor.
Deus é criador. Ele é nosso dono. Só ele tem o direito de nos dar mandamentos e julgar-nos. O
plano mestre de Deus foi redirecionado por causa de nossos caminhos pecaminosos. Seu plano
para nós na eternidade é que seguimos seu filho, o Messias, que já veio como o Redentor dos
pecados para todos os tempos. Jesus voltará para conquistar Satanás e todos os nossos inimigos.
Nós, que o aceitamos como nosso Redentor, permanecemos com o conquistador para sempre.

Autor
O autor, Harold A. Lerch, Sr., é graduado da Universidade Estadual da Pensilvânia, faculdade de
engenharia, e é um engenheiro profissional aposentado. A maior parte de sua carreira foi na
administração da construção e gestão de uma grande corporação privada-indústria.
Anteriormente, ele foi gerente de projetos especiais para a mesma corporação, especializada em
fabricação de alimentos e manuseio de materiais.
Lerch é fundador da palavra aos ministérios do mundo, uma preocupação que publica e distribui
recursos testemunhando de cortesia. O autor oferece todos os produtos como nenhum custo
downloads de seu site, bem como no Google Books.
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Prefácio
Sabendo que eu escrevo sobre o tema do cristianismo, fui convidado por uma associação
de ex-alunos do ensino médio para reunir algumas informações sobre os Amish.
Crescemos no país Amish do Condado de Mifflin, Pensilvânia. Três seitas Amish
compartilham nossa região, como distinguidos pelas cores de seus topos de buggy.
Eu decidi acrescentar um pouco mais sobre as crenças religiosas Amish, e como eles se
comparam a outras igrejas Anabaptist, para compartilhar com qualquer um interessado.
É surpreendente saber que Amish e Mennonites também estão colonizando a Rússia e a
América do Sul.

Dedicação
Dedico este livro a Jeanne, minha esposa, para o último século quase meio. Os presentes
de Jeanne para mim incluem Harold, Jr., e Joanne, que por sua vez nos deu oito netos.
Bênçãos sobre as bênçãos! Jeanne é minha melhor amiga.
Os netos de um homem velho são sua glória culminante. (Provérbios 17:6A).

Gostaria de honrar meus pais, o falecido Ralph H. e Pearl N. Lerch. Sem as orações e a direção
de meus pais, minha alma pode estar perdida.
Ao Randy e à Maria.
Harold A. Lerch, Sr.
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PARTE 1: O MOVIMENTO ANABAPTIST
Católicos, ortodoxos, protestantes, Amish, Mennonite, irmãos, e cristãos evangélicos: todos têm
seu próprio modo de vida baseado em torno de uma religião. Todos diferem com base na
interpretação das Escrituras.
Eu vivi na Pensilvânia todos os meus 68 anos e foram bastante familiarizados com o acima
mencionado. Há muito interesse nos Amish pela sociedade atual, mesmo ao ponto de livros do
romance de Amish, um Genre bem sucedido e crescente da literatura. Talvez o interesse seja
devido ao altamente devoto envolvido no tabu que nos interessa.
Quem são os Amish? Este livro é pretendido dar uma compreensão básica dos Amish e das
religiões e das sociedades relacionadas.
ORIGEM DOS CRISTÃOS DE HOJE
O cristianismo, é claro, começou com Jesus Cristo. Os primeiros cristãos eram judeus.
Chamaram sua Igreja "a maneira " naquele tempo. Seguindo os mandamentos de Jesus, bem
como a Bíblia Hebraica (antigo testamento) escritura, o evangelho foi pregado aos gentios (aka
"gregos"). Eventualmente, o caminho rolou em um corpo da igreja e estabeleceu sede em Roma.
É geralmente aceito que o primeiro líder "mundial" foi o Apóstolo Pedro, o "rock " sobre quem
Jesus declarou que sua igreja seria construída.
Imagine, de volta quando criança, você começa um "clube" com três pessoas. Ele realmente não
leva muito tempo até dois lados juntos contra um. Como seu clube cresce, alguns decidem que
não gostam de como os líderes lidam com as coisas, então eles saem e começam seus próprios
clubes.
"A Igreja" permaneceu essencialmente em tato até o século XI. Havia cismas menores, como o
Coptics no Egito e em outros lugares. A primeira divisão real foi a divisão entre o que sabemos
hoje como católicos romanos e as várias igrejas ortodoxas da Europa Oriental.
A próxima grande separação foi a reforma do século XV. Protestantismo deu origem a todas as
denominações que iremos rever neste livreto.
"Heinz 57 Variety" que eu sou, cerca de metade do meu DNA é dos antigos Estados germânicos.
Um antepassado é o meu 14º bisavô, Martinho Lutero (1463-1546). Ele escreveu famosamente
seu "95 teses", mas as três crenças básicas mais importantes para mim e para as igrejas
protestantes são os seguintes:
1. As pessoas podem encontrar a salvação somente pela fé no dom de Deus do perdão
através de Jesus. (A Igreja Católica ensinou que a fé e as boas obras eram necessárias
para a salvação.)
2. Todos os ensinamentos da Igreja devem ser claramente baseados nas palavras da Bíblia.
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3. Todas as pessoas com fé eram iguais. O Papa e as tradições da Igreja eram autoridades
falsas. Os membros da Igreja podiam ler e entender as escrituras sozinhos. (Luther foi o
primeiro a traduzir a Bíblia em uma língua atual (alta alemão).
ORIGEM DOS ANABATISTAS
Os Amish surgiram do movimento Anabaptist. Este movimento começou durante a vida de
Luther (recorde os três miúdos que começaram um clube). Precisamos dar uma breve olhada
neste movimento para entender os Amish.
Anabaptist significa "aquele que batiza novamente."
Seus detratores atribuíram esse nome por causa da
prática de baptizar as pessoas quando converteram ou
declararam sua fé em Cristo, mesmo que tivessem sido
batizadas como bebês. A crença Anabaptist é que o
batismo infantil não é bíblico e, portanto, é inválido.
Sua reivindicação é que batizando crentes Selfconfessados era seu batismo verdadeiro. A maioria das
denominações protestantes da linha principal continuam
a batizar bebês, enquanto anabatistas e evangélicos
batizam aqueles que fizeram "a escolha da salvação"
para si mesmos.
João baptizando Jesus

QUEM SÃO OS ANABATISTAS?
Os anabatistas adiantados formularam suas crenças em 1527, uma década depois que o
movimento de Luther começou. A crença de que somente o "batismo do crente" é válido define
esse movimento. Hoje "anabatistas" são aqueles que estão em uma linha tradicional com o
movimento do século XVI, que inclui os Amish, Hutterites e Mennonites. Essas igrejas não
reconhecem os cristãos irmãos, apostólicos ou evangélicos como Anabaptist. Estas são
consideradas criações posteriores.
Nós vamos dar uma breve olhada em todas essas igrejas-sociedades, começando com os Amish,
como eles são nossos súditos.
ORIGEM DOS AMISH
Os Amish vieram dos Mennonites. Vamos estudar esta divisão antes de rever os Mennonites.
No final do século XVII, um Mennonite chamado Jakob Ammann liderou um esforço para
reformar a Igreja na Suíça e na Alemanha do Sul. (Mais uma vez, lembre-se do clube de três
crianças.) Esta reforma foi baseada em ações sociais mais do que crenças religiosas. Ammann
(daí o nome "amish") desejava evitar aqueles de "caráter fraco" e para manter a comunhão com
mais freqüência, entre outras pequenas diferenças.
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As discussões falharam, então Ammann e seus seguidores se separaram dos outros Mennonites.
Em uns anos mais atrasados, outros cismas entre Amish conduziram a tais grupos como a ordem
velha Amish, ordem nova Amish, Mennonites Amish de Kauffman, conferência conservadora do
mennonite, e Alliance Biblical de Mennonite.
OS MENNONITES
A Igreja Mennonita cresceu de um segmento do movimento Anabaptist liderado pelo sacerdote
católico Menno Simons. Nos primórdios do movimento Anabaptist, Simons ouviu falar da
facção e começou a questionar sua fé católica. Ele questionou a doutrina da "transubstanciação"
(a conversão de elementos batismais no corpo e no sangue de Cristo). Ele estava relutante em
deixar a Igreja Católica Romana. Finalmente, em 1536, Simons deixou a Igreja Católica
Romana e tornou-se um líder dentro do movimento Anabaptist.
Mennonites faziam parte da reação da Reforma Protestante contra os ritos e a teologia da Igreja
Católica Romana. A principal diferença entre Mennonites e outros foi a questão do batismo
infantil. O batismo infantil também tinha significado político. Quase todos os bebês nascidos na
Europa Ocidental foram batizados na Igreja Católica Romana. As autoridades da Igreja caçaram
Simon pelo resto de sua vida. Seu nome se associou com os grupos dispersos de anabatistas que
ele ajudou a organizar. O movimento precoce continuou a crescer e espalhar-se por todas as
regiões alemãs e neerlandesas da Europa.
Os anabatistas começaram a acreditar na separação da igreja e do estado. Pensaram que exigir a
sociedade da igreja no nascimento tal como praticado pela igreja em Roma era incompatível com
o testamento novo. A visão anabatista era que os indivíduos deveriam se unir à igreja somente
quando dispostos a reconhecer publicamente a crença em Jesus e o desejo de viver de acordo
com seus ensinamentos. As igrejas Católica Romana e protestante primitiva uniram forças para
lutar contra o movimento. Seus métodos incluíram tortura e morte violenta.
Em contrapartida, os anabatistas ensinaram a paz e o perdão. Os Mennonites continuaram a
expandir-se, embora em um ritmo lento. Eles praticam pacifismo até hoje.
POR QUE ELES VIERAM PARA A AMÉRICA?
Todos nós aprendemos sobre isso na aula de história do ensino fundamental: "os peregrinos
desembarcaram perto de Plymouth Rock para escapar da perseguição religiosa. Fizeram
amizade com os índios e comeram um grande jantar de peru. William Penn, um Quaker,
estabeleceu uma colônia chamada ' Woods Penn ' para fornecer santuário para os outros. "
Os católicos perseguiram todos os protestantes. Ambos os católicos e protestantes perseguiram
todos os anabatistas. Isso foi, em parte, devido às diferenças na interpretação das Escrituras, mas
penso mais por razões políticas e econômicas. A igreja estava perdendo a venda de muitas
indulgências. Principalmente, "o Papa Leo X ofereceu indulgências para aqueles que deram
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esmolas para reconstruir Basílica de São Pedro em Roma." Em outras palavras, dar dinheiro
para a Igreja e seus pecados serão perdoados.
Outras doutrinas Católicas opostas pelos anabatistas incluíam a aderência literal às impedições
do sermão da montanha: fazer juramentos, participar de ações militares e participar do governo
civil.
A rainha Elizabeth I foi uma protestante que testemunhou a perseguição pelos católicos,
especialmente pela Rainha Maria (que ficou conhecida como "Sangrenta Mary"). Ela convidou
os protestantes maltratados para resolver sua nova terra. Isso trouxe muitos protestantes e
anabatistas da Europa Ocidental, incluindo os Amish, para a Pensilvânia, uma colônia conhecida
por tolerância religiosa, no século XVIII.
PELOS NÚMEROS
Eu tive dificuldade em encontrar quantos membros em todo o mundo e nacionalmente pertencem
a cada um dos movimentos. Eu encontrei um bom para a Pensilvânia de C. Nelson Hostetter:
O melhor que pude encontrar em todo o mundo é o seguinte:
Mennonite e Irmãos em Cristo
Amish
Russo Amish
Ordem velha Mennonite
Hutterite

1,600,000
300,000
20,000
70,000
50,000
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PARTE 2: O AMISH
Uma vez na Pensilvânia, disputas entre as comunidades Amish resultou em reestruturação e
divisão em seitas. As seitas mais tradicionais são conhecidas como "velha ordem Amish".
SEITAS AMISH
A informação que eu recolhi indica que há onze grandes "seitas" de Amish nos E.U. Perto da
minha casa de Mifflin County, Pensilvânia, três subsecções são vistas e distinguidos pela sua cor
de buggy. Eu não estou familiarizado com os nomes e diferenças, mas eu ouvi o "tops brancos"
referido como "Nebraska Amish."
Outras seitas incluem os Amish russos. Eles se mudaram para a América do Sul durante o
governo comunista, mas agora estão voltando para a Rússia. Os Hutterites dos EUA e Canadá
formaram-se de forma independente na Morávia, como uma seita Anabaptist separada dos
Amish. Eles também falam um dialeto alemão diferente.
IGREJA E COMUNIDADE
Embora haja um número de seitas, as crenças do núcleo são muito próximas da seita à seita. A
maioria das diferenças tendem a lidar com costumes e vida diária, em vez de crenças religiosas
básicas.
O estilo de vida de Amish varia da Comunidade à comunidade como decidido pelo Bishop e
pelos anciãos. Isto inclui assuntos como o vestido e outras réguas na tecnologia, etc. Amish
acreditam que as crianças são uma bênção de Deus e enfatizam o "próprio" levantamento de suas
famílias. O trabalho árduo é considerado piedoso, e algumas tecnologias são consideradas
prejudiciais porque reduzem a necessidade de trabalho árduo. Os Amish acreditam na salvação
por "boas obras" ao invés de pela graça. Então você poderia ser salvo hoje, mas amanhã jurar
uma raia azul, enquanto caindo do seu silo e ir para a condenação eterna.
Há o pensamento para ser sobre 300.000 Amish nos E.U. Cerca de um quarto ao vivo na
Pensilvânia, com um pouco menos em Ohio e Indiana. Outros são encontrados em outros
Estados do Mid-Western. Amish também residem no Canadá, Suíça, e acreditem ou não, a
Irlanda ea Rússia!
Os Amish só se casam às terças e quintas-feiras em novembro e dezembro (após a maioria do
trabalho agrícola é feito). Eles têm um serviço de igreja daylong cada segundo domingo, girando
de fazenda em fazenda. Os homens se barbeiam até se casarem, depois crescem barbas. Eles
não crescem bigodes. Uma história é que este hábito começou na guerra revolucionária, porque
eles não querem olhar como os mercenários alemães empregados pelos britânicos. De facto, isto
é quando muitos alemães de Pensilvânia, não apenas Amish, anglicizado seus nomes para
separar-se para a mesma razão. Outra história é que os britânicos exigiam que os soldados
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cresçam bigodes. Os Amish também não queriam parecer com eles. Outra explicação proposta
é que todos os anabatistas foram perseguidos e perseguidos na Europa por soldados: os soldados
usavam bigodes. Eu me pergunto se alguém realmente sabe!
ESCOLA
A maioria de crianças de Amish freqüentam escolas de Amish. Estes são pequenos, edifícios de
um quarto com áreas de jogo exterior e, importante, banheiros fora. Os alunos frequentam o
primeiro ao oitavo grau. Quando o grau oito está completo, os alunos começam uma vida de
trabalho em tempo integral. Uma atividade favorita do recesso é baseball ou kickball. Os
meninos e as meninas jogam junto. Jovens Amish mulheres que só pode ser fora da escola de
um par de anos ensiná-los.

COMPARTILHANDO A RELIGIÃO DE AMISH
Eu tentei discutir a religião com os Amish em ocasiões numerosas. Eles são muito relutantes.
Eu sinto que eles suspeitam que eu estou tentando convertê-los para outro cristianismo. Eles não
são nada como as denominações quasi-cristãs e seitas que vão porta-a-porta "testemunha de
rolamento" e materiais.
AMISH NA MÍDIA
Estou certo de que não há Máfia Amish. O programa de TV foi divertido ainda perturbador.
Mas, essas coisas nunca acontecem. Amish são pacíficos e inclinados girar a outra bochecha,
para não queimar sua casa para baixo.
Há anúncios de TV atuais para uma nova série de TV sobre os Amish. Eles supostamente
"cozinhar" methamphetamines para revenda, bater uns aos outros, participar em escândalos
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sexuais, e provavelmente muito mais. Isso nunca acontece! Talvez haja algum "ovo ruim" em
algum lugar que cresce "milho verde" (maconha), mas eu duvido muito.
Uma das estrelas da "máfia Amish", Merlin Miller,
apareceu em nossa área promovendo uma banda de
rock. Um amigo tirou esta foto. Se você ler livros
sobre os Amish, romance, etc, não foi nenhuma
dúvida escrito pelo inglês para fazer um dólar,
explorando as pessoas boas.
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PARTE 3: TRABALHO E TRANSPORTE DE AMISH
CAVALOS E BUGGIES

Amish que recolhem a palha no Vale Grande, Pensilvânia

A ordem velha Amish não possui carros. Cavalos e mulas fazem o trabalho pesado. A forma, o
tamanho e a cor dos buggies refletem a identidade desse grupo. A maioria dos cavalos de buggy
são ou Standardbreds ou puro-sangue. Muitas vezes, estes são cavalos de corrida aposentados.
Homens solteiros não têm telhados em seus buggies. Ocasionalmente, pode-se detectar um
"Sportster" de duas rodas.
Os Amish perto da minha casa de Big Valley (Kishacoquillas Valley, Mifflin County,
Pensilvânia) usam duas raças de cavalos de trabalho. Os cavalos "Palomino-olhando" são
belgas. Os negros são Clydesdales.
Esquerda: "top preto" buggy.
Dois cavalos são incomuns.
Certo: uma família sem um top de
buggy é incomum.
Observe o "Top amarelo" dirigindo
na frente.
As fotos são de Big Valley,
Pensilvânia pelo autor.
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AVIÕES, TRENS E AUTOMÓVEIS
Embora os Amish usem cavalos e buggies, igualmente usarão o transporte moderno para começ
ao redor. A maioria das comunidades tem "inglês" ou Mennonite amigos que possuem veículos
motorizados. Muitas vezes, sacar de Amish pode ser visto a caminho de destinos como um
mercado distante, hospital, ou outro lugar distante. Eles usam médicos modernos quando
necessário. Uma viagem de buggy para o hospital regional a 20 milhas de distância é
impraticável.
Os trabalhadores de Amish compartilharão frequentemente o transporte motorizado. Por
exemplo, muitos são carpinteiros hábeis e seu trabalho está na demanda. Grupos de artesãos se
reunirão em uma localização central, e depois ser transportado para o local de trabalho em um
veículo motorizado.
Além de automóveis, caminhões e vans, eles usarão aviões e trens, se necessário. Eles evitam
conveniências modernas para fins religiosos, mas não para a extensão de ser impraticável.

A família nesta borracha-tired pouco "Sportster " é provavelmente de uma seita
conservadora de Mennonite. Amish não usam pneus de borracha. De facto,
alguns dos Amish mais progressivos usam tratores, mas têm sempre pneus de
aço. Esta foto foi tirada em Union County, Pensilvânia pelo autor.

Muitos buggies estão na estrada na noite, mais do que você pôde pensar. Pensilvânia exige que
eles sejam equipados com luzes elétricas piscando após o anoitecer, e triangular "sinais de
veículo lento em movimento" em todos os momentos. A maioria dos Amish seguir a lei, mas o
"White Top Nebraska Amish" em nossa área se recusam a cumprir. Deve ser difícil impor
porque parece que não foi. Esta seita usa lanternas de óleo muito Dim, vermelho-globed. Eles
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são difíceis de ver. Ocasionalmente, ocorrem acidentes com veículos motorizados. Muitas
vezes, o cavalo é morto e às vezes os pilotos. Pelo menos eles podem chamar 911 em seus
telefones celulares! Sim! Eles estão com eles!
TRABALHO E AUTO-SUFICIÊNCIA
Parece que a maioria dos Amish são agricultores. Pelo menos, a maioria vive em fazendas. Mas
muitos têm outras habilidades e apoiam-se nessa maneira. Aqueles em explorações agrícolas
parecem fazer um pouco de todo o tipo de agricultura para os fins de apoiar as suas famílias tanto
quanto possível. Têm jardins consideráveis para a família aparte do crescimento comercial em
seus grandes campos. Eles ainda cultivam tabaco, uma boa colheita de dinheiro, embora a
maioria não tolera o uso de produtos do tabaco.

A maioria de Amish têm o gado de leiteria e vendem o leite, e mantêm algum para a família.
Eles levantam seus próprios bovinos de corte e carne de porco, galinhas (e ovos), perus, patos e
gansos. Muitos também criam ovelhas para Sheering e cabras para o seu leite rico.
Alguns Amish manufaturam buggies e vagões. Alguns são peritos com couro e fazem chicotes,
correias, etc. Alguns são saddlers. Há pequenas "fábricas" em Big Valley que fabricam móveis,
equipamentos soldados, e outros bens. Alguns operam lojas para fornecer bens escassos a seus
vizinhos, e ao inglês que como bens da qualidade a preços razoáveis.
As mulheres fazem Quilts, vestidos, e roupa para os homens. "Os Quilts de Amish" são caros e
apreciados altamente, na maior parte pelo inglês. As mulheres também assar tortas e pães.
Tortas de shoofly e tortas de "meia-lua" estão em grande demanda.
Algumas das fazendas oferecem produtos de massacrado como salsicha, "peão Haas" (scrapple),
e outros produtos de carne. Minha esposa cresceu no meio de tudo isso, sorte para mim, porque
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quando começamos a namorar eu experimentei o meu primeiro gosto de "céu"-"presunto velho."
Este deleite é um país curado e presunto envelhecido que nada mais pode tocar. Eu gosto de
rábano (um outro produto de Amish) em cada tipo da carne. Gosto do sabor e do calor. Mas eu
me recuso a mascarar ou arruinar o gosto de "presunto velho" com qualquer coisa. Talvez eu só
vou ter um pouco de rábano no lado.
CURA
Eu sou um sofredor de enxaqueca. De acordo com as escrituras, Deus "deu-nos todas as ervas" e
"cada árvore que dá fruto." Ele nos ordenou a subjugar a terra. Para mim, isso inclui saber que
provisões podem curar nossas doenças. Quando uma mulher Amish disse a minha esposa que
ela tomou uma colher de rábano para curar uma dor de cabeça, eu tentei. Quase me lançou à lua:
não curou minha dor de cabeça. Eu me pergunto se a mulher Amish era séria, ou se ela ainda
está rindo.
Horseradish de lado, alguns alemães da Pensilvânia usam a cura tradicional chamada
"Powwowing", "braucherei" em Holandês da Pensilvânia. A palavra Powwow é nativoamericano, mas os encantos tradicionais da medicina e da cura popular originaram na cultura de
alemães étnicos de Europa. A prática inclui uma ampla gama de rituais de cura utilizados
principalmente para o tratamento de doenças em seres humanos e pecuária, bem como garantir a
proteção física e espiritual, e boa sorte nos assuntos cotidianos. Não apenas para os Amish,
muitos alemães catitas da Pensilvânia usaram esta prática ao mesmo tempo.
Lembro-me de uma altura em que a minha mãe tinha dores no braço. O vizinho do lado veio e
disse, "Vamos Powwow para ele." Mamãe não acreditava nisso, mas ela não queria ferir seus
sentimentos. Eles seguravam as mãos "Cross-Armed" para "reverter a eletricidade." O braço da
mãe ainda dói.
EDIFÍCIO DO CELEIRO
Homens Amish são conhecidos
por sua capacidade de construir
novos celeiros, e construí-los
rapidamente. Eu testemunhei a
morte ocasional de um celeiro
devido ao fogo ou aos eventos
naturais. A comunidade Amish
vem junto en massa para erguer
um novo. É um evento e tanto.
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PARTE 4: ALEMÃES DA PENSILVÂNIA
Eu sou "Alemão da Pensilvânia". Também somos chamados de holandeses da Pensilvânia. Isso
não significa que eu sou Amish, Mennonite, irmãos, montar um cavalo, falar "holandês", ou
viver em uma fazenda. Uma vez eu possuía um cavalo, mas não era muito bom nisso. Amish e
Mennonites são comumente pensado de pertencer a este grupo, mas tecnicamente não.
FOREBEARS ALEMÃO
"O holandês da Pensilvânia" é um grupo cultural formado pelos primeiros imigrantes de língua
alemã para a Pensilvânia, e seus descendentes. A palavra "Dutch" não se refere ao povo
holandês ou língua holandesa, mas aos colonos alemães, conhecidos como Deutsch (em alemão
padrão) e Deitsch (no dialeto principal falaram, alemão Palatino). A maioria emigrou, nos
séculos XVII e XVIII, para as Américas de dentro do Sacro Império Romano, que incluía áreas
que mais tarde se tornavam Alemanha e Suíça. Com o tempo, os vários dialetos falados por
esses imigrantes se fundiram em um dialeto único de alemão conhecido como alemão da
Pensilvânia ou Pensilvânia "holandês".
LÍNGUA
A língua falada por Amish e por outros alemães de Pensilvânia é um formulário de "baixo
alemão." Suas Bíblias são escritas em alemão alto. Ao mesmo tempo, havia inúmeros dialetos
alemães. Isto mudou quando Martin Luther traduziu a Bíblia em um dialect alemão elevado e
língua falada integrada nos Estados Germanic. (A Alemanha não era um país unificado até
1874.)
O movimento do Reformation de Martin Luther forneceu uma base em que o movimento de
Anabaptist poderia se formar. Alguns dos descendentes de Martinho Lutero se estabeleceram na
Pensilvânia. Johann Adam Wagner (1711-1773) foi o sétimo bisneto de Martinho Lutero e
mudou-se da Alemanha para o Condado de Berks, Pensilvânia. Seu filho Elias Wagner (17601804) mudou-se para o Beavertown, Condado de Snyder, área. Muitos Wagners e gosses
centrais de Pensilvânia podem traçar sua linhagem a esta família.
Frases em língua holandesa da Pensilvânia em inglês de uma forma que parece divertido para
nós, como "fazer a porta aberta." Em alemão um diria, "macht das Tur zu." Os falantes
holandeses usam a sintaxe alemã e simplesmente substituem palavras inglesas. Amish falam o
mesmo dialeto alemão que os alemães da Pensilvânia.
O holandês da Pensilvânia manteve numerosas afiliações religiosas, com o maior número sendo
Lutheran ou alemão reformado, mas também com muitos anabatistas, incluindo Mennonites,
Amish e Hutterites. As religiões Anabaptist promoveram um estilo de vida simples, e seus
aderentes eram sabidos como povos lisos ou Dutch liso. Isso foi em contraste com o holandês
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Fancy, que tendiam a assimilar mais facilmente no mainstream americano. Outras religiões
também foram representadas pelo final dos anos 1700, em números menores.
CASA DE MANUTENÇÃO
O trecho a seguir é de "História da Família Lerch 1560-1942", 1942 domínio público:
Pensando em nossos antepassados como eles trabalharam; primeiro [eles] tiveram que limpar a
terra das árvores, da madeira, em seguida, preparou e construiu suas casas, sem broca de
semente, grama máquina de corte, ou self-Binder, nenhuma fábrica para fazer suas roupas, mas
teve que semear linho, cortá-la, lixívia e prepará-lo para o material de linho. Ovelhas levantadas,
cortar a lã, lavada e branqueada por semanas perto de um riacho, por vezes, duas milhas de
distância de suas casas, e foi a cavalo duas vezes por dia para polvilhar. Eles tinham que fazer
isso porque não tinham cisternas grandes [três] cem anos atrás e a água de poço de calcário não
responderia ao propósito.
Primeiro, eles criaram o gado. Em Butchering, recolheram o sebo, derreteram-no, e derramaramno nos formulários chamados formulários da vela. Este processo é usado agora, porque as velas
estão sempre no uso em torno das estações do feriado.
Seus assoalhos eram na maior parte desencapados [terra], mas foram limpados brilhantes e
limpos, decorados com areia de prata cada sábado. Nenhum padeiros veio por aí, e não havia
necessidade de um abridor de latas. Eles secaram a maioria das bagas, maçãs, etc. Eles até
fizeram o seu café de aveia e um pouco de farelo e trigo. Eles tinham sacos cheios de chá seco, e
outras coisas necessário. Mas eles tinham que fazê-lo. Pense nas segundas-feiras azuis [dia da
lavanderia]. Esfregando primeiro, à mão, em seguida, esfregou em uma placa lisa. Para ferver o
seu sabão que iria espirrar água em cinzas de madeira (porque eles não tinham carvão) e tensaslos. Que chamavam de Lye, e faziam sabão muito bom e saudável [com banha].
Eles tricotam suas meias, mitenes, fizeram seus sapatos. O escritor viu sapatos onde o cabelo do
animal ainda estava no interior dos sapatos, enquanto o exterior eram de couro agradável tratada
com um líquido chamado shellac feito a partir da seiva de certas árvores, eles eram puros,
costurado e forte e agradável.
No verão, eles foram descalços, mesmo para a Igreja e escola dominical. Eles iriam usar
sunbonnets Shaker, feito de linho, e Pasteboard. Quando a geada, e o tempo frio se ajustaram
dentro, desgastariam meias e sapatas de lãs mornas. Carruagens e buggies eram escassos. As
mulheres, bem como os homens tinham cavalos de equitação, para ir para a Igreja e lugares de
negócios. As pedras que medem 27 a 30 polegadas [altas] foram coloc permanentemente para
que desça e começ em seus cavalos. Eles usavam cochos de madeira, ou moldes, com capas
onde o pão foi amassado. Depois que foi cozido, eles raspou a massa do molde e, em seguida,
colocando água sobre ele fez a pasta semelhante fermento para iniciar o próximo pão.
Foi no século XVIII que as pessoas aprenderam a assar pão de trigo e tortas. Antes, era cevada e
centeio. Eles iriam ter um vestido por ano. O linho era tecido em um tecido, depois que as
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mulheres giravam, em casa. O vestido usado domingos no ano anterior seria, então, o vestido da
semana. O mesmo princípio foi realizado em calçados. Muitas vezes um par serviu para a
semana e domingos. Todos os sábados à noite eles iriam limpar completamente, e engraxá-los
com sebo de ovelhas preparado para esse fim, e essas eram rígidas "regras".
Além dos alemães da Pensilvânia, esse Estado foi fortemente liquidado pelo irlandês escocês.
Os últimos foram escoceses protestantes que se mudaram para a Irlanda do Norte, e mais tarde
para a Pensilvânia. A maior parte da história deste estado vem destes dois grupos.
LERCH
Meu sobrenome é alemão. Significa, "cotovia" (o Songbird). Viemos para a Pensilvânia em
1738, então nos qualificamos como alemães da Pensilvânia. Meu avô, Alfred Lerch, nasceu em
Berks County em 1878. As crianças aprenderam o Dutch de Pensilvânia como sua primeira
língua naquele tempo, e aquele incluiu Grampa. Nós vivemos em Mifflin County, em seguida, e
levaria Grampa para Berks County todos os anos para visitar primos. Eles falavam holandês o
tempo todo, então eu estava muito entediado. Quando o vovô era jovem, ele conseguiu um
emprego na Filadélfia trabalhando para um padeiro alemão. Ele aprendeu "alto alemão" durante
o seu mandato. Quando eu era pequeno, ele costumava recitar John 3:16 para mim em ambas as
línguas. Ambos eram gregos para mim.
OFÍCIOS HOLANDESES DE PENSILVÂNIA
Os alemães de Pensilvânia começaram pintar estrelas decorativas nos círculos em seus celeiros
nos 1800 ' s. Eles eram realmente apenas um adorno. Um século mais tarde, estas pinturas
"hex" foram oferecidas aos turistas para um bocado do lucro extra. Os holandeses percebem que
as superstições estão associadas a certos temas de sinais hexadecimais, mas nenhum holandês
que se preze pensaria que estes mantêm os espíritos malignos afastados. Você poderia pensar
neles como o século XX ' s Amish Mafia programas de TV. Nem os Amish nem os Mennonites
usam sinais hexadecimais.
Há maravilhosos artesãos holandeses da Pensilvânia; Mas a maioria dos produtos que eles fazem
e vendem em stands ao longo da rodovia são simplesmente para separar "inglês" de seu dinheiro.
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PARTE 5: IRMÃOS E IGREJAS APOSTÓLICAS
IRMÃOS
Igreja dos irmãos, ou irmãos alemães foi organizada no início do século XVIII na Alemanha. Os
irmãos eram uma fusão de certos Luicanos e anabatistas. Eles consideram o novo testamento
como seu único Credo. A Igreja toma uma posição forte para o pacifismo junto com as outras
igrejas históricas da paz (Mennonites e Quakers). Práticas distintas incluem o seguinte:
1.
2.
3.
4.

Batismo do crente (por imersão três vezes).
Uma "festa do amor", que inclui lavagem de pés, uma refeição de comunhão e comunhão.
Unção para curar.
Beijo sagrado (um beijo na bochecha). Cumprimentem-se um ao outro com um beijo
sagrado. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. (Romanos 16:16 RSV)

A primeira congregação da irmandade foi estabelecida nos Estados Unidos cerca de uma década
depois, no início do século XVIII. Eles se tornaram comumente conhecidos como "Dunkards"
ou "dunkers" (do rito do batismo). Eles eram mais formalmente conhecidos como irmãos Batista
alemães. A Igreja dos irmãos representa a maior denominação. Outros ramos incluem os
Primeiros Irmãos e Irmãos Grace.

Muitas igrejas dos Irmãos são completamente lisas
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Muitas igrejas dos irmãos são igrejas completamente pOlder tiveram duas portas de entrada, uma
para homens, e uma para mulheres. Os homens e as mulheres também se sentaram em lados
opostos da igreja.
Os organizadores da Irmandade acreditavam que as igrejas Lufônicas e reformadas estavam
tomando liberdades com o "verdadeiro cristianismo" revelado no novo testamento, por isso
rejeitaram a liturgia estabelecida, incluindo o batismo infantil e as práticas eucarísticas
existentes. Os irmãos fundadores foram amplamente influenciados por "pietista radical"
entendimentos de uma igreja não denominacional de cristãos despertos. Esta igreja seria
comunhão juntos em pureza e amor, aguardando o retorno de Cristo. Mennonites referiu-se a
eles como os novos Batistas (alemão: Neue Täufer).
Eu não pertenço a nenhuma denominação por minha própria escolha, mas minha família foi
profundamente influenciada pela Igreja da irmandade por causa de meus anciãos que
encontraram a salvação enquanto frequentava uma igreja da irmandade.
A IGREJA APOSTÓLICA
A Igreja Apostólica cristã é uma denominação cristã mundial na tradição anabatista. Seu
Theology é Arminian (nomeado para o theologian Jacobus Arminius). Ou seja, eles rejeitam o
calvinismo * (predestinação). Há provavelmente menos de 10.000 membros em todo o mundo.
Práticas da Igreja Apostólica cristã:









batismo do crente.
Comunhão fechada.
Cumprimentando outros crentes com um beijo sagrado.
Cantando sem música.
Veiling de mulheres durante os serviços (na maioria das igrejas, mas não todos).
Só homens são ordenados.
A ceia do senhor
A "imposição de mãos". Esta prática é um método formal de invocar o Espírito Santo
(para baptismos, confirmações, curas, bênçãos e para ordenar ministros, anciãos e
diáconos).

TODO AQUELE QUE QUISER
* Calvinism: John Calvin prendeu a vista que o Deus escolheu ativamente alguns povos para o
condenação assim como outro para a salvação. Eu rejeitei essa visão porque eu não acho que
Deus teria me escolhido para a salvação. E o espírito e a noiva dizem: "Venha. E deixe-o ouvir
dizer, venha. E deixe que ele seja o primeiro a chegar. E todo aquele que quiser, deixe-o tomar
a água da vida livremente. (Apocalipse 22:17)
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PARTE 6: ANABATISTAS NA AMÉRICA DO SUL
Os Mennonites velhos da colônia, culturalmente conservadores e com raizes em um grupo que
emigrou do Império Russian velho a Canadá nos 1800s, deixaram Canadá nos 1920 sobre uma
disputa sobre o ensino de suas crianças no inglês. Eles acabaram no México Bolívia Argentina e
outras partes da América Latina. Eles enfrentaram problemas financeiros e isolamento, então
eles convidaram Ohio E.U.A. Amish para se juntar a eles.
Os Amish de Ohio visitaram Ámérica do Sul, e emitiram então duas famílias para estabelecir-se
lá para criar comunidades que os Mennonites existentes podem se juntar. Eles também enviaram
equipes para ajudar com projetos de construção. A Comunidade boliviana, conhecida como
Colonia Naranjita, é de cerca de 75 milhas a sudoeste de Santa Cruz, enquanto o assentamento
no noroeste da Argentina rural está localizado a leste de Catamarca. Estes dois assentamentos
começaram em 2015 de acordo com Steven Nolt, um erudito sênior no centro que ajudou a
coordenar o inquérito populacional. 1
Os Mennonites na Bolívia são na sua maioria chamados Mennonites russos que são descendentes
de Frisão, Flamengo, e norte alemão pessoas que vieram para a América do Sul a partir de 1927. 2
HISTÓRIA
No século XVI, grupos de Mennonites começaram a migrar do que hoje é a Holanda e a Bélgica
para a Prússia. Lá eles viveram entre os alemães e adotaram o dialeto da área, mesmo que eles
mantiveram a língua holandesa como língua sagrada até meados do século XVIII. Começando
em 1789 eles se mudaram para o que é hoje a Ucrânia devido à pesada tributação pelo governo
prussiano. Nos anos após 1874 partes deles se mudaram para as províncias ocidentais do Canadá
e a partir de 1922 para o Paraguai, para o México e outros países da América Latina. Na década
de 1950 pequenos grupos migraram do Paraguai para a Bolívia e em 1960 e 1970 grupos maiores
do México, Paraguai, Canadá e outros países seguiram. Todas essas migrações foram motivadas
pela busca da liberdade religiosa.
Mennonites na Bolívia falam "Plautdietsch", um dialeto baixo alemão que difere do holandês da
Pensilvânia. Desde que veio para a Bolívia, um número de outras pessoas de outras origens
étnicas se converteu ao cristianismo Mennonita. Os "Mennonites russos" na Bolívia estão entre
os mais tradicionais e conservadores de todas as denominações mennonitas na América do Sul.
Existem cerca de 70.000 Mennonites que vivem na Bolívia.
Milhares de Mennonites que fluíram para Moscou no Outono de 1929 de todos os assentamentos
no território russo tinham o objetivo de se mudar para o Canadá. Apenas uma pequena fração
deles atingiu este país. Isso foi depois que alguns foram capazes de escapar de Moscou e, em
seguida, anos de movimento em torno da Alemanha e Europa Ocidental.
1
2

http://amishamerica.com/2016-amish-population/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mennonites_in_Bolivia
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BRASIL
Duas Nações Sul-americanas abriram suas portas para eles: Brasil e Paraguai. A imigração para
o Brasil foi realizada no início de 1930.3 O primeiro grupo de 33 famílias chegou e foi atribuído
ao vale do Rio superior de Krauel, além de Hammonia, que é sabido hoje geralmente como
Witmarsum. Depois de três grupos com um total de 150 famílias se estabeleceram aqui ficou
claro que a área era muito pequena. Os grupos mais atrasados, aproximadamente 90 famílias,
foram ficados situados no platô de Stoltz. Em 1931 e 1932 algumas famílias adicionais
chegaram.
Em junho 1934 um grupo de 34 famílias viajando por meio da China foi trazido para o Brasil.
Essas famílias formaram o núcleo da colonização Mennonita no Brasil. Havia cerca de 280 em
número. Outras famílias vieram esporadicamente até 1951.
Em 1949, os Mennonites no Brasil foram distribuídos da seguinte forma:




Witmarsum: cerca de 120 famílias.
Curitiba: 258 famílias
São Paulo, Blumenau, ponta grossa, e em outros lugares: cerca de 44 famílias

Este foi um total de cerca de 2.300 pessoas
No início de 1950, o assentamento Witmarsum rompeu, devido a dificuldades econômicas.
Cerca de 70 famílias mudaram-se para o sul do rio grande de Sul, perto de BAGE, e o restante
para um novo assentamento, Neuwitmarsum, noroeste de Curitiba.

3

https://gameo.org/index.php?title=Brazil
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PARTE 7: CRISTIANISMO EVANGÉLICO
CRISTIANISMO EVANGÉLICO
Os cristãos evangélicos (também conhecido como evangelicalismo ou protestantismo
evangélico) são aqueles que desejam proclamar a sua fé aos outros. Acreditamos em certas
coisas de acordo com a nossa interpretação da Bíblia. Se uma história bíblica soa como uma
história real e literal, é assim que a aceitamos. Se a história soa como uma parábola, é uma
parábola. Como alegoria-então alegoria! Nós achamos importante aceitar a Bíblia inteira como
cânone e verdade. Caso contrário, que partes são reais e o que não são?
Nossa crença central é a mensagem evangélica da salvação pela graça através da fé na expiação
de Jesus Cristo. 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)
Os evangélicos também acreditam na conversão ou "renascido" experiência em receber a
salvação. "Cristão nascido de novo" vem das palavras de Jesus a um líder judeu, Nicodemus,
que procurava conhecimento. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe, em verdade, em verdade, digo-te,
a não ser que um homem nasça de novo, ele não pode ver o Reino de Deus. (João 3:3.)
Quase toda vez que eu aqui "cristão evangélico" ou "nascido de novo cristão" referido na
televisão, somos pensados como back-Woods, supremacista branco, ignorante, judeu-odiar
lunáticos que adoram cobras e rolar em torno dos corredores da igreja. Na verdade, essas coisas
são o oposto de quem somos.






A maioria de nós acredita que de alguma forma, de alguma maneira, a conta de criação
bíblica é válida.
Que somos todos uma "raça". "E fez de um sangue todas as nações dos homens para
habitar em toda a face da terra. " (Atos 17:26.)
Reconheça que os judeus são o povo escolhido por Deus, e que Jesus veio primeiro a
eles.
A maioria de nós vive em grandes cidades e não possui armas.
Algumas congregações carismáticas "levantam cobras", falam em línguas e dançam. A
grande maioria não.

O movimento evangélico começou no século XIX em países de língua inglesa e desde então se
tornou conhecido mundialmente. Escrevi o seguinte trato evangélico. Isso explica a nossa
crença central muito bem:
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A PORTA
A porta envelhecida neste retrato era uma vez a entrada bonita à casa da infância da minha mãe.
É testemunho do fato de que, no início, Deus acabou com sua criação, que agora está acabando.
Por três passos um poderia entrar em casa da mãe, e por três passos pode-se entrar no céu:

Seria maravilhoso se houvesse uma porta
para o céu que pudéssemos abrir à
vontade! Esta porta poderia eliminar todos
os
nossos
problemas
e
tristezas
simplesmente permitindo-nos Desparafuselo e entrar no domínio de Deus.
Na
verdade, "a porta" está na ponta dos dedos
e ao nosso alcance. 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.)
OS TRÊS PASSOS
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 KJV.)
2. Acredite em Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, e tua casa. (Atos
16:31B KJV.)
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 KJV.) Jesus pode e vai salvá-lo de seus pecados, e fazer um lugar para você
no céu: na casa de meu pai são 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 14:23 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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O MUNDO EVANGÉLICO
O movimento evangélico está crescendo:

https://goo.gl/images/ucissT

OS SETE C's
Ministério criacionista e apologética respostas em Gênesis usa o "sete C' s da
história", como no gráfico abaixo, para descrever todos os tempos.

Respostas em Gênesis, Florença, KY E.U.A. https://answersingenesis.org/
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É uma ferramenta útil, breve formato para lembrar a cronologia da Bíblia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Criação especial por um Deus onipotente e onisciente
Primeiro pecado, e juízo por Deus em uma terra corrupta
Uma inundação global renova a terra
Espalhamento de todos os povos sobre a terra
Messias, venha à terra para ensinar e salvar
Morte e ressurreição do Messias pagam pela nossa salvação
A consumação do plano de Deus: julgamento e morte versus salvação e eternidade
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PARTE 8: RELIGIÕES DO MUNDO
O mundo certamente veio com um monte de sistemas de crenças diferentes. Há muito, muito
tempo, os "clubes de 3 filhos" devem ter tido muitas brigas!
QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS RELIGIÕES?
Judaismo
Romano católico
Protestante
Ortodoxa
Anglicana
TOTAL JUDAICO-CRISTÃO

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

30%

TOTAL ISLAM Y BAHAÍES

1,020,114,000

18%

Hindu
Budista
Chinês Tradicional
Sikhismo
Chamanismol
Confucianismo
Jainismo
Xintoísmo
TOTAL EASTERN

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

23%

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

8%

Não-religioso
Ateu
NÃO/NENHUM DEUS TOTAL

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

21%

TOTAL DE GRANDES

5,575,947,000

100%

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

Todas as seguintes descrições das religiões mundiais são extraídas e condensadas da
enciclopédia interativa de Compton:4 Estes darão uma noção do que se passou de dentro de
nossas mentes humanas, além de conceitos como bezerros dourados:
Pergunta retórica: como é que 21% de nós ao redor do mundo perdem a fé de que existe um
Extraído e condensado da enciclopédia interativa de Compton. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 a
empresa Learning, Inc. Todos os direitos reservados.
4

29

Deus, quando 100% das primeiras pessoas na terra, Adão e Eva, sabiam que havia um Deus
vivo? E então 100% novamente sabia em primeira mão que havia (é) um Deus vivo quando a
família de Noé desembarcou da arca? Trinta por cento (30%) de nós "manteve a fé", o que
significa que eles são judeus ou cristãos dominantes. Assim adicionados juntamente com os nãoreligiosos e ateus que deixa 49%. Mesmo no dia de Moisés alguns só manteve a fé suficiente até
que outra pessoa construiu um bezerro de ouro. Então, o que é que os outros 49% do mundo
veio com (de 70% que a irmã Juana acha que Deus não deve condenar)?
Mórmons. O ensinamento Mórmon diz que Deus tinha evoluído originalmente da humanidade.
Portanto, a humanidade presente poderia se tornar deuses. Contrariamente ao cristianismo, a
crença Mórmon afirma que as três pessoas da divindade são três seres distintos. Jesus Cristo
apareceu na terra para salvar a humanidade, mas a salvação de cada pessoa depende da qualidade
de sua própria vida. Um batismo é praticado por imersão, e há também um batismo em nome
dos mortos. Os Mórmons acreditam que é possível que os antepassados mortos participem da
salvação.
Testemunhas de Jeová: as testemunhas de Jeová têm crenças que diferem acentuadamente das
denominações cristãs tradicionais. Eles crêem em um Deus, Jeová, que enviou Jesus Cristo à
terra para tornar possível que a humanidade obtenha a vida eterna. A divindade de Jesus é
negada, como é a existência do Espírito Santo como uma pessoa separada da Trindade. No final
de 1980, testemunhas tiveram mais de 3,7 milhões Membros em todo o mundo e trabalharam em
mais de 200 países e territórios.
Adventistas do Sétimo Dia. Os antigos e novos testamentos da Bíblia prevêem o advento (vindo)
de um Salvador, ou Messias. Quando ele aparecer, como o agente de Deus, os ímpios serão
punidos e um novo céu e terra serão criados. Essa expectativa é chamada de adventismo. De
certa forma, todos os judeus e cristãos são adventistas. Mas eles não concordam se Jesus Cristo
foi o Messias que foi prometido na Bíblia Hebraica (antigo testamento). Os adventistas do
sétimo dia crêem na segunda vinda de Cristo, batismo por imersão, e observando o sétimo dia
(sábado) como um sábado. Originou aproximadamente 1844; As despesas do Ministério são
cumpridas com um sistema de dízimos. Eles têm extensas missões estrangeiras.
Ciência Cristã: os adeptos aceitam muitas das doutrinas básicas do cristianismo, incluindo a
crença em um único Deus, a autoridade da Bíblia, e a vida e o Ministério de Jesus Cristo. Ele se
desvia do cristianismo tradicional em relação a Jesus, principalmente como um exemplo do
navio divino do filho de Deus que está presente em toda a humanidade. Ele também nega que
Deus cria o mundo da matéria. A matéria é vista em seu lugar como uma percepção. Realidadevida, vontade e mente-é espiritual. Daí as doenças e desventuras da carne são problemas que se
relacionam apenas com o aspecto material da vida. A redenção cristã é um renascimento do
físico no espiritual, do material no real. Este é um processo ao longo da vida: a ciência cristã
tem um Ministério de cura em tempo integral dedicado a pessoas chamadas profissionais. A cura
da doença através da oração é considerada um elemento necessário na salvação. Os seguidores
não são compelidos pela Igreja a usar a cura espiritual.
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Islã. No ano de 610, a primeira de muitas revelações veio a Muhammad de Deus por meio do
anjo Gabriel. A mensagem que Muhammad recebeu disse-lhe que havia apenas um Deus, não
muitos deuses, como a maioria dos árabes acreditava. Este Deus era o criador do mundo, e ele
julgaria a humanidade um dia. O judaísmo e o Cristianismo já estavam espalhando a idéia de um
único Deus. Muhammad viu sua tarefa, conseqüentemente, não como algo novo, mas como uma
continuação e uma conclusão. Ele foi o último em uma sucessão de profetas que se estenderam
de Adão, Abraão, Moisés e Elias, a Jesus que proclamou a unicidade de Deus, ou Alá. Mas o
Islã nunca foi incorporado ao Judaísmo ou ao cristianismo. Tornou-se uma nova religião e uma
nova civilização também. As revelações que Muhammad recebeu foram coletadas no Alcorão.
O Islã ensina que só existe um Deus, o criador e Sustentador do universo. Este Deus, Alá, é
misericordioso e justo. Porque ele é compassivo, ele chama todas as pessoas a acreditar nele e
adorá-lo. Porque ele também é justo, no último dia ele vai julgar cada pessoa de acordo com
suas ações. No último dia, todos os mortos serão ressuscitados e recompensados com o céu ou
castigados com o inferno. Deus enviou profetas para comunicar sua vontade. Estes profetas,
todos os homens mortais, foram escolhidos mensageiros a quem Deus falou através de um anjo
ou por inspiração. A vida de cada muçulmano está sempre dentro da Comunidade dos fiéis:
todos são declarados como "irmãos uns aos outros", com a missão de "proibir bem e proibir o
mal." Dentro da Comunidade, espera-se que os muçulmanos estabeleçam justiça social e
econômica. Eles também são esperados para levar sua mensagem para o resto do mundo. No
início da comunidade islâmica, isso significava o uso da força na forma de Jihad, ou Guerra
Santa para ganhar controle político sobre as sociedades e para funcionar-los de acordo com os
princípios do Islã. Durante as seguintes décadas à morte de Muhammad determinados princípios
essenciais foram designados partir de seus ensinamentos. Estes vieram a ser chamados os cinco
pilares do Islã: o Credo básico, oração, peregrinação, jejum e contribuição caridosa.
O Hinduísmo é a principal religião do subcontinente indiano. Remonta a mais de 3.000 anos.
Mais de 90 por cento dos hindus do mundo vivem na Índia. Importantes (populações) podem ser
encontradas no Paquistão e no Sri Lanka, e os números menores vivem em Mianmar, África do
Sul, Trinidad, Europa e Estados Unidos. O hinduísmo é diferente de qualquer outra religião. É
difícil definir com precisão. Suas origens são perdidas em um passado muito distante. Ele não
tem um livro sagrado, mas vários. Não há um único corpo de doutrina. Em vez disso, há uma
grande diversidade de crenças e práticas. Há muitas seitas, seitas, teologias, e escolas de
filosofia, e todos eles encontram uma casa dentro do hinduísmo. É uma religião que adora
muitos deuses. No entanto, ele também adere à visão de que há apenas um Deus, chamado
Brahman. O resto das divindades são aspectos de um Brahman absoluto e desconhecido. Outra
característica do hinduísmo é a crença na reencarnação. Associado a esta crença é a convicção
de que todos os seres vivos fazem parte da mesma essência. Os indivíduos passam por ciclos de
nascimento e morte. Isto significa que uma alma individual pode voltar muitas vezes em forma
humana, animal ou até mesmo vegetal. O que uma pessoa faz na vida de hoje vai afetar a
próxima vida.
Budismo: esta religião de cerca de um oitavo dos povos do mundo, o budismo é o nome de um
sistema de crenças desenvolvidos em torno dos ensinamentos de um homem. O Buda, cujo
nome era Siddhartha Gautama, viveu 2.500 anos atrás na Índia. Não há um único "Bíblia" do
Budismo, mas todos os Dharamsala compartilham algumas crenças básicas. Buda significa "o
despertar ou o iluminado", e todos os ensinamentos budistas tentam compartilhar a experiência
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de Buda de despertar para a verdade. Tendo levado uma vida indulgente como um jovem
homem, Siddhartha Gautama decidiu prosseguir um curso de negação amarga. No entanto, ele
sentiu que isso não abordá-lo mais para a verdade que ele buscou do que a vida rica que ele tinha
conduzido. Um dia ele sentiu perto de alcançar sua verdade, e sentou-se uma árvore agora
conhecida como a árvore de Bo. Lá ele alcançou a felicidade e conhecimento que ele estava
buscando. Buddha quis fazer sua inspiração sobre a natureza da vida disponível a outro para a
melhoria. Ele trabalhou sua experiência em uma doutrina conhecida como as quatro verdades
nobres, a base de todas as escolas do budismo. Buda ensinou por quase 50 anos após a sua
iluminação. Ele não escreveu uma palavra de seus ensinamentos. Ninguém em sua vida colocou
nada que ele disse por escrito. Seus ensinamentos originais foram transmitidos de uma geração
para a outra por palavra de boca.
Sikhismo: a região do Punjab do norte da Índia é a casa do Sikhismo. A palavra "Sikh" significa
"discípulo". Os adeptos são considerados discípulos do fundador, Guru Nanak, e seus nove
sucessores (Guru significa "mestre"). As raízes do movimento que ele fundou estavam no culto
hindu de devoção a Vishnu e nas práticas dos místicos muçulmanos chamados Sufis. Nanak
ensinou que existe um Deus que é o criador do mundo. Este Deus é completamente
desconhecido, exceto para aqueles que podem percebê-lo em sua criação. Tal percepção só pode
vir para aqueles que rejeitam a lealdade ao mundo e seus valores. Nanak estabeleceu um
caminho para a salvação que era uma simples disciplina de meditação devocional. O objetivo
era libertar-se do ciclo de nascimento e morte. Este ciclo refere-se à doutrina Nanak da
reencarnação: a alma nasce muitas vezes no mundo antes de ser finalmente libertada para
encontrar a unidade com Deus.
Chamanismol, a religião dos Urais-os povos elevados que vivem do Estreito de Bering às beiras
de Escandinávia; Encontrado em formas variadas entre os esquimós e os índios americanos;
Baseado na crença de que o bem e o mal vêm de espíritos ancestrais, deuses e demônios que
podem ser influenciados pelo sacerdote ou curandeiro (xamã).
Confucionismo: por mais de 2.000 anos o povo chinês foi guiado pelos ideais do Confucionismo.
Seu fundador e maior professor foi Confúcio, cuja filosofia humana também influenciou a
civilização de toda a Ásia Oriental. Com o ensino e com tais sábios, Confúcio tentou trazer as
pessoas para um estilo de vida virtuoso e respeito pelos ensinamentos dos sábios das gerações
mais velhas. Ele sempre disse de si mesmo que ele era um "transmissor, não um criador ". Ele
coletou e editou a poesia, a música e os escritos históricos do que ele considerava a era dourada.
Confúcio não prevê ser mais do que um homem. No entanto, quando ele morreu, ele foi
reverenciado quase como um Deus. Templos foram erguidos em sua honra em todas as cidades
da China. Seu túmulo em Kufow tornou-se um lugar de peregrinação.
Jainista: esta é uma das principais religiões que se desenvolveram dentro da antiga civilização da
Índia. O nome da religião deriva do termo JINA, que significa "Victor " ou "conquistador ". O
objetivo do jainismo é o progresso espiritual do indivíduo através de uma sucessão de estágios
até que ele é capaz de conquistar e renunciar a dependência do mundo e do self. Desse modo o
indivíduo é liberado de toda a contaminação pelo mundo material. Os seguidores de jainista
acreditam que o mundo, o espaço e o tempo são eternos e incriados. Há um centro que contém
uma região de almas em que existem todos os seres vivos-pessoas, animais, deuses e demônios--.
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Abaixo desta região estão uma série de infernos-lugares de punição e tortura, e acima da região
são os níveis do céu e das áreas celestiais em que as almas vivem uma vez que são libertados dos
corpos. Toda a realidade no universo é dividida em duas partes: substâncias vivas chamadas
almas e substâncias não vivas. A alma possui uma percepção ilimitada, conhecimento, felicidade
e poder. Mas uma vez que uma alma está presa na matéria--como o corpo humano--estas
faculdades estão ligadas pela localização no espaço, contaminada pelos sentidos, e sujeita à
cadeia de causa e efeito, nascimento e morte. Os meios de libertação para a alma é a ioga, uma
disciplina de auto-controle e meditação. O conceito principal que orienta o comportamento no
Jainismo é Ahimsa, o princípio da não-violência e não lesão a todos os seres vivos. Isto levou à
crença na igualdade de todas as almas e a liberdade de associar-se com qualquer pessoa.
Xintoísmo: o Xintoísmo parece ser tão velho quanto o povo e a nação japonesa. Xintoísmo é um
sistema frouxo das crenças e das atitudes prendidas por a maioria de japonês sobre se, suas
famílias e clãs, e seus poderes governando. A palavra em si significa "caminho de Kami", e
embora não haja um equivalente inglês preciso, Kami se refere a poderes superiores, naturais ou
divinos, que são reverenciados pelos seguidores do Xintoísmo. Os kamis não podem ser
conhecidos ou explicados, mas acredita-se que sejam a fonte da vida humana e da existência. Os
kamis revelam a verdade ao povo e lhes dão orientação para viver de acordo com ele. Shinto não
tem serviços regulares semanais. Os devotos podem visitar santuários sempre que quiserem.
Existem vários festivais durante o ano que unem os crentes para diferentes propósitos. Alguns
festivais celebram os eventos da vida de um indivíduo desde o nascimento até a velhice. Shinto
não tem nenhum fundador conhecido, nenhum livro sagrado. Seus dois livros principais são
"registros de assuntos antigos" e "Crônicas do Japão", escrito em 712 e 720, respectivamente.
São compilações da antiga tradição oral do Xintoísmo, mas também lidam com outros temas
históricos. O núcleo da mitologia centra-se na deusa do sol, Amaterasu o-Mikami, cujos
descendentes unificam o Japão a autoridade do primeiro imperador, bilhete Jimmu.

O Deus da Bíblia tem a única história que pode ficar por conta própria.

Glória ao pai e ao filho: e ao
Espírito Santo; Como foi no início, é
agora, e sempre será: mundo sem fim.
Amém.
Espero encontrá-lo no céu!
Harold A. Lerch, Sr. P.E.-Ret’d

33

O autor reconhece que a palavra de Deus não mudou desde o início. Satanás
continua suas decepções. Sua grande ferramenta de nossa idade é a mentira da
evolução. Este livro desafia essa mentira e explica aos leitores que os fundamentos
da fé cristã, começando com a criação, ainda se destacam. O autor escreve em um
estilo agradável e inclui passagens das escrituras dentro do texto para efetivamente
explicar como a crença em relação às origens afeta nossas vidas diárias 6000 anos
mais tarde.
A maioria dos livros de Lerch são escritos para cristãos e judeus que querem
aprender como a ciência se encaixa com o fato de que Deus criou tudo a partir de
nada em seis dias, como Deus inspirou Moisés a gravar. Os cristãos e os judeus
adoram o mesmo Deus Criador, e os judeus fazem parte do plano mestre de Deus.
Nossos amigos judeus podem estar interessados em por que os cristãos aceitam
Jesus Cristo como o Messias.
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