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D  E  U  S 

 

 

Quem é Deus? 

Como ele é? 

Como surgiu? 

Onde está? 

O que faz? 

Por que não se revela? 

Como chegar até ele? 
 
 Estas e outras perguntas que o homem natural faz, de 

alguma forma são respondidas, ou melhor, não ficam sem 
respostas, apesar das limitações com que são respondidas, 
neste simples, mas objetivo livro, escrito para pessoas que têm 
temor a Deus, mas não têm tremor de pensar.  

 
O Autor. 

 
Onir Francisco Damas é formado em engenharia e bacharel 

em Teologia. 
Do mesmo autor: Quanto tempo eu perdi! Uma reflexão da 

Palavra de Deus, em forma de versos. 
 
Este não é um livro com base para pregação, mas com base 

para níveis de estudo aprofundado das Escrituras e conseqüente 
argumentação Apologética. 

 
Eu o mantenho a mão. 
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A VERDADE 
“E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”.  

(João 8:32) 
 
Quando me expus a escrever este livro, pensei naqueles que 

ainda hoje estão filosofando em busca da Verdade, como os 
filósofos gregos da antiguidade. 

Pensei também naqueles que estão sendo enganados 
através de livros contendo ensinamentos que não tem a Bíblia 
como regra de Fé e prática, por duvidarem da Bíblia, como 
Palavra de Deus. 

Não tenho a pretensão de ser o dono da Verdade, mas sim, 
de desafiar os teólogos bíblicos para observar as minhas 
colocações e reflexões, e desta forma saírem da posição de 
estaguinação e superficialidade e penetrarem mais fundo nas 
Verdades Bíblicas, deixando de lado as conveniências. 

A Bíblia está esperando que os verdadeiros adoradores 
tomem posse de todas as verdades contidas em seus livros, 
para mostrar ao mundo as suas maravilhas e o seu autor 
Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, 
Príncipe da Paz. (Isaias 9:6) 

No mundo, nem sempre a Verdade é o mais importante, o 
mais importante é o que importa (interessa) (João 18:38). 

 

−−−−−−−−−−−−−− � −−−−−−−−−−−−− 
 

Só existe um Céu, um Reino Celestial, um Soberano, uma forma 
de Governo e de Governados e a Bíblia a Carta Magna de Fé e 
prática, então existe um enganador agindo em contrário, em 
vários sentidos e métodos. (Apoc 12:9). 
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     São muitas as evidências de que houve um longo período 
Edênico, porém não registrado por Deus. 

Nesse longo período está a explicação para se entender a 
origem das Raças, e dos Idiomas. 

 
 

−−−−−−−−−−−−−− � −−−−−−−−−−−−− 
 
 
Deus afirma em Isaias 43:10 que para ser Deus é preciso se 

formar, isto é, não pode ser formado. Desta maneira Ele conclui 
que somente Ele se formou e nenhum outro antes ou depois, 
logo não é exagero ou heresia usar, ao longo do livro, o verbo 
“Formar” para  o “Princípio” do “Verbo” (João 1:1; Apoc 1:8; 
21:6; 22:13) (Apoc 1:17); Isaias (44:6; 48:12), bem como as 
formas substantivadas de “Formação”, “Formadores”... de Deus. 

Da mesma forma, Ele diz: 

Eu sou (Êxodo 3:14) – Deus é. 

Em Mateus 5:48 Jesus diz que Deus é Perfeito, logo, não 
é heresia dizer que Deus é conseqüência de tudo que é 
Perfeito, ou usar, ao longo do livro, o verbo ser na 3ª pessoa 
do singular do presente do indicativo: Deus é . . . 

 

−−−−−−−−−−−−−− � −−−−−−−−−−−−− 
 
Este é um ousado Mini-Tratado Teológico apesar das 

restrições, imperfeições e limitações. 
Confira. . .   
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QUEM ME DERA SER POSSANTE 
PARA PODER NUM INSTANTE 
FAZER O MUNDO ENTENDER 

 
ENTENDER COISA ENTENDIDA 
POIS O MELHOR DESTA VIDA 
É A ETERNIDADE ALCANÇAR. 

 
 
 

QUANTO MAIS ALGUÉM SE 
APROXIMA DE DEUS, MAIS 
É TENTADO, QUANTO MAIS 
É TENTADO, MAIS SOFRE, 
QUANTO MAIS SOFRE, COM 
AMOR, MAIS É ABENÇOADO. 
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INTRODUÇÃO 

 
Ao iniciar esta exegese na qual procuro encontrar respostas 

às minhas perguntas sobre o princípio de todas as coisas, quero 
deixar claro que minha intenção é apenas fazer uma reflexão, já 
que não tenho encontrado as respostas que atenda ao meu 
Espírito. 

Não consigo entender a afirmação de que Deus não tem 
forma, por ser um Espírito. 

O homem tem Espírito e tem forma, o corpo, e, tem ainda 
uma Alma que o relaciona com o mundo dos sentimentos, e foi  
criado à imagem e semelhança de Deus. 

Dentro desse raciocínio é que comecei a procurar no texto 
de Gênesis 1:26 as respostas para o meu Espírito. 

Se Deus afirma que fez um homem, à Sua imagem e 
conforme a Sua semelhança, então Deus tem não apenas um 
Espírito, mas também Corpo Espiritual, é claro, e Alma (1 Co 
15:44). 

Antes de entrar nas explicações do texto de Gênesis 1:26, 
quero lembrar que os judeus não admitem a hipótese de um 
Deus com uma forma, e nem em Jesus. 

Por favor! Leia com carinho o que exponho analisando e 
consultando os textos bíblicos apresentados e tire as suas 
conclusões. 

É interessante observar que no hebraico original diz: 
“Façamos um homem à nossa imagem e conforme a nossa 
semelhança”. Esta colocação é muito importante: “um homem”. 
      Procurando entender a origem do homem, encontrei em 
Gênesis 1: 26, não só a origem do mal, mas também de uma 
forma que me satisfaz, a origem de Deus. 
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A ORIGEM DE DEUS - UMA REFLEXÃO 
 

Gênesis 1:26 = também disse Deus: Façamos um homem à 
nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 

Gênesis 1:27 = Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à 
imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. 

Vejamos o significado em hebraico das palavras imagem e 
semelhança, a fim de fazermos uma reflexão sobre o texto 
acima, conforme dicionário bibliográfico: 

 

 
“Em nenhuma outra passagem do A.T. esses dois 

substantivos (tselem e demût) são paralelos ou relacionados um 
com o outro”. 
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UMA PROFUNDA REFLEXÃO 
 

Na exposição anterior ficou claro que o homem é o 
representante visível, corpóreo de Deus invisível, incorpóreo. 

Se Deus fez o homem de uma composição “juntando” vários 
elementos, e Ele afirma: “Façamos um homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança”, logo Deus é “oriundo” de uma 
composição espiritual básica cujos elementos estão 
caracterizados pela: 

 

   Onisciência: Tendo o cérebro por comparação com o homem 
 como fonte. 
 (Toda a Bíblia como referência)  

  Onipotência: Tendo os braços e mãos por comparação com o 
 homem, como fator de poder (força). 
 (Êxodo 14:21 e Êxodo 17:6)(Is 66:2)(Is 48:13).
  
  Onipresença: Tendo as pernas e pés, como fator de presença, 
 por comparação com homem. 
 (Josué 1:3) (Deut 11:24) (Gênesis 3:8)  
 

 
Quero deixar entendido que ao usar as expressões 

imagem e semelhança, não estou igualando, pois pode dar 
a entender para um Leitor desatento este sentido. Imagem 
e semelhança do homem com Deus    (Gn 1:26), não é ser 
igual a Deus, e sim uma forma de comparação de 
dimensão infinita. 
      Minha preocupação é que quanto mais se procura 
abordar com palavras assuntos como os que estou 
abordando, mais se expõe ao erro e a heresias. 
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Desta forma deixo para o Leitor pensar o seguinte: 

 

Deus é onisciente, o homem é possuidor de grande e 
 indiscutível inteligência;  

 Deus é onipotente, o homem é capaz de realizar façanhas
 poderosas através das mãos;  

 Deus é onipresente, O homem através das pernas e pés 
 caracteriza sua presença dentro e 
 fora do planeta. 

Em outras palavras, existe uma característica no homem, em 
relação a Deus, de saber, poder e estar presente, pessoal e 
tecnológica. Exemplo: Telefonia, telecomunicações, Internet, etc. 

Deus tem a figura de um homem em imagem e semelhança, com o 
primeiro homem criado no Jardim do Éden: 
 

 Deus     Homem  

 Pai  Espírito (Jó 32:8) 

 Filho (Jesus)  Corpo  

 Espírito Santo  Alma  

 
    Pai É o Espírito (João 4:24)  

    Filho (Jesus)   É o corpo que dá forma e originou o 
    (João 1: 1 a 14) mundo material (Universo) 

 Espírito Santo Tem a função que caracteriza a Alma 
    (Alma do Senhor) humana (dá gemidos inexprimíveis) 
    Levítico 26:30 (Romanos 8:26 e 27) 

Por um processo misterioso e extraordinário que a nossa 
mente humana não pode alcançar, o Deus Trino se originou de 
substâncias perfeitas trinas espirituais num tempo ou espaço de 
tempo na Eternidade. 
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Deus é único e não existe outro igual (Deuteronômio 
32:39). Todas as substâncias perfeitas que existem na 
eternidade deram origem a Deus. Não existe possibilidade de 
outro Deus por não existir mais outras substâncias. Todas estão 
em Deus. Elementos e substâncias puras, santas, perfeitas, 
espirituais, por comparação, conforme conhecemos através da 
tabela periódica de elementos químicos (Anexo). 

 
Tudo indica que: 
 
No Deus Pai está a Onisciência. (Atos 1: 7);  (Mc 

13:32). 
No Deus Filho está a Onipotência. (João 1: 3) (Mt 

28:18), (Filipenses 3:21). 
No Deus Espírito Santo está a Onipresença. (Salmos 

139: 7) (João 14:17). 
 
Com certeza os três formam uma Unidade Perfeita e agem 

em Unidade. (1ª João 5: 7), ( Mateus 28: 19). 
 
Do exposto observe o exemplo de profundo sentido 

teológico e fundamental para entender Gênesis 1:26: 
Gn 1:26 diz: Façamos (plural) Trindade em ação; 
Gn 1:28: Quem falava com Adão: O Pai, o Filho ou o 

Espírito Santo? 
Resposta: DEUS falava (fala); 
Da mesma forma em relação ao Corpo, Alma e Espírito, 

quem é que fala? 
Resposta: O Homem fala. 
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PARA MEXER COM A IMAGINAÇÃO 
 

O cérebro humano é constituído de fosfato, entre outras 
substâncias. Órgão da inteligência. – Espírito. 

Os ossos são constituídos de cálcio, entre outras 
substâncias. Formam o esqueleto. – Base do corpo 

O sangue é constituído de ferro, entre outras substâncias. 
Função biológica vital. – Alma. 

Cada órgão possui suas características de composição e 
função. 

Com isso, sem forçar uma comparação, mas com o intuito 
de entender a natureza Divina através da imagem e semelhança 
com o homem, podemos pensar que os Atributos de Deus, que 
são inúmeros, possuem uma localização conforme podemos ver 
no homem, guardadas as devidas dimensões entre o espiritual e 
o material, entre o Divino e o humano, entre o Perfeito e o que 
perdeu a Perfeição. 

Ao escrever essas colocações ousadas, pensei nas pessoas 
que como eu, querem uma explicação a respeito do inexplicável, 
mas que se satisfazem com o que mais se aproxima do alvo. 
Creio que a partir do que exponho, outras pessoas se 
interessem, não em descobrir, mas em mostrar com 
fundamentos mais sólidos, um melhor conhecimento sobre os 
assuntos tratados, sem medo e sem escandalizar, mas com 
temor. 

Deus conhece as nossas intenções e certamente nos perdoa 
as interpretações que não correspondam à perfeição. 
      Deus sabe que de maneira nenhuma estou banalizando seu 
Ser, pelo contrário, minha intenção é torná-lo real para os 
cépticos e conhecido para os agnósticos. 
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LEI DA ATRAÇÃO UNIVERSAL 
(João 12:32) 

 
Da mesma forma como hoje o que é AntiDeus (Mau) 

(Satanás) foge de Deus, assim também no princípio de tudo, na 
Eternidade, os elementos do mau (AntiDeus) se afastavam dos 
elementos Divinos (Perfeitos). 

Os elementos Perfeitos (Divinos) formaram, de uma forma 
milagrosa, por assim dizer e faltam palavras, um ser Perfeito 
(Deus), por atração. 

Os elementos malignos (imperfeitos) permaneceram 
dispersos. Tudo indica que esses elementos imperfeitos foram 
absorvidos por Lúcifer e seus seguidores, transformando-os em 
criaturas espirituais como conhecemos. Tudo indica que o que 
sobrou, Deus colocou em forma de um “fruto espiritual” no 
Jardim do Éden, em lugar bem visível, avisando o homem para 
não se contaminar, conforme Gênesis 2:17. Para entender 
melhor essa contaminação, ver Apocalipse 21: 27, na página 97. 

A minha reflexão sobre elementos perfeitos se juntarem 
está baseado no fato de que o perfeito busca a perfeição, a 
fim de se completar, numa forma de atração natural, 
como explicação para a Trindade. 

Que Deus me perdoe, mas eu imagino a Sabedoria, a 
Soberania, a Justiça, o Amor, a Misericórdia, a Bondade, a 
Fidelidade, a Santidade, e demais atributos Divinos, tudo em 
forma de elementos espirituais encontrando-se e “formando” 
juntamente com os elementos espirituais da Onisciência, 
Onipresença e Onipotência, em imagem e conforme a nossa 
semelhança, o Ser Espiritual Perfeito, Puro, Santo, Eterno e 
Único. 

Quero esclarecer que a Lei da Atração Universal que 
abordo, não é especificamente a que a Física afirma em que 
“matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão 
inversa do quadrado da distância que  os  separa” (Fα Mm   e  
suas variantes).                                         R²   
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Essa atração não produz a geração de um ser, apesar de 
sua ação nos movimentos e equilíbrios do Universo. 

A atração que tenho em mente está relacionada, por 
exemplo e comparação, com a corrida dos espermatozóides 
atraídos para o óvulo, a fim de completar de forma perfeita, um 
ser – O perfeito busca a perfeição para se completar. 

Quem descobrir, de forma “matemática” o princípio que 
produz essa atração, poderá se “aproximar” do entendimento da 
atração que “gerou” o ser Divino, no Plano Eterno, de acordo 
com Gênesis 1:26 (Imagem / Semelhança). 

Os fenômenos Universais não existem por acaso, eles têm 
uma razão, seja hormonal, química, física... 

Quem descobrir como Deus criou, cientificamente, o 
Homem (Adão e Eva), já adultos, então poderá entender, 
mesmo que superficialmente, como Deus se originou, tomando 
por base que Deus fez o homem à Sua imagem e conforme a 
Sua semelhança. 

Como isto é humanamente impossível, resta-nos o consolo 
de entender que somos conseqüência de uma composição, e 
Deus, no plano Eterno Perfeito, também, de acordo com Gênesis 
1:26. 

Alguém tem dúvida que no Reino Celestial as 
condições científicas são infinitamente maiores do que 
as condições científicas humanas?! 

Eu creio que todos os seres vivos, principalmente, em 
casais, foram criados no Reino Celestial e emanados para o 
nosso mundo. 

Quem herdar a Vida Eterna vai saber como! 
Eu vou !!! 
O “X” da questão é que nós só conhecemos a natureza do 

que é imperfeito, não conhecemos a natureza, por assim dizer, 
do que é Perfeito. 
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DEUS E ANTIDEUS 

Deus é conseqüência de tudo que é Perfeito e existia no 
Mundo Espiritual – Eterno. 

Paralelamente existiam também as substâncias privadas de 
tudo o que é perfeito, isto é, as substâncias do mau ou 
AntiDeus. 

AntiDeus (mau) é conseqüência da falta de perfeição. É 
privação de tudo que é perfeito, em forma de elemento ou 
substância no Mundo Espiritual. O imperfeito (mau) (anti Deus) 
não une e forma, e sim, deforma, desune e destrói, ao contrário 
do Perfeito (Bom). 

Deus não criou o mau (AntiDeus). Os elementos formadores 
de Deus e AntiDeus existiam em substâncias no Mundo 
Espiritual que carne e sangue desconhece - o homem não tem 
acesso, em face da atual imperfeição. 

Deus criou o nosso Mundo que é parte integrante de Deus, 
tanto é que era Perfeito (Santo), e emanou de Deus. (João 1:3); 
(Rm 11:36) 

O AntiDeus conseguiu penetrar no nosso Mundo 
contaminando-o. Primeiro através de Lúcifer e depois através do 
homem. (Ez 28:15 / Gn 3:6). Lúcifer quer dizer “Brilho”, 
“Resplendor”. 
      Quando Lúcifer (Satanás) quis ser igual a Deus, foi lançado 
fora. Tudo indica que por escolha ele absorveu as substâncias 
do AntiDeus (imperfeitas), tornando-se um AntiDeus, pensando 
tratar-se de algo que o faria, igual a Deus. Da mesma forma ele 
induziu o Homem a fazer o mesmo (Gênesis 3:5); (Ezequiel 
28:11 a 15), (Isaias 14:12 a 15). Satanás quer dizer 
“Adversário”. 
 

Do exposto podemos concluir: 
a) O nosso mundo material é oriundo de Deus e parte 

integrante do mundo espiritual, mas que perdeu a Santidade; 
b) Deus não criou o mundo do nada, pois do nada não se 

cria nada. O mundo foi feito por transformação de tudo que já 
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existia em elementos básicos perfeitos, puros, Santos (por 
exemplo e comparação: Tabela periódica dos elementos 
químicos), emanados da Pessoa da Trindade que os contém - 
(Jesus). Prova disso podemos concluir através de João 1:3 - 
“todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele 
nada do que foi feito se fez”;(Rm 11:36) 

c) A Bíblia nos fala e mostra em muitas passagens exemplos 
de transformação e o cientista francês afirma através de uma 
Lei Universal o seguinte: “na natureza, nada se cria, nada se 
perde, tudo se transforma”. (Lei de Lavoisier); 

d) Lúcifer (Satanás) e seus anjos (demônios) foram criados 
por Deus, como todos os demais Seres do Céu, mas ele e seus 
anjos  contaminaram-se, por escolha, com o AntiDeus (mau) e 
por isso estão condenados eternamente, por não terem como se 
libertar dos elementos e substâncias imperfeitas ou malignas; 

e) O homem foi contaminado por um tentador (Satanás). O 
homem foi contaminado em forma humana, por isso, Deus 
providenciou uma saída de salvação humana (Jesus) antes da 
fundação do Mundo (1° Pe 1:20; Apocalipse 13:8), isto é, ainda 
no Projeto. 

f) O AntiDeus (mau) existe eternamente, por isso Deus não 
o escondeu, mas o colocou em forma de uma árvore-frutífera 
em local bem visível e deu ordem avisando ao  homem para não 
fazer uso dele, porém o homem deixou-se enganar (Gênesis 
3:13); 

g) O Filho (2ª Pessoa da Trindade, por designação e não 
por ordem hierárquica) deu origem, por criação de 
transformação, ao Mundo (Universo), pois nEle estavam e estão 
todos os elementos da Criação. (João 1:3) (Rm 11:36). 

h) O homem conseguiu penetrar nos mistérios do Universo, 
mas não consegue detectar nada do mundo espiritual. A Bíblia 
mostra o mundo espiritual apenas por comparação 
(semelhança); (João 16:25). 

i) Se a Bíblia nos fala por comparação, eu também estou 
expondo o meu entendimento, por comparação; 
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j) Não deixe de continuar lendo. Mais à frente farei uma 
exposição “polêmica” do seguinte: 

 
� No princípio criou Deus os Céus e a Terra – Gênesis 1:1; 

(criou perfeita) ou Deus faz alguma coisa sem forma e vazia? 
(Isaias 45:18b) 

� A Terra era habitada por Deus e seus Anjos Celestiais, 
como um Jardim do Éden – Ezequiel 28:13; o Éden era uma 
espécie de Santuário e o Jardim do Éden uma espécie de 
Santo dos Santos; 

� Uma parte desses anjos, liderados por Lúcifer, 
contaminaram-se com o AntiDeus (mau), querendo ser igual a 
Deus – Ezequiel 28:15; 

� A Terra, por causa da rebelião de Lúcifer, sofreu sua 
primeira transformação perdendo a perfeição – Apocalipse 12:7 
a 9; 

� A Terra, após a rebelião de Lúcifer e seus anjos caídos, 
em face de um conflito espiritual que foge ao nosso 
entendimento, ficou transformada num caos, isto é, sem forma 
e vazia – Gênesis 1:2; 

� Após um período de tempo de milhões de anos, Deus, 
dando continuidade ao Plano Universal, restaurou a Terra e 
criou o homem, isto é, um homem à Sua imagem e conforme a 
Sua semelhança - Gênesis 1:3 a 31. 
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UMA PAUSA PARA MEDITAÇÃO 
 

O Atlas da História Universal – The Times – Centro Cultural 
Banco do Brasil, em sua página 12 afirma o seguinte: 

“É surpreendente como a Agricultura se desenvolveu, 
aparentemente, de forma independente em diversas zonas do 
Mundo tão distantes entre elas, e aproximadamente na mesma 
época: No Oriente Médio por volta de 8.000 a.C.; na China 
aproximadamente 6.000 a.C. e na Mesoamérica ao redor do 
sétimo milênio... Além disso... foi desenvolvida a criação de 
animais: ovelhas e cabras, porcos e gado bovino”. 

Estou fazendo esta pausa no propósito de chamar a atenção 
para os dados históricos e suas datas que serão muito 
importantes para a compreensão do exposto a partir da página 
54. 
 

UMA MAIS PROFUNDA REFLEXÃO 
 

Adão e Eva eram o sinete da perfeição no ato da Criação 
Humana (Gn 1:27)(Sl 8:5(Hb 2:7). 

Lúcifer era o sinete da perfeição no ato da Criação dos 
Anjos. (Ezequiel 28:12). 

Lúcifer foi lançado fora do Éden e por isso contaminou-se 
com os elementos do AntiDeus? 

Não! Ele se contaminou por querer ser igual a Deus, 
pensando que os elementos eram “formadores” de Deus e por 
isso absorveu esses elementos, tornando-se o que é – AntiDeus 
(mau), juntamente com os que o acompanharam no mesmo 
propósito. Desta forma foram lançados fora do Paraíso. Cada 
um ficou proporcionalmente mau, em relação ao valor que tinha 
nas Hostes Celestiais. Como Lúcifer era o sinete da perfeição, 
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virou o sinete do mau e assim cada um dos anjos que se 
transformaram em demônios. 

Tudo indica que Satanás (ex - Lúcifer por transformação) 
enganou Adão e Eva, no Éden, induzindo-os a comerem o “fruto 
proibido” porque ele já havia, de alguma forma, feito o mesmo. 
(Ezequiel 28:13). 

Lúcifer caiu, transformando-se em Satanás, e fez o homem 
cair, transformando-se em mortal.(Gn 2:17) 

O homem foi feito para viver eternamente em Corpo – Alma 
e Espírito, como Deus vive, isto é, como Deus é. O corpo do 
homem não mudou, apenas, perdeu a eternidade. 

Numa comparação grotesca o mau (AntiDeus) é como a 
ferrugem que destrói tudo lentamente. 

O  homem foi feito sem ferrugem mas ele contaminou-se 
com a “ferrugem”, por desobediência. O homem, se não tivesse 
se contaminado, viveria eternamente sem se “enferrujar”. 

Deus possue um Corpo Espiritual em imagem e semelhança 
ao do homem, com a diferença que é Perfeito, isto é, os 
elementos constitutivos são Santos, como nós entendemos de 
Santidade ou Perfeição. (Gn 17:1; Dt 18:13; Sl 18:30; Mt 5:48; 
João 17:23; Ef 4:13; Hb 7:28; Tg 1:17. Deus afirma que possue 
olhos, face, mãos, conforme Êxodo 33:17 a 23. Possui coração 
(Gn 6:6), pés (Gn 3:8), tudo por comparação). Ver Ezequiel 
1:26. 
 

UMA MAIS PROFUNDA REFLEXÃO AINDA 
 

Se o Homem (Adão e Eva) não tivesse perdido a Santidade 
ou perfeição, viveria eternamente. (Gênesis 3:3) 

Todos os descendentes nasceriam normalmente, mas ao 
chegarem à idade da Criação, permaneceriam eternamente. 
(Gênesis 1:28). 
      A idade da Criação é a idade correspondente às condições 
em que Adão e Eva possuíam quando criados, isto é, em total 
jovialidade como nós entendemos humanamente. 
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Não é difícil esta conclusão, pois quando Adão e Eva foram 
contaminados, automaticamente, passaram a envelhecer. Estas 
colocações são importantes para Adão e Eva e filhos mais 
adiante. 

O Universo é perfeito do ponto de análise científica como 
nós entendemos, isto é, continuou perfeito cientificamente, mas 
por causa da queda de Lúcifer e da queda do Homem, perdeu a 
perfeição como Jardim do Éden (Ezequiel 28:11 a 15), (Isaias 
14:12 a 15), (Gênesis 2:8). 

Quando todos os elementos da Perfeição ou Santidade se 
uniram e completaram a composição e transformação, que deu 
origem ao Deus Trino, Ele teve consciência do que é e o que 
pode realizar. Numa comparação grotesca, o homem tem 
consciência do que é e do que pode realizar, guardadas as 
devidas dimensões, em lugar, tempo, espaço e eternidade. 

Desta forma para não ficarem sozinhos em tão grande 
dimensão, como nós entendemos e conseguimos observar, 
criaram primeiro os Seres Celestiais e depois arquitetaram o 
Universo e o Homem. 

Quando perceberam que o homem não resistiria ao 
tentador e cairia, ainda no Projeto, isto é, antes da fundação do 
Mundo (1ª Pe 1:20; Apocalipse 13:8), Eles providenciaram, 
através da 2ª Pessoa da Trindade que daria origem ao homem, 
a Salvação, como nós conhecemos através da Bíblia - O 
Redentor – Emanoel Deus conosco – Jesus (Miquéias 5:2). 

      Assim como o homem tenta  mas não consegue entender o 
Princípio da Criação, como por exemplo: Quem surgiu primeiro, 
o ovo ou a galinha, assim também não podemos entender como 
Deus surgiu, mas é certo que teve um Princípio, e, deu Princípio 
ao Universo, isto é, através da composição e transformação, 
emanado de Si mesmo. (Apocalipse 1:8; 21:6; 22:13) 
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“Na Natureza nada se cria, nada se perde, tudo se 
transforma” (Lavoisier). 

O homem é conseqüência de uma composição de cerca de 
18 elementos existentes na Natureza. Deus fez um homem, à 
Sua imagem, conforme a Sua semelhança. 

Sobre imagem e semelhança, medite em Gênesis 5: 3 e tire 
suas conclusões: 

“Viveu Adão cento e trinta anos, e gerou um filho à sua 
semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete”. 
Observe a inversão e também afirmo que Sete era a “cara” do 
seu pai (Adão), em linguagem figurada. 
 

RELAÇÃO ENTRE DEUS E O HOMEM 
 

Da mesma forma como tudo se move no Universo, assim 
também, foi que os elementos Perfeitos que existiam no Plano 
Espiritual se juntaram, de maneira transcendental, para formar 
o Deus Eterno, Trino e Único. 

Deus tem espiritualmente a forma do homem que Ele criou 
em imagem e conforme a Sua semelhança. A diferença está que 
Deus é Perfeito de uma dimensão que nós não podemos 
entender. Por isso Ele aos nossos olhos não pode ser 
contemplado, por causa do esplendor incomparável, e, poder. 
Quem ver a face de Deus não pode continuar vivo (Êxodo 
33:20), entretanto Adão e Eva não tinham esse impedimento, 
no Éden. (Ez 1:26 a 28). 

Por que Jesus tomou o pão e o vinho e disse: “Este é o meu 
corpo e o meu sangue” (Marcos 14:22 a 25)? 

A resposta é a nova aliança muito bem entendida por todos 
os cristãos e estudiosos do Evangelho. 

Mas existe um detalhe que mexe com a minha imaginação. 
Jesus relacionou coisas materiais consigo mesmo, com Seu 
Corpo, numa demonstração de que Ele como Pessoa da 
Trindade tem tudo a ver com o Mundo Material, o qual através 
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dEle foi criado (João 1: 3). A escolha de um sólido (pão) e um 
líquido (vinho), foi pessoal para lembrá-lO (Rm 11:36). 
      Para um melhor entendimento do que estou procurando 
demonstrar entre a relação da criação em imagem e 
semelhança, observamos o seguinte: 
 

  Deus        Homem 

  Pai = Cérebro = Espírito
      
  Mundo 
  Filho = Alimento  = Corpo
  Pão,vinho.  
    
  Espírito Santo = Coração = Alma  
 

 
O Pai está para o cérebro, assim como, o cérebro está para 

o Espírito. (1° Co 11:3; Ef 1:22; Ef 5:23; Col 1:18). 
O Filho está para o Mundo (alimento, pão e vinho, etc), 

assim como o Mundo está para o corpo. (Marcos 14:22). 
O Espírito Santo está para o coração, assim como o coração 

está para a Alma. (Mt 15:19; Mc 12:30;   Lc 1:17; etc), (Gn 6:6; 
Lv 26:30). 

Deus é conseqüência de um processo imaginável de 
composição e transformação de tal maneira transcendental que 
só será conhecido no futuro e no Reino Celestial. 

Jesus relacionou coisas materiais consigo mesmo em 
relação ao Corpo numa demonstração de que Ele como Pessoa 
da Trindade tem tudo a ver com o Mundo Material, o qual 
através dEle foi criado (João 1:3), (Rm 11:36). 
      Todas estas considerações respondem as minhas perguntas, 
se não respondem ou não satisfazem ao Leitor, peço desculpas. 

Todas as minhas considerações estão baseadas na 
afirmação de Gênesis 1:26 - “Façamos um homem à nossa 
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imagem, conforme a nossa semelhança”. Em outras palavras: 
façamos um homem como nós. (João 17:1 a 26; Gênesis 1:26; 
João 14:9)(João 12:45). 

É importante ler e entender como Deus se relacionava com 
o homem, no Éden, de Pai para filho, de um Ser para outro ser 
em imagem e semelhança. 

O homem é conseqüência de uma composição de cerca de 
18 elementos existentes na natureza. Deus não fez o homem de 
barro simplesmente, Ele o criou num processo científico e de 
alta tecnologia, como o conhecimento humano já conseguiu 
estudar, entender, manipular e desenvolver. 

O meu objetivo nesta exegese é mostrar que Deus, ao 
afirmar em Gênesis 1:26 - “Façamos um homem à nossa 
imagem, conforme a nossa semelhança”, deixou uma brecha 
para entendermos algo sobre Sua natureza, a fim de responder 
aos cépticos e aos agnósticos, ou melhor, não deixá-los sem 
resposta. 

O homem é conseqüência de uma composição e 
transformação à imagem e semelhança do seu Criador, e, com 
elementos emanados dEle, em Corpo, Alma e Espírito. Ele fez o 
corpo e “soprou” a vida espiritual (Gênesis 2:7), (Jó 32: 8). 

Quando Enoque foi arrebatado (Gênesis 5:24), Elias foi 
arrebatado (2° Reis 2:11) e Jesus Cristo ressuscitou, ocorreu um 
fenômeno de transformação, em cada um, que a inteligência 
não consegue captar, entender ou discernir. Trata-se da 
transformação do que é material fundindo-se com o espiritual e 
tornando-se um só elemento ou corpo transcendental, que 
somente Deus tem o poder para executá-lo, por possuir essa 
natureza. Usei o verbo fundir por não encontrar melhor 
explicação. 

A Bíblia nos fala, através do Apóstolo Paulo de forma 
teológica, a transformação em um Corpo Celestial, em 1° 
Coríntios 15:52. O Apóstolo João, também, em 1° João 3:1 a 3. 
Ver também Fp 3:20 e 21. 
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Assim como a água possue três estados: sólido, líquido e 
gasoso, assim também, e numa comparação grotesca, os 
elementos e substâncias que conhecemos possuem o estado 
da perfeição e imperfeição podendo passar de um para o outro, 
por ação de Deus. 

 
UMA BREVE LAMENTAÇÃO 

 
Como eu almejo viver num lugar onde tudo seja natural e 

onde não exista disputa pessoal. 

Onde todos andem e vivam por igual. 

Onde o amigo por abrir um negócio equivalente, não 
esqueça a amizade, e, se torne apenas concorrente. 

Como eu almejo viver no lugar onde Adão e Eva viveram. 

Lugar onde os que ainda vivem lá jamais sofreram ou 
morreram. 

Pobre Pai Adão que por sua ambição nos legou essa 
maldição. 

O que dizer da Mãe Eva que de Auxiliadora passou a 
atrapalhadora. 

Muita coisa seria evitada na vida das pessoas se soubessem 
cercar-se dos Ensinos Bíblicos em Corpo, Alma e Espírito, contra 
as astutas ciladas do Diabo (Satanás).(Ef 6:11). 
 

−−−−−−−−−−−−−− � −−−−−−−−−−−−− 

 
A Ciência não tem como detectar o que contaminou o corpo 

do Homem (Adão e Eva) com o mau (AntiDeus), por se tratar de 
algo transcendental, e por isso Deus registrou como Árvore do 
Conhecimento do Bem e do Mal. (Gn 2:9); (Gn 2:17). 



Onir Francisco Damas  Assuntos Polêmicos da Bíblia 27

A PURIFICAÇÃO 
Para purificar o Mundo (Homem) da contaminação do mau 

(AntiDeus), somente o próprio Deus corpóreo pode purificar 
(Jesus). (1ª João 1:7) 

A Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal é uma 
simbologia do AntiDeus, em forma material que existe 
eternamente. Deus não criou o mau (AntiDeus); será 
aprisionado por Deus. Será incapacitado de atuar no devido 
momento, por plano previamente arquitetado antes da 
Fundação do Mundo (Apoc. 20:2, 3 e 10) 

A ordem de Deus era para Adão e Eva não se aproximarem, 
nem se contaminarem com o mau (AntiDeus), que Deus havia 
“isolado” e colocado em local bem visível, para não terem como 
se enganar. 

Quando o homem se contaminou com o AntiDeus (mau), 
automaticamente, o sangue recebeu toda a carga representativa 
do (mau) pecado. O corpo passou a envelhecer e o sangue a 
limitar a vida. 

Foi preciso o próprio Deus, em forma humana, dar a Sua 
vida, isto é, derramar o Seu sangue em sacrifício vivo e Santo, 
para que o pecado provocado pelo AntiDeus (mau) fosse 
anulado, em toda a Espécie Humana. 

O sacrifício de animais no Velho Testamento era simbólico e 
temporal, e, apenas apontava para o sacrifício final do próprio 
Deus, através do Cristo (Jesus). É bom lembrar que nem os 
Judeus entenderam o sacrifício de sangue de Jesus. 

A Bíblia afirma que sem derramamento de sangue não há 
remissão de pecados - (AntiDeus) (mau)    (Hebreus 9:22). 

Afirma ainda que a vida está no sangue (Dt 12:23) (Lv 
17:11). 

O Homem precisa fazer opção entre continuar com o 
AntiDeus (mau) (pecado) ou entregar a sua vida a Deus, através 
daquEle que tem o poder para levá-lo de volta ao Jardim do 
Éden (Paraíso), de onde ele foi obrigado a sair. 
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O maior mistério que intriga a mente intelectualizada está 
no fato de um gesto de sacrifício de sangue de um homem ser 
necessário, único e eficaz para santificar o restante da 
humanidade. (Rm 5:17)(Hb 2:10-18). 

A explicação está no fato de que somente o Criador 
conhece e tem autoridade e poder sobre a criatura, que do 
Criador emanou, em Corpo, Alma e Espírito. Tudo o mais é 
mistério que está fora do entendimento humano. 

Quem crer e for batizado será salvo; quem, porém não crer 
será condenado. (Mc 16:16) 

Crer parece fácil e banal, mas é preciso crer com o corpo, 
coração e cérebro, isto é, de Corpo, Alma e Espírito. O Homem 
espiritual, isto é, à imagem e semelhança de Deus, tem que crer 
com: 

 

 Corpo: “por sacrifício vivo, Santo e agradável a Deus, 
(Rm 12:1)  que é o vosso culto racional”. 

 
 Coração(Alma): “dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus 
(Provérbios 23:26) olhos se  agradem dos meus caminhos”.  

   
 Cérebro =(Espírito): “Mas transformai-vos pela renovação da vossa 
(Romanos 12:2)  mente, para que experimenteis qual seja a 
  boa, agradável e perfeita vontade de Deus”. 

 

Do exposto e em outras palavras, o Homem tem que crer de 
Corpo, Alma e Espírito. (Mateus 22:37)(Rm 10:9). 

Voltando a abordar o centro de todas estas reflexões, em 
relação ao que a Bíblia afirma sobre a imagem e semelhança do 
homem com Deus, Gênesis 1:26, deixo a seguir algumas 
colocações, espero que sejam entendidas: 

O Espírito Santo é o coração (Gn 6:6) (Alma) da Trindade, 
por comparação (Lv 26:30). 

Jesus é o corpo da Trindade, por comparação (Jo 1:1-14). 
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Deus (Pai) é o cérebro da Trindade, por comparação (1° Cor 
11:3). 

Para fechar este capítulo, todos sabemos que no cérebro se 
localiza o Espírito do Homem, e, quando está possesso, um ou 
mais demônios toma este lugar. 

O Homem pecou no corpo e somente, ainda no corpo, tem 
possibilidade de salvação. Após a morte fica sem salvação 
aquele que “rejeitou” a salvação em Jesus (Jo 3:18; 12:48). 

A Terra tornou-se maldita quando o Homem se contaminou 
com o “fruto proibido” porque ele é parte integrante da Terra e 
por transformação, conforme explicado na Lei de Lavoisier, o 
Homem a contaminou com o mau. (Gênesis 3:17), (Gênesis 
3:7). 

A maior dificuldade em abordar tão grande conjectura é 
pelo fato de não se conhecer nada do lado espiritual como 
elemento ou substância, mas tudo mostra que o Mundo era 
Divino, formado de elementos e substâncias que conhecemos, 
mas Divinos, isto é, Perfeitos em Santidade, tudo em Deus até 
que foi transformado por causa de Satanás e o Homem (Maldita 
é a Terra por tua causa - (Gênesis 3:17) e o Universo por 
extensão). 

Eu faço estas colocações com base na afirmação de que 
Deus criou o homem de uma composição de elementos que nós 
conhecemos. Se Deus afirma que o homem foi feito à Sua 
imagem e semelhança, não é pecado afirmar que Deus é 
conseqüência de uma composição no Mundo Espiritual, que nós 
infelizmente, não conhecemos nada, apenas por comparação. 

Deus nos fala em toda a Bíblia, por figuras, objetos, 
imagens, semelhanças e comparações. 
      “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o 
Verbo era Deus.” (João 1:1). 

Houve um princípio, esse é o grande mistério. Gostaria de 
conhecer, entender e discernir esse princípio. 

(Apoc 1:17; Is 44:6; Is 48:12). 
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MOSTRA-NOS O PAI 
 

“Disse-lhe Jesus: Quem me vê a mim, vê o Pai”  
(Jo 14:8-11) 

 
Onde está o significado, em toda a sua extensão espiritual e 

material, de tão grande afirmação? Um ser humano, revestido 
da imagem e semelhança do Deus Trino fala e mostra o que é, 
tendo sido gerado por um espermatozóide que não era de José, 
marido de Maria, mas inseminado diretamente no óvulo de 
Maria, vindo do Céu, através da Alma do Senhor (Espírito 
Santo). (Levítico 26: 30) (Levítico 26:11)(Lc 1:35). 

 
A SEGUIR FAÇA A SUA REFLEXÃO 

 
1) O Cordeiro foi morto (Projetado) antes da fundação do 

mundo. (1° Pedro 1: 20); 

2) O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. 
(Gênesis 1: 26); 

3) O Cordeiro (Jesus) nasce, gerado com um sêmen vindo 
do Céu (Lucas 1: 35)(Sl 2:7)(Hb 5:5); 

4) Como no Céu não existe relação sexual, o sêmen foi 
criado, especialmente, por Deus. (Lc 20: 35)(Jo 7:29); 

5) O Cordeiro (Jesus) afirma que quem o vê, vê o Pai. 

É tudo uma questão de chamada, um quebra-cabeça, uma 
forma de enigma, mas de certa maneira decifrável, com uma 
boa dose de boa vontade, esforço e revelação do Alto. (Lucas 
10:22) (Juízes 14:12) (Nm 12:8). 
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O CULTO À MARIA 

 
A maior conquista de Satanás no âmbito do cristianismo 

herético, é o culto à Maria. Satanás conseguiu através da 
Idolatria uma grande conquista em geral, mas com o culto à 
Maria, Mãe de Jesus, ele consegue enganar milhões de pessoas 
(Salmos 115) – Sutilmente. Ver Página 108. 

Quem conhece as Escrituras sabe que o único mediador 
entre Deus e os Homens é Jesus (1° Tm 2: 5; Hb 9:15; Hb 
12:24), tudo o mais, fora disso, está relacionado com 
invencionices influenciadas por Satanás, através de doutrinas 
humanas, isto é, sem inspiração Divina, mas motivada por 
interesses e ambições humanas, prato feito para Satanás agir – 
Sorrateiramente. 

Maria, Mãe de Jesus, teve, além de Jesus, mais quatro 
filhos: Tiago, José, Simão e Judas, e filhas que a Bíblia não 
registra os seus nomes. (Mt 13:53-56)(Mc 3:31-35). 

Maria é apenas a bem aventurada entre as mulheres, e 
mais nada. Querer exaltá-la além do que a Bíblia diz é incidir 
num perigoso caminho satânico – Imperceptível.(Isaias 42:8). 

Satanás usa o nome de pessoas, como o de Maria, Mãe de 
Jesus, através do pecado da Idolatria (Is 42:8). 

Por favor! Mostre isso para os adoradores de Maria, para 
que não morram enganados (1 Co 6:9); (Atos 17:16); (Ap 
22:15); (Ef 5:5), (1 Co 10:14 a 22), (2 Co 11:14), (Etc...). 

Pior que as imagens de esculturas dos idólatras são os 
falsos profetas que estão proliferando no meio Evangélico – 
sinal da volta iminente de Jesus.(Mateus 24:11). 
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“ME ENGANA QUE EU GOSTO” 
 

Esta expressão popular possui um grave erro de português, 
pois não se começa uma oração (frase) com um pronome 
oblíquo. 

Bom seria se o erro de português servisse para que milhões 
de pessoas procurassem não se deixar enganar sabendo que 
IDOLATRIA é pecado e leva para a perdição eterna. (Ap 22:15-
16). 

Existem Leis que regulam e punem a propaganda enganosa 
nas atividades humanas. Muitos são prejudicados e não 
conseguem ter os seus prejuízos de volta, mas muitos são 
alertados pelas autoridades e desta forma livram-se dos 
desconfortos, de males e de prejuízos. 

A propaganda enganosa mais perniciosa, infelizmente, não 
é reprimida e nem é feito uma campanha de combate e alerta 
contra os seus efeitos. Trata-se da propaganda religiosa 
enganosa. Se é enganosa tem tudo a ver com o 
“enganador”. Tem muita gente sendo enganada através de 
imagens, mostrando uma pessoa que morreu com mais de 50 
anos, mas retratada com menos de 20 anos, apenas com este 
simples exemplo. 

Tudo é feito com objetivos de atrair as pessoas, explorando 
os seus mais puros sentimentos. 

A falta de uma Lei que obrigue as Religiões a especificar 
seus meios de promoção, e a falta de conhecimento da Palavra 
de Deus, levam as pessoas a serem enganadas. 

Por traz de tudo, sutilmente, sorrateiramente, e 
imperceptivelmente, está o Enganador. (Ap 12:9; 20:3; 20:8). 

Preste atenção! Sua vida, seus negócios, etc, podem até 
estar indo muito bem, mas por favor! Não deixe para saber que 
foi enganado(a) religiosamente (espiritualmente) somente após 
a morte, quando não há mais salvação. 
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MULHER, QUE TENHO EU CONTIGO? 
(João 2:4) 

 
Esta expressão juntamente com a de João 19:26 e 27: 

“Mulher, eis ai o teu filho”, e, “eis ai tua mãe”, tem motivado 
muita discussão e interpretações heréticas. 

Jesus se refere a Maria como uma simples mulher, e, não 
como sua mãe, por quê? 

Certamente  pela onisciência, revelada pelo Pai, Ele viu o 
que está acontecendo hoje, em que Maria está sendo 
considerada, por muitos, como mãe de Deus. Desta forma Jesus 
procurou mostrar que Maria é apenas a Bem Aventurada entre 
as mulheres, por trazer ao Mundo o Redentor, amplamente 
profetizado em vários livros da Bíblia, a partir de Gênesis. 

A expressão “mulher” proferida por Jesus, só tem um 
significado: Maria era apenas criatura como todos nós e não 
alguém sobrenatural, como Jesus. 

A última citação de Maria, na Bíblia, está em Atos 1:14, sem 
nenhum destaque. 

Certamente Maria morreu idosa e humildemente, sem 
qualquer outro motivo de interesse Bíblico. 

Jesus ao honrar apenas a Deus como Pai (5° mandamento: 
Honrai Pai e Mãe) mostra que Maria não está no mesmo nível de 
Divindade, mas apenas no nível humano. 

Maria, assim como Daniel apenas como exemplo, está 
esperando a ressurreição dos mortos, quando então irá receber 
o seu “galardão” ( Daniel 12:13) (Apoc 20:6). 

É espantoso como Satanás engana e terrível como os 
“religiosos” são enganados. 
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“SANTO” 

 

Acreditar que um ser humano, por mais valores morais e 
espirituais que venha a desenvolver, possa chegar à perfeição, a 
ponto de ser um “Santo”, é muita ingenuidade. 

Quem conhece a natureza humana e o Plano de Salvação 
em Cristo Jesus, entende que o máximo que alguém pode 
alcançar do Reino Celestial é a sua própria salvação ( Ezequiel 
14:12 a 23). 

Agora que você leu Ezequiel 14:20, ainda tem alguma 
dúvida?! 

Que existe um “Enganador” que se transforma em “Anjo de 
Luz” usando as mais sofisticadas estratégias para enganar, 
desde a queda de Adão e Eva, e que engana até os escolhidos, 
isto existe! (2° Coríntios 11:14) 

Só não vê quem não quer! 

Eu vejo! 

−−−−−−−−−−−−−− � −−−−−−−−−−−−− 
 

Antes de ser religioso, é importante ser Cristão. 
Tem muito Cristão que é religioso. 
Antes de ser religioso, é importante ser Bíblico e ser Cristão. 
Ninguém é exatamente aquilo que aparenta ser. 
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UMA BREVE PARADA 

 

Neste ponto do livro eu quero fazer uma parada e 
perguntar ao Leitor o seguinte: 

Você entendeu a minha colocação sobre a expressão 
AntiDeus? É possível que fique uma confusão, porque ora é um 
elemento e ora é Satanás. Vou recapitular o início, quando 
afirmo que no meu entender Deus é oriundo de substâncias e 
elementos perfeitos. Paralelamente existiam as substâncias 
imperfeitas (Contrárias à perfeição), elas não formaram o 
AntiDeus, mas foram absorvidas por Lúcifer e seus anjos. Lúcifer 
se transformou em Satanás e seus anjos seguidores se 
transformaram em Demônios. Tudo indica que ainda existe 
alguma sobra desses elementos imperfeitos sob o controle de 
Deus, que Adão e Eva absorveram em forma de Fruto, no 
Jardim do Éden. 

Em resumo, Satanás se transformou em AntiDeus e 
encarnará como um AntiCristo. (2°Tes 2: 7 a 12) 

Os elementos e substâncias imperfeitas eu chamo também 
de elementos e substâncias do AntiDeus, porque são contrárias 
à Perfeição de Deus, desde a Eternidade. Nessas substâncias e 
elementos estão caracterizadas as ações de matar, roubar e 
destruir, por exemplo: Satanás ficou contaminado com elas. Eu 
sei que não é fácil entender isso. Eu estou esforçando-me para 
entender, uma coisa eu entendo, pois Satanás era perfeito e 
ficou AntiDeus por contaminação. 

Acredito que ninguém tem dúvida de que Deus é 
conseqüência de tudo que é Perfeito. Ninguém sabe como, mas 
sabe que é, e é Eterno, e Único. 

Se o leitor não consegue entender como os elementos e 
substâncias do Mau (AntiDeus) causam a transformação no 
Plano Eterno ou Espiritual, preste atenção na seguinte 
ilustração: 
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Imagine um Quilograma de cocaína, por exemplo. Pegue 
esta cocaína e coloque em cima de uma mesa. Agora olhe para 
a substância chamada cocaína e vê se descobre nela a ação de 
matar, roubar e destruir. É claro que ela, por ação dos seus 
efeitos no corpo humano, é capaz de tudo isso e muito mais, 
porque os seus efeitos já são amplamente conhecidos. 
Entretanto se a substância ficar ali na mesa, eternamente, não 
fará nenhum mal a ninguém. Porém se alguém por curiosidade 
quiser conhecer e ingeri-la, as conseqüências serão 
imprevisíveis. 

Foi isso que aconteceu no Plano Eterno. Os elementos e 
substâncias do Mau (AntiDeus)  estavam à disposição e foram 
absorvidas por Lúcifer e seus Anjos seguidores, e depois por 
Adão e Eva, conforme já amplamente abordado de uma forma 
que nossas limitações humanas conseguem alcançar. Tudo 
indica que Lúcifer levou um período de milhões de anos e Adão 
e Eva um período de, aproximadamente, quatro mil anos, até 
serem vencidos pela tentação. (Ambição) 

Como a Ciência não conhece absolutamente nada sobre a 
natureza do Mundo Espiritual, parte do princípio de que esse 
Mundo não existe ou não tem substâncias, conforme o nosso 
conhecimento de elementos básicos. 

Minha opinião ou entendimento é o seguinte: 

Existem no Plano Eterno as mesmas substâncias e 
elementos que conhecemos, porém Perfeitas em Deus, e por 
isso invisíveis aos olhos imperfeitos; 

Existem também no Plano Eterno as substâncias que não 
conhecemos, mas invisíveis, por serem de natureza espiritual, 
conforme entendemos de Espírito, e, se existe é constituído, ou 
melhor, tem que ter uma constituição. Os elementos e 
substâncias do Mau (AntiDeus) são de natureza transcendentais, 
isto é, estão além do entendimento humano. Fazem parte do 
Plano Eterno. 
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O ESTRATEGISTA DO MAL 
(Lucas 13:10-17) (Lc 11:24-26) 

Satanás tem poder para  curar? 
Vou responder esta pergunta começando por uma 

ilustração: 

Certa ocasião, numa Igreja, onde costumava assistir o culto 
dominical, à noite, em face da distância, pois morava em 
Realengo e congregava numa Igreja em Mesquita, fui convidado 
pelo pastor para pregar a Palavra de Deus. O tema que escolhi 
foi: “Resisti ao diabo e ele fugirá de vós” (Tiago 4:7). Estava 
explanando a mensagem quando repentinamente uma senhora 
participante do culto começou a passar mal como se estivesse 
acometida de um ataque do coração. Imediatamente o pastor 
da Igreja, acompanhado de algumas pessoas começaram a orar 
pela senhora. Passados alguns minutos e eu vendo que aquela 
senhora piorava em seu estado de saúde disse para o pastor: 
vamos levá-la para o hospital que ela pode morrer aqui! 

O pastor virou-se para mim e bradou: vamos buscar a cura 
Divina! E, clamou com tal unção no poder de Deus que 
imediatamente aquela senhora voltou ao normal e assentou-se 
no seu lugar como se nada havia acontecido. Era um espírito de 
enfermidade que havia se apossado de seu corpo. 

Com esta ilustração e o que diz a Palavra de Deus em Lucas 
13:10 a 17, não há dúvidas que existem pessoas que não estão 
doentes, mas possessas de espírito de enfermidade, nos mais 
variados exemplos de sintomatologia. 

Para não deixar confusão em quem não tem experiência com 
o assunto, deixo claro que existem pessoas que ficam doentes 
por causas naturais que nada têm a  ver com o que foi exposto, 
mas que precisam entender como Satanás e seus demônios 
enganam através das doenças. 
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Pense nisso: 
Somente Deus tem o poder para curar, fora da medicina, e 

através do único intercessor – Jesus Cristo (1 Tm 2:5) (Hb 
9:15). Satanás não tem poder para curar, mas tem uma grande 
capacidade de enganar criando uma situação de enfermidade 
numa pessoa, principalmente, através da feitiçaria, e que pode 
levar à morte, em quem não tem Jesus (Apoc. 12: 9). 

Os exemplos de  cura, através da idolatria em geral, somente 
acontecem quando a pessoa está acometida de um espírito de 
enfermidade, e, Satanás ordena que o espírito de enfermidade 
deixe, estrategicamente, aquela pessoa, para dar uma idéia de 
“milagre”, e as pessoas envolvidas, que assistem o fenômeno, 
continuem idólatras e, ou, místicas, convictas, enganadas. 

Quando a doença é natural, não adianta idolatria nem 
feitiçaria, pois Satanás não tem poder para curar. Nesse caso 
somente Jesus e de acordo com o que diz Mateus 6:10  “Seja 
feita a tua vontade”, e, ou após esgotado os recursos da  
medicina. 

O estrategista do mal tem levado multidões para a perdição. 
Cuidado! É muito comum ouvir-se a seguinte expressão: “O 
importante é ter fé” – por pessoas idólatras e místicas – 
lamentavelmente. O importante é conhecer, entender, ter 
discernimento, da Palavra de Deus, para não cair nas astutas 
ciladas do Diabo (Ef 6:11), e não viver e morrer enganado(a). 

Este assunto é muito delicado para ser abordado tão 
resumidamente, mas quero encerrar alertando para os casos de 
acidentes ou enfermidades em geral em que a pessoa é levada 
para um hospital e curada pela medicina e capacidade de resistir 
pela sua força interior, própria de cada pessoa, e como alguém 
apelou para a idolatria ou misticismo, atribui a cura como um 
“milagre”, da sua fé, apenas como um simples exemplo. 

 
Fora da medicina tradicional e científica, somente Jesus 

Cristo pode curar, libertar e salvar. 
Glória a Deus! 
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O MISTÉRIO DOS MILAGRES 

 
Um dos mais intrigantes fenômenos relacionados com a 

Teologia, está em como se processa um milagre, como por 
exemplo, a multiplicação dos pães e peixes por Jesus em João 
6:1 a 15. 

Tudo indica que Deus cria no Reino Celestial, sem exceção, 
e emana para o Mundo. Não foi diferente no caso da 
multiplicação dos peixes e dos pães, por exemplo. 

Deus criou no Céu e emanou para os cestos tanto os pães 
como os peixes. Ao emanar para os cestos Ele os tornava 
visíveis, até suprir todas as necessidades com sobra. 

O poder de criação de Deus é notório em toda a Bíblia. 
Deus tem tudo pronto em forma de projeto que pode ser 
desencadeado ao Seu propósito. Foi assim com o Maná, com as 
codornizes, com a Água de Meribá, com os peixes do Lago de 
Genesaré, etc. 

O maior mistério está na emanação invisível, e num abrir e 
fechar de olhos tudo torna-se visível. 

Quando Deus torna visível o milagre, a impressão é de que 
surgiu do “nada”, mas eu creio que Deus cria perfeito no Céu e 
emana invisível até tornar visível aos olhos imperfeitos, 
milagrosamente. 
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O MILAGRE DA TRANSFORMAÇÃO 
 

O que é Perfeito, em princípio, não pode ser visto pelo olho 
humano, prova disso ocorre quando um milagre, isto é, quando 
alguém, por exemplo, é alcançado pela cura de um órgão novo, 
como é o caso de um rim, coração, fígado, olho etc, sem que o 
doente sequer perceba. 

O fenômeno de retirada e colocação de um órgão, por 
exemplo, não está ao alcance do nosso entendimento, mas não 
tenho dúvida que tudo é feito por transformação, por aquele 
que tem o poder de fazê-lo - Jesus (Mt 28:18). 

Os exemplos de milagres não deixam dúvida que Jesus 
curou. Muitos apresentam órgãos perfeitos (curados) e cicatrizes 
internas por operação que não foi realizada por médico. 

Jesus pode transformar, pão, peixe, água em vinho, etc, 
pois tudo foi feito por intermédio dEle, e sem Ele nada do que 
foi feito se fez. (João 1:3) (Rm 11:36). 

A maior prova de tudo o que tenho exposto está na 
afirmação de Satanás no Monte da Tentação: “Disse-lhe então o 
Diabo: - Se és o Filho de Deus manda que esta pedra se 
transforme em pão”. (Lucas 4:3). 

A Bíblia nos mostra o Mundo e a vida como ato da Criação, 
Transformação e adaptação ao meio ambiente, e não como 
Evolução. 

 

O NOVO NASCIMENTO 
(JOÃO 3:3) 

 

Mas o maior milagre de transformação é o que ocorre no 
coração do pecador quando o pecador se submete ao 
Transformador Eterno, Jesus Cristo; Quando começa o processo 
da Salvação: Justificação, Regeneração e Santificação, 
relacionadas com Arrependimento, Fé e Obediência. Glória a 
Deus! Quero lembrar que não estou invalidando nenhuma 
doutrina da Salvação. 
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O JEJUM 

 
O Homem foi criado puro e perfeito, até que se contaminou 

com o AntiDeus (mau). Por isso ele perdeu a imortalidade. 

Quando o Homem Jejua com o propósito de se aproximar 
do Criador (Deus) o seu corpo entra em sintonia e processo de 
santificação, motivo pelo qual o AntiDeus (mau) é vencido e se 
afasta. O Jejum é uma forma de tristeza pela perda do 
Paraíso, e desobediência em comer o que não podia. É 
transcendental. 

O Jejum é o ato de arrependimento através do corpo 
pela perda da imortalidade, em conseqüência da 
desobediência no Jardim do Éden. É poderoso. 

O Jejum agrada a Deus e é uma arma que atinge em cheio 
a Satanás, causador da queda espiritual do Homem. Por isso 
Jesus afirmou que a casta maligna só sai com oração e jejum. 
(Mateus 17:21). Lamentavelmente o jejum é pouco praticado 
pelos crentes. 

 
A ORAÇÃO 

 
Deus falava com o Homem (Adão e Eva) diretamente, sem 

nenhum empecilho, até que aconteceu a maldição causada pela 
desobediência (Gênesis 3:8). O Homem deixou de ser puro e a 
impureza e a imperfeição não podem conviver com o que é Puro 
e Perfeito. É bom lembrar as palavras de Jesus em Mateus 5:48 
- “portanto sede vós perfeitos como perfeito é vosso Pai 
celeste”. 

A oração é o canal através do único que tem ligação com o 
Homem e o Deus Trino, Jesus. 

A oração mantém o Homem ligado com Deus que o criou, 
através de Jesus. 
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A oração dos retos é o seu contentamento. (Pv 15:8). 
Portanto sede sóbrios e vigiai em oração (1ª Pedro 4:7). 
Orar sempre e nunca desfalecer (Lc 18:1). 
Orando em todo o tempo, no Espírito. (Ef 6:18). 
Orai uns pelos outros. (Tiago 5:16). 
Orai sem cessar. (1° Tessalonicenses 5:17). 
A oração, com jejum completam uma maior ligação com 

Deus Pai, através de Jesus. 
O Homem precisa conhecer a importância do Jejum, da 

Oração e da Verdadeira Adoração. 
 

ALMA E ESPÍRITO 
             (Uma simples reflexão) 
 

Estudar o Espírito e a Alma do Homem é uma tarefa da 
maior complexidade, em face da estreita ligação entre eles, a 
ponto de confundir a tantos quantos tentam estudá-los. 

Não me atrevo a fazê-lo em suas particularidades, mas uma 
pergunta que sempre gera polêmica no meio teológico é a 
respeito do destino da Alma e do Espírito quando o Homem 
morre. 

Quando da morte, o corpo volta à natureza que o 
emprestou, não há dúvida; 

A Alma e o Espírito, em face de suas estreitas ligações, se 
unem num só corpo espiritual. A Alma transporta todos os atos 
do corpo junto com o Espírito. (Após a morte) ou seguem para o 
Paraíso ou para o Hades – Lucas 16:22 a 31. 

A Alma está presente em todas as partes do corpo através 
do sistema cardiovascular, que tem o coração como órgão 
central. 

O Espírito está presente em todas as partes do corpo 
através do sistema nervoso, que tem o cérebro como órgão 
central. 
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O coração, onde se localiza a Alma, comanda toda a 
irrigação vital do corpo através do sangue. 

O cérebro, onde se localiza o Espírito, comanda toda a 
atividade vital do corpo, através dos sentidos. 

Coração e cérebro, Alma e Espírito, trabalham em estreita 
ligação (Hebreus 4:12). 

Um corte na pontinha do dedo sangra. O cérebro acusa a 
dor. 

A título de informação, a Bíblia de Estudo Pentecostal 
relaciona as seguintes quantidades de concordância sobre a 
Alma, Coração e Espírito: 

Alma ————————————  44 referências 
Coração ——————————— 168 referências 
Espírito ———————————  38 referências 
 
A função principal do Espírito do Homem é fazer a ligação 

com Deus, em consonância com a Alma. 
A função da Alma é transformar as energias dos 

sentimentos proporcionados pelo corpo e externá-los em 
adoração (ver Louvor e Adoração -  págs. 124-126). 

 
A ORIGEM DA ALMA E ESPÍRITO 

Uma questão que gera polêmica no meio Teológico da 
maior complexidade está na origem da Alma e do Espírito 
quando acontece a concepção no útero materno. 

O primeiro Homem (Adão) recebeu a Alma e o Espírito por 
emanação de Deus. (Gn 2:7). 

Tudo indica que os filhos geram a Alma e o Espírito por 
nascimento junto com o corpo em formação. Como a Alma se 
localiza no coração e o coração tem ação por todo o corpo 
através do sistema cardiovascular, logo a Alma nasce junto com 
o corpo e se desenvolve ao longo de toda a vida, tendo o 
coração como base. 
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Da mesma forma o Espírito que se localiza no cérebro e tem 
ação, também, por todo o corpo através do sistema nervoso, 
isto é, o Espírito nasce junto com o corpo e se desenvolve ao 
longo de toda a vida tendo o cérebro como base. 

Como a Alma e o Espírito são de natureza espiritual e a 
Ciência não conhece as suas substâncias existencialistas, resta-
nos saber que eles nascem conosco e não morrem quando o 
corpo morre, mas levam os atos do corpo para a Eternidade, 
com Deus ou sem Deus. 

Jesus foi gerado por um espermatozóide criado 
especialmente por Deus e inseminado, de forma sobrenatural, 
no óvulo de Maria para que Sua Alma e Espírito tivessem uma 
estreita comunhão com o Pai, dando-Lhe as condições 
necessárias para cumprir Sua missão. Em outras palavras, Jesus 
era 100% humano e 100% Divino, ou melhor, Jesus tinha o 
corpo humano e a Alma e o Espírito do Pai. Quem via Jesus, via 
o Pai. (João 12:45; 14:9). 

Isto não invalida o Seu Ministério e Sacrifício, pois a Sua 
Divindade estava apenas na Alma e Espírito. O corpo era 
humano e reagia como todo mortal. 

 
UMA QUESTÃO DE LÓGICA 

Partindo do pré-suposto que a Alma e o Espírito são 
formados no ato da concepção. 

Como Maria, ao conceber a Jesus, recebeu o 
espermatozóide de Deus, é bem provável, que a Alma e o 
Espírito, em geral, estão de forma transcendental, no 
espermatozóide e se formam no ato da concepção. 

Medite no fato de que a Bíblia diz que Deus soprou o 
“fôlego de vida” em Adão, e, Eva foi criada a partir de Adão, e 
Deus trouxe-a e a apresentou a Adão,não diz que soprou o 
“fôlego de vida” (Alma e Espírito) em Eva. 
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Voltando para Maria e a concepção de Jesus, vemos que 
para Sua humanidade e Divindade, o corpo tinha a imperfeição 
de Maria, e a Divindade através da Alma e Espírito da Trindade, 
por intermédio do espermatozóide celestial – Uma questão de 
lógica. 

Creio que não é exagero dizer que Adão, no Éden, tinha a 
perfeição que Jesus não tinha, isto é, Adão foi criado do Perfeito 
e Jesus foi gerado com parte da imperfeição de Maria. 
Entretanto, Jesus tinha e tem a Divindade que Adão não tinha 
no Éden (Jo 17:5)(Fp 2:6-11). 

O Sacrifício de Jesus O tornou Perfeito, isto é, restaurou o 
Estado de Perfeição perdido no Éden, em favor de toda a 
Humanidade que O aceita como Salvador Eterno. 

Você concebe esse mistério?! 
 

AS CRIANÇAS 
 

Quem não receber o Reino de Deus como uma criança, de 
maneira nenhuma entrará nEle. (Marcos 10:15). 

Com esta afirmação Jesus deixou claro que o pecado 
(AntiDeus) contaminou apenas o corpo do Homem que o 
tornou mortal e capaz de conhecer o Bem e o Mal e fazer 
a opção por um deles. 

Jesus usou o exemplo das crianças para mostrar isso, logo, 
a Alma e o Espírito, não herdam o Pecado Original. Com isso 
ficou claro que o corpo transmite de Pais para Filhos, desde 
Adão e Eva, apenas a mortalidade em sua composição pela 
contaminação dos elementos e substâncias do Antideus, e que 
tornou o Homem capaz de conhecer o Bem e o Mal ao 
longo de sua existência (Dt 1:39).  

As crianças, em idade de inocência, segundo a Onisciência 
de Deus, são salvas quando morrem. 

Todos pecaram e destituídos estão da Glória de Deus (Rm 
3:23), por causa da contaminação do AntiDeus (imperfeição). O 
homem deixou de ser puro (Perfeito em Deus) e perdeu a 
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condição de ver a Glória de Deus, sendo justificado 
gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo 
Jesus. (Rm 3:24). 

A pergunta que os Teólogos não gostam de responder 
sobre os que nunca conheceram a Verdade desde a Criação até 
o presente e morreram, e morrem sem Cristo, é respondida 
superficialmente em Romanos 2:1-16 (At 17:30). 

Você que conhece a Verdade não perca tempo com coisas 
efêmeras e acumule tesouro no Céu (Mateus 6: 20) e escreva o 
seu nome no Livro da Vida (Lucas 10: 20). 

 
 

UMA QUESTÃO DE JUSTIÇA 
 

O título acima faz parte de uma frase que tenho visto em 
automóveis. 

A frase completa é a seguinte: 
“Reencarnação, uma questão de justiça”. 
A Reencarnação não tem sentido pois se é uma questão de 

justiça, então vejamos apenas um exemplo: 
Uma pessoa ao longo da vida mata, rouba e destrói a 

serviço de Satanás, vindo a falecer. Se ela vier a reencarnar e 
morrer ainda criança, como milhões de crianças morrem em 
idade de inocência, e Jesus disse que dos tais é o Reino dos 
Céus, então esse que matou, roubou e destruiu, e reencarnou, 
herdou o Reino de Deus, como inocente? Justiça?! 

Somente com esse exemplo a Doutrina da Reencarnação 
não tem sentido, e não vou estender esse assunto mas pedir ao 
leitor que leia a Bíblia, pois nela está o caminho da Vida Eterna. 
      Quero deixar registrado, nestas poucas linhas que seguem, 
o meu desabafo e preocupação em relação aos meus parentes e 
amigos que insistem em permanecer omissos em relação ao 
Reino de Deus e ao Destino de sua Alma e Espírito. 
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Se o salário do pecado é a morte,(Rm 6:23) então um dia 
passado em “branco” na vida de uma pessoa, será descontado 
no futuro, do salário da vida. 

 
A VIDA E A MORTE 

Segundo as estatísticas nascem e morrem milhões de 
pessoas por dia no Mundo. Atualmente a população do Mundo 
está estimada em 6.412.079.524 pessoas – dia 12/01/2005. Dia 
08/12/2003 era de 6.191.210.974, segundo o IBGE. 

Nasce mais pessoas, num mesmo intervalo de tempo, do 
que morre, logo, a população do mundo tende a crescer 
sempre. 

A pergunta é a seguinte: De onde vem a Alma e Espírito de 
cada pessoa? Como Deus as cria crescentemente? 

Quanto ao nascimento entendemos que a iniciativa parte do 
Homem (casal), pois tanto podem gerar UM filho(a) como dez 
ou mais, ou nenhum. 

Quanto ao “ser” gerado o que quero abordar está 
relacionado com a origem da Alma e Espírito e o Destino final, 
após a morte. 

Não há dúvidas de que depende do casal gerar UM ou mais 
filhos, logo, a Alma e Espírito está intrinsecamente dependente 
de vir ao Mundo pela iniciativa do Homem (casal). Sobre a 
origem da Alma e Espírito, já fiz uma reflexão nas páginas 42, 
43 e 44, onde entendo que a Alma e Espírito é transmitido de 
forma transcendental através do espermatozóide, logo, 
reencarnação, nem pensar. 

Entretanto, existem evidências de que Deus interfere no ato 
da concepção quando se faz necessário e em casos 
excepcionais, como o de Jesus, de Abraão e Sara no nascimento 
de Isaque e de João Batista, por exemplos. 
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O exemplo do nascimento de João Batista (Lc 1:5 a 25), 
mostra essa excepcionalidade, pois se interpretado literalmente 
que ele nasceu no Espírito de Elias (2° Reis 2:11) (Malaquias 
4:5) (Mateus 11:12 a 14) (Lucas 1:17) (Mateus 17:10 a 13) (Mc 
9:11 a 13), logo, temos um caso excepcional que somente Deus 
pode realizar.Quero deixar claro que Elias não morreu e sim foi 
arrebatado vivo para o céu (2° Reis 2:11). Não se trata de 
reencarnação, pois não defendo essa doutrina por não ter ela 
base bíblica. (Para Deus não há Impossíveis (Lc 1:37). 

Quando Deus criou Adão e Eva, Ele disse: “Sede 
fecundados, multiplicai-vos, enchei a Terra” (Gn 1:28). Fica 
claro que a responsabilidade de gerar – colocar filhos no Mundo 
– é  do casal. É muita responsabilidade  gerar um “ser” (filho(a) 
diante de Deus. A responsabilidade não é de Deus, e nem a 
iniciativa, e , sim do Homem. Não tenho dúvidas de que no 
espermatozóide está a essência sobrenatural 
(transcendental) da origem da Alma e Espírito. (Zc 12:1). 

A morte do filho de Judá – Onã (Gn 38:9) – que fez a 
ejaculação fora, isto é, no chão, mostra o transcendentalismo 
que existe no espermatozóide em relação a Alma e Espírito do 
ser humano, única explicação para esse fato isolado e único 
registrado, bem como, sua morte, como castigo, já que esse ato 
é executado por milhões de homens, no Mundo, através da 
Masturbação. Esse episódio parece não ter sentido quando 
lemos, mas a Bíblia é um livro de Revelações. Por isso ao fazer 
esta reflexão interpretativa, abro um espaço e um motivo para 
que o texto em referência (Gn 38:1 a 10) seja estudado em 
profundidade, neste sentido. 

Quanto ao destino da Alma e Espírito após a morte, muito se 
tem especulado e gerado interpretações diversas e divergentes. 
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Só existe um Céu, um Reino Celestial, um Soberano, uma 
forma de Governo e de Governados, e a Bíblia, a Carta Magna, 
de Fé e prática. Então existe um Enganador agindo, em 
contrário, em vários sentidos e métodos. 

A maior mentira de Satanás (João 8:44) é quanto ao 
destino da Alma e Espírito, após a morte, fora do que diz a 
Parábola de Lucas 16:19 a 31).  Quem lê entende que não tem 
volta, existem dois destinos, um afastado de Deus e um junto a 
Deus. Como acertar com o caminho, fica bem claro a explicação, 
de que a orientação está nas Escrituras, caracterizado na 
Parábola em tela, pelo que nos deixaram escrito os Profetas e as 
Profecias. 

Jesus resumiu o mistério do destino da Alma e Espírito, 
numa Parábola (Lc 16:19 a 31), deixando claro que nEle está 
toda a Escritura e a Vida Eterna. 

A título de curiosidade eu pergunto se o leitor já pensou 
como Deus faz o controle e separação das milhares de almas 
que morrem por segundo no Mundo. Para nós e uma tarefa 
inconcebível humanamente. Mais uma vez fica evidenciado a 
capacidade que possui o nosso Criador, em Poder, Saber e Estar 
Presente. 

 

−−−−−−−−−−−−−− � −−−−−−−−−−−−− 
 

Satanás inspira através de alguém, cria uma doutrina 
religiosa  aparentemente bíblica, expande, torna dependência 
financeira nos líderes, cauteriza a mente, cega o entendimento, 
mostra sinais sobrenaturais, usa o nome de Deus em quase 
todas as suas estratégias, promove disputas pessoais e provoca 
até guerras. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

Ao afirmar que Deus Pai é o cérebro da Trindade, por 
comparação com o homem, em imagem e semelhança, é por 
entendimento e discernimento nas palavras de Jesus quando se 
refere a Deus. Jesus sempre O chama de Pai, e nós sabemos 
que o Pai é o cabeça da família. (1° Coríntios 11:3). 

Outra afirmação de Jesus nos mostra que o Pai é o cérebro, 
por comparação, ao dizer em Atos 1:7 - “Não vos compete 
conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para Sua 
exclusiva autoridade”. 

Jesus é o corpo da Trindade, por comparação, em face do 
Seu relacionamento direto com o mundo material, e também 
pela Sua encarnação (João 1:3), (Rm 11:36). 

O Espírito Santo é a Alma da Trindade, por comparação, 
pois não é visível, mas age no coração do Homem, onde se 
localiza a sua Alma. (Lv 26: 30; Gênesis 6:6). 

Os elementos básicos que nós conhecemos através da 
tabela periódica de elementos químicos, ao que tudo indica, 
existem no Reino Celestial, mas em estado de Perfeição. 
(Divinos), (sem a contaminação do AntiDeus) (ver anexo). 

O que é Perfeito não pode ser visto, isto é, invisível aos 
olhos imperfeitos. 

O Mundo foi criado através do que é Perfeito, mas deixou 
de ser Perfeito, por contaminação do imperfeito. (AntiDeus). (Gn 
3:6 e 7; Gn 3:17). 

Para comprovar o que afirmo, sobre contaminação, medite 
e tire suas conclusões no que diz Apocalipse 21:27 - “E não 
entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação 
e mentira”.(Ver pág. 97). 

O maior obstáculo para quem quer se aproximar de Deus 
está em não entendê-lO como um Ser com as semelhanças de 
um Soberano de um Reino com todas as semelhanças humanas, 
porém numa dimensão que transcende o nosso pleno 
conhecimento. Israel rejeitou a Teocracia. (1° Sm 8:7). 
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Os judeus não conjugam o verbo ser na 1ª pessoa do 
singular: eu sou. Só Deus é, afirmam. 

Eu concordo com os Judeus, pois somente Deus é, e 
através de Deus nós somos. (Êxodo 3:14). 

 
A TRINDADE DE DEUS 

 
AA  ttííttuulloo  ddee  rreefflleexxããoo,,  ppooiiss  ttuuddoo  oo  qquuee  eessttoouu  eexxppoonnddoo  tteemm  

eessttee  oobbjjeettiivvoo,,  iissttoo  éé,,  lleevvaarr  oo  LLeeiittoorr  ddeessttee  lliivvrroo  aa  ppaarraarr  ppaarraa  
ppeennssaarr  mmeellhhoorr  eemm  aassssuunnttooss  ttããoo  pprrooffuunnddooss,,  aabboorrddoo  aa  TTrriinnddaaddee  
ddee  DDeeuuss  ((MMaatteeuuss  2288::1199))..  

A Terra está cheia da Glória de Deus (Isaias 6:3). 

Uma dessa glória de Deus existente no Mundo está 
caracterizado no fato do nosso Mundo ser em três dimensões. O 
Mundo emanou de Deus Trino, é Trino. 

O Mundo é em três dimensões da mesma forma como Deus 
é Trino. 

Comprimento, largura e altura, qual das três é a mais 
importante? (Ef 3:18)(Ap 21:16). 

A resposta é que nada se pode afirmar. 

Também não se pode separar uma das outras, isto é, não 
se pode separar a largura e deixar o comprimento e altura. 

Da mesma forma não se pode afirmar qual das Pessoas da 
Santíssima Trindade é a mais importante, e, nem separá-Las. 

O Homem é Trino porque emanou de Deus – Espírito – 
Corpo – Alma. A respeito da tricotomia em relação à Trindade 
de Deus foi amplamente abordado anteriormente. 

O Homem é o maior esplendor da Glória de Deus na Terra. 
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Pense nisso: 
A Ciência não explica a origem das cores, mas nós sabemos 

que existem 3(três) cores básicas: 
Vermelho, amarelo, azul 
A mistura dessas cores formam, por composição e 

transformação, as demais cores, sendo que o branco é a união 
de todas as cores, enigmaticamente: as sete cores do arco-íris. 

O branco é a Unidade Perfeita caracterizada pela 
transfiguração de Jesus em Mateus 17:2. 

Eu arrisco uma opinião a respeito da origem das cores: 
O mundo é colorido porque Deus é esplendor, pois tudo 

emanou de Deus, o Deus Trino Criador. 
 

SEM QUERER EXAGERAR 
 

Estou usando este título nesta reflexão para coroar todo o 
meu pensamento sobre Gênesis 1:26. Vejamos o que diz o 
Apóstolo João na sua 1ª Epístola: 1 João 5:7 e 8 - “pois há três 
que dão testemunho no Céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito 
Santo; e estes três são um. E três são os que testificam na 
Terra: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes 
num só propósito”. 

Eu não tenho dúvida que o texto se refere a Deus (Trino) 
no Céu e ao Homem (Trino) na Terra. Alguns comentaristas 
bíblicos relacionam a água e o sangue, citadas no texto, com 
relação ao batismo e expiação dos pecados, entretanto minha 
reflexão sobre o enunciado é o seguinte: 

O Pai, a Palavra e o Espírito Santo não deixam dúvida que 
se trata do Deus Trino, em que a Palavra é Jesus (Ap 19:13). 

Com relação ao Espírito, a água e o sangue, testificando na 
Terra, a minha interpretação é que o Espírito trata-se do Espírito 
do Homem, localizado no cérebro. A água trata-se do corpo do 
Homem, pois a água representa 70%, aproximadamente, do 
referido corpo. O sangue trata-se do coração, onde se localiza a 
Alma do Homem. Sobre o Corpo, Alma e Espírito do Homem, fiz 
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uma reflexão anterior em relação a imagem e semelhança com 
o Deus Trino. Minha conclusão sobre o texto de 1 João 5:7 e 8, 
é que se trata de uma comprovação ou explicação do que o 
texto de Gênesis 1:26, na verdade representa. É importante 
observar o verbo testificar. 

É bom prestar atenção na comparação que o texto de 1 
João 5:7 e 8 faz do Céu com relação a Terra. O texto é muito 
rico e profundo do versículo 6 até o 11. 

O único que pode testificar (testemunhar) na Terra em 
Espírito, Corpo e Alma, isto é, em Espírito, Água e Sangue é o 
Homem, em relação a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito 
Santo. 

 
ANTES DA FUNDAÇÃO DO MUNDO 

(1º PEDRO 1:20; APOCALIPSE 13:8; JOÃO 17:24) 
 

EExxiissttee  uummaa  aaffiirrmmaaççããoo  eemm  EEnnggeennhhaarriiaa  ee  AArrqquuiitteettuurraa  ddee  qquuee  
sseemm  PPrroojjeettoo  nnããoo  ppooddee  hhaavveerr  CCoonnssttrruuççããoo..  

O Mundo foi projetado antes de ser construído ou criado, 
conforme nos mostra os textos em referência. 

Quando a Santíssima Trindade projetou o Mundo, 
descobriu, pela Onisciência, que o Homem iria pecar, para 
usarmos a linguagem teológica. 

Ficou estabelecido que a Pessoa da Trindade que nós 
conhecemos hoje por Jesus, viria, na condição de Cordeiro, - 
por isso Ele nasceu no meio dos animais - num projeto 
paralelo, para o Sacrifício e Salvação do Homem. 

EEnnttrreettaannttoo  eexxiissttee  uummaa  ppeerrgguunnttaa  qquuee  iinnttrriiggaa  aa  mmeennttee  
iinntteelleeccttuuaalliizzaaddaa  ssoobbrree  ttããoo  mmiisstteerriioossoo  PPrroojjeettoo  UUnniivveerrssaall..  SSee  DDeeuuss  
ssaabbiiaa  qquuee  oo  HHoommeemm  iirriiaa  ppeeccaarr,,  ee  éé  ssaabbiiddoo  qquuee  nneemm  ttooddooss  sseerrããoo  
ssaallvvooss,,  ppoorr  ooppççããoo  ppeessssooaall,,  ppoorr  qquuee  aaiinnddaa  aassssiimm  ffooii  rreeaalliizzaaddoo  oo  
PPrroojjeettoo??  DDeeuuss  ttiinnhhaa  dduuaass  ooppççõõeess::  
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1ª ) Não construir por causa dos que iriam para o inferno 
em prejuízo dos que seriam salvos; 

2ª ) Construir por causa dos que seriam salvos. 

Se a Justiça Divina optou em construir, certa está. Eu só 
tenho é que agradecer. 

E você?! 
 
 
Pense nisso: 

Pela Onisciência e Presciência, Deus, antes da fundação do 
Mundo, descobriu que muitos iriam para a perdição e poucos 
para a Salvação, logo, Ele não predestinou ninguém, apenas 
cumpriu  Sua Justiça, para com os que escolhem entre o Bem e 
o Mal, e, interfere quando necessário pela Sua Soberania, Amor 
e Misericórdia, na Natureza, na Vida, nas Nações, no Universo. 
(Dt 1:39). (Ver  “A vida e a morte” pág. 47). 

 
 
NO PRINCÍPIO CRIOU DEUS OS CÉUS E A TERRA 

(GÊNESIS 1:1) 
 

Não poderia deixar de fazer um comentário sobre uma 
pergunta que intriga a tantos quantos conhecem a geologia da 
Terra. Como explicar a idade do Planeta e do Universo diante da 
Bíblia? 

Vou resumir minha opinião em poucas palavras. Entre os 
versículos 1 e 2 de Gênesis capítulo primeiro está a resposta.  
Deus é perfeito e sempre, fez e faz tudo perfeito. Deus criou o 
Céu e a Terra, isto é, o Mundo Perfeito, conforme tudo o que já 
explanei, sobre Deus e AntiDeus. 
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O Mundo e principalmente o planeta Terra era Perfeito e 
habitado por Deus e os seres criados por Ele. O Jardim do 
Éden citado em Ezequiel 28:12 a 15 nos comprova isto. Foi a 
Queda, isto é, a contaminação de Lúcifer e seus seguidores que 
transformaram a Terra em um caos (Gn 1:2)(Ez 31:8,9). 

Lúcifer era Querubim ungido e habitava o Monte Santo de 
Deus – Éden de Ezequiel 28:13,14. 

Lúcifer transformou-se em Satanás e príncipe deste Mundo 
(João 12:31; 16:11)(Ezequiel 28:2 - Enigmaticamente). 

O Mundo Jaz no Malígno (1° João 5:19), porque ele se 
intitula o dono do Mundo onde habitou inicialmente, como 
príncipe. (João 14:30). 

Satanás tem inveja do Homem e tudo faz para destruí-lo, 
porque perdeu o direito às promessas do Reino de Deus, no Céu 
e na Terra. (Apoc 12:12)(Jo 12:31). 

Em João 14:30 Jesus afirma que Satanás é o príncipe do 
Mundo numa demonstração clara de que ele o foi quando era 
“RESPLENDOR” por ocasião do Éden de Ezequiel 28:13,17. 

Tudo o que a Ciência pergunta sobre as Eras Glaciais, 
Petróleo, Carvão Mineral, Dinossauros, etc, etc, encobertos por 
milhões e milhões de anos de transformação é respondido pelo 
versículo 2 de Gênesis capítulo primeiro, em que a Terra se 
apresenta sem forma e vazia (Ez 31:16b,18b). 

Para completar o raciocínio e uma melhor compreensão do 
que foi explicado desde o início de todas estas reflexões sobre 
Deus e AntiDeus, o Perfeito e o Imperfeito, é interessante fazer 
uma Leitura sincronizada do que diz a Bíblia na seguinte ordem: 

1º ) Gênesis 1:1 
2º ) Ezequiel 28:12 a 15 
3º ) Izaias 14:12 a 14 
4º ) Apocalipse 12:7 a 9 
5º ) Gênesis 1:2 
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Após a Leitura da referência notamos no versículo 2 de 
Gênesis capítulo primeiro, a Terra sem forma e vazia, em face 
do pecado de Lúcifer e seus seguidores. Entretanto passado 
esse período de milhões de anos, como a Ciência comprova, 
Deus deu continuidade ao Projeto do Universo e restaurou a 
Terra, como vemos a partir do versículo 3 de Gênesis capítulo 
primeiro. 

A Terra foi restaurada e Deus criou um homem à Sua 
imagem e conforme a Sua semelhança. (Gn 1:26). 

É importante lembrar a respeito dos tempos que para Deus 
um dia é como mil anos e mil anos, como um dia (Salmos 90:4), 
(2ª Pe 3 : 8) - Enigmaticamente. 

Mais à frente eu mostro que a restauração da Terra 
terminou há cerca de 10 (dez) mil anos quando da última Era 
Glacial, “coincidindo” com o aparecimento do Homem que a 
Ciência chama de Homo Sapiens, isto é, o Homem atual. 

Tudo indica que esse período de cerca de 4 (quatro) mil 
anos entre o aparecimento do Homem comprovado pela Ciência 
e o registro bíblico (diferença de 10 (dez) mil anos para 6 (seis) 
mil anos) está relacionado com o Homem (Adão e Eva) no 
Jardim do Éden, isto é, Adão e Eva ficaram 4 (quatro) mil anos, 
aproximadamente, no Éden, enchendo a Terra como Deus 
ordenou. Por favor! Não se escandalize com o que vem mais 
adiante. 

 
OS FILHOS DE DEUS E OS FILHOS DOS HOMENS 

 

A Bíblia não é um livro comum. Ela contém verdades 
encobertas por determinação Divina. Entre essas verdades está 
uma questão que mexe com a mente dos Teólogos: Adão e Eva 
tiveram filhos, filhas no Paraíso, (Éden)? Quantos anos eles 
viveram no Paraíso? A Bíblia não tem respostas claras e literais, 
entretanto logo após serem criados, Deus deu-lhes ordem para 
serem fecundos e multiplicarem-se, enchendo a Terra. Ele disse 
enchei a Terra. Não disse enchei o Éden. 
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Adão e Eva foram criados no sexto dia. Logo em seguida 
Deus descansou no sétimo dia. 

Do exposto fica mais a seguinte indagação: um dia era 
apenas 24 horas ou um período indeterminado de tempo? 

Se 24 horas como responder aos cépticos e à Ciência? 
Se um período indeterminado de tempo, então Adão e Eva 

tiveram amplas possibilidades de terem filhos no Paraíso. 
Outra questão intriga a tantos quantos procuram uma 

explicação para o texto Bíblico de Gênesis 6:2 e 4 que faz 
menção de filhos de Deus e filhas dos homens. 

Como em muitos outros assuntos em que os textos não 
estão em ordem, isto é, separados de forma enigmática, este 
também pode ter sua resposta ou explicação, fazendo uma 
ligação dos filhos de Deus de Gênesis 6:2 e 4, como resposta de 
que são filhos de Adão e Eva ainda no Paraíso. A Bíblia os 
chama filhos de Deus como forma de diferenciá-los dos filhos 
gerados fora do Paraíso, chamados então de filhos / filhas dos 
homens. 

Por que Deus não inspirou o registro dos filhos / filhas de 
Adão e Eva no Éden? 

A resposta está em Deuteronômio 29:29. 
Tudo indica que a família de Adão e Eva era numerosa em 

filhos e filhas e todos se contaminaram sendo obrigados a sair 
do Éden, ou a Terra deixou de ser o Éden (Paraíso) – Gênesis 3: 
17: “maldita é a Terra por tua causa”. 

O texto de Gênesis 4: 17 pode conter a confirmação sobre 
os filhos / filhas de Adão e Eva no Paraíso, quando diz que Caim 
coabitou com sua mulher. Tudo indica, que se trata de uma 
descendente de descendente de Adão e Eva que não conhecia 
sua História, pela distância. 

Com certeza o Leitor deve estar questionando, para não 
dizer outra coisa, as minhas colocações, mas continue lendo, 
por favor! 
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Observe mais o seguinte: 

Gênesis 3: 16: Deus diz para Eva que ela a partir daquele 
momento teria as dores de sua gravidez multiplicada e em dores 
daria a luz, numa declaração lógica de que ela o fazia com uma 
natureza diferente da atual – ou não?! 

Ao afirmar que multiplicou é sinal de que partiu de um 
patamar já existente. Só se multiplica o que tenha acontecido ou 
acontecendo. 

Medite em Gênesis 4: 14 e 15 e observe que havia muitos 
descendentes de Adão e Eva vivendo fora do Éden, como 
explicação para quem pudesse matar a Caim. 

 
GENEALOGIA NÃO REGISTRADA 

 
Quero chamar a atenção para um outro detalhe que pode 

indicar que Adão e Eva tiveram filhos no Paraíso. 
Quando Deus criou o Homem em Gn 1:26 Ele diz Imagem 

e Semelhança. Em Gn 5:1 Deus diz apenas Semelhança ao 
iniciar a Genealogia de Adão, após a queda, numa indicação de 
que houve uma perda do homem em relação a Deus. 

Minha dedução é que houve uma descendência ainda no 
Éden, que Deus não quis registrar, por ser especial, enquanto 
durou o Éden, e que se espalhou pela Terra. 

Não é exagero lembrar que o Éden de Ezequiel 28:13 
também não foi devidamente registrado por seu 
transcendentalismo, e queda; 

A expressão filhos de Deus (Gn 6:2) pode ser a 
comprovação dessa minha opinião, ao lermos em Gn 6:4 que os 
filhos de Deus eram diferentes, ou melhor, eram homens 
especiais, e geraram filhos especiais. 

Do exposto analise o seguinte: 
1) Gn 1: 26 = Deus cria um Homem à Sua Imagem e 

conforme a Sua semelhança; 
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2) Gn 1:27 = Deus enfatiza a Sua Imagem na criação do 
Homem (Adão e Eva), porém, após a Queda (Pecado), Ele omite 
a Imagem quando diz que criou o homem apenas à Sua 
semelhança, em Gn 5:1, numa demonstração de que o homem 
deixou de ser como quando foi criado.  

3) Gn 3: 16 = Eva tem modificado a sua gestação e 
concepção explicada anteriormente. 

4) Gn 4: 1 = ...”adquiri um varão com o auxílio do Senhor”:  
Na expressão acima, ao que tudo indica, Eva passou por 
situações difíceis após a mudança nas condições de gestação e 
concepção, podendo estar incluso na expressão em destaque 
um possível aborto antes de Caim Nascer, motivo pelo qual 
Adão apelou (clamou) ao Senhor, por ajuda; 

5) Gn 4: 15 e 16 = existiam pessoas nascidas antes de 
Caim, para que pudesse matá-lo, onde ele foi habitar, na Terra 
de Node, bem distante do Éden; 

6) Gn 4: 17 = Caim casa-se com uma mulher ao que tudo 
indica descendente de descendente de Adão e Eva, a ponto de 
fundar uma cidade; 

7) Gn 5: 1 = Deus cita apenas a criação do Homem em 
Semelhança e omite a Imagem, numa demonstração de perda 
material e espiritual do Homem em Relação a Deus; 

8) Gn 6: 2 = Mostra que havia uma diferença de linhagem 
(não registrado) caracterizada por filhos de Deus (gerados antes 
da queda de Adão e Eva) e filhos dos homens (gerados após a 
queda de Adão e Eva); 

9) Gn 6: 4 = A linhagem dos filhos de Deus era especial a 
ponto de gerar filhos de renome. 

A pergunta que eu fiz e que o leitor também deve estar 
fazendo: 

Quem pecou foi Adão e Eva, como os seus descendentes 
antes do pecado, foram atingidos? 

Não existe explicação humana para a contaminação que 
atingiu os descendentes de Adão e Eva nascidos antes da 
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Queda, por ser de natureza transcendental, e por isso Deus não 
registrou essa genealogia. 

Deus, em não registrar esses nascidos, mostra a 
profundidade do pecado cometido, a ponto de atingir a todos os 
descendentes com a perda da Imagem, da imortalidade, e 
com a omissão da genealogia. (Gênesis 3:17 – Maldita é a 
Terra por tua causa...). 

Numa comparação grotesca o Homem deixou de ser a 
“cara” do Pai Celestial, assim como Sete era a “cara” de Adão. 

Será exagero dizer que Jesus, em vida carnal, tinha a 
natureza que Adão perdeu no Paraíso? (Hb 2:7). 

Será exagero comparar Gn 1:26 com João 14:9, isto é, “Um 
Homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança” com 
“Quem me vê a mim, vê o Pai”? (Sl 8:1-9) 

  
AGRICULTURA E PECUÁRIA 

  
A Arqueologia mostra que o Homo Sapiens (Homem atual) 

“surgiu” na Terra por volta de 10.000 anos atrás. A Agricultura e 
a Pecuária são os vestígios mais evidentes de sua atividade, a 
partir dessa data (8.000 anos a.C.), conforme explicado na 
página 20. 

A Bíblia afirma que Deus criou um Jardim e mandou o 
Homem (Adão) o lavrar e o guardar (Gn 2: 15), bem como, 
dominar os animais (Gn 1: 28)  

Adão, ao que tudo indica, tinha uma inteligência ao nível de 
toda a capacidade cerebral, que hoje o Homem não tem, e 
ensinava a arte de lavrar a terra e criar animais, aos seus 
descendentes, ainda no Éden. Deus conversava e ensinava a 
Adão (Gn 2:19; 3:8). 

Como a Ciência afirma que a Agricultura e a Pecuária eram 
do conhecimento do Homem, por volta de 8.000 a.C., em várias 
Zonas do Mundo, tudo indica, que os nascidos de Adão e Eva, 
ainda no Jardim do Éden, foram emigrando com o conhecimento 
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adquirido de Adão e enchendo a Terra como Deus ordenara (Gn 
1:28). 

Por volta do ano 4.000 a.C. quando aconteceu de Adão e 
Eva serem expulsos do Paraíso (Éden) e Caim e Abel nasceram, 
um foi lavrador e o outro pecuarista (Gn 4:2), numa prova de 
que estas atividades já eram amplamente desenvolvidas pelos 
descendentes de Adão e Eva antes da Queda (Pecado). 

Preste atenção! Caim viveu por volta do ano 4.000 a.C., 
aproximadamente, e a Ciência afirma que já por volta do ano 
8.000 a.C., a Agricultura e a Pecuária eram amplamente 
conhecidas e praticadas, no Oriente Médio (Atlas da História 
Universal), região onde Caim foi habitar após matar seu irmão 
Abel. 

Node, região onde Caim foi habitar (Gn 4:16) ficava 
próximo ao Golfo Pérsico (Enciclopédia de Bíblia, Teologia e 
Filosofia). 

Caim é um exemplo claro de escolha de quem conheceu a 
Deus de perto e seguiu o caminho da perdição. (Gn 4:7) 

O mesmo aconteceu com Judas Iscariotes que durante três 
anos conviveu com Jesus. 

Cuidado! Quem está de pé que se cuide para não cair, ou 
melhor, cuide-se para permanecer de pé. 

 
VEGETARIANOS 

Quando leio os versículos de Gênesis 1:29 e 30, entendo 
que os humanos e todos os animais, no período Edênico eram 
vegetarianos, misteriosamente, principalmente os animais. 

Gênesis 1:29: “E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado 
todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de 
toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê 
semente; isso vos será para mantimento”. 
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O texto não deixa  dúvida “...isso vos será para 
mantimento”. 

Gênesis 1:30: “E a todos os animais da terra e a todas as 
aves do céu e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de 
vida, toda erva verde lhes será para mantimento”. 

É importante verificar que o texto começa fazendo uma 
nova afirmação, referente aos demais seres vivos, 
principalmente, que os animais teriam por mantimento apenas a 
erva verde.  

Gênesis 9:3: “Tudo o que se move, e vive, ser-vos-á, para 
alimento; como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora” 
(Almeida Revista e Atualizada). 

O texto não deixa dúvidas: “Como vos dei a erva verde, 
tudo vos dou agora” - O alimento a base de carne animal. 

Conclusão lógica: os textos de Gênesis 1:29-30 mostram 
que os humanos e os animais eram vegetarianos até Gênesis 
9:3 – Após o Dilúvio. 

A longevidade – Mil anos aproximadamente – Dos 
antediluvianos pode ser explicada, em parte, pela alimentação 
vegetariana. 

Um detalhe dos mais esclarecedores está no fato de que 
Noé tinha na Arca toda espécie  de animais, que alimentou 
vegetativamente, durante 1 (um) ano e 17 dias. Seria 
humanamente impossível alimentar animais com carne durante 
tão longo período, nas circunstâncias citadas: Gn 6:21; Gn 7:1-
11; Gn 8:14. 

Tudo indica que o Dilúvio não foi Universal, e sim Regional, 
conforme explicado na página 78. 

Tudo indica que os animais que em casais entraram na 
Arca, viviam nos limites atingidos pelo Dilúvio. 

Tudo indica que as espécies existentes no Planeta, não 
caberiam na Arca, pela sua quantidade e diversidade regional, 
conforme podemos observar atualmente. 
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Deus ao dizer para Noé que a partir daquele momento  - 
após o Dilúvio – disponibilizava também o alimento animal 
mostra que até então eles não tinham esse hábito alimentar ou 
não podiam fazê-lo, biologicamente. 

Quando fiz o pré-vestibular o professor de Biologia disse, 
em certa aula, que a nossa natureza é constituída para consumo 
vegetariano, e ensinava que o nosso organismo, para fazer o 
metabolismo da proteína animal, necessita produzir um ácido 
conhecido como ADN (ácido desoxiribonucléico), de forma 
prodigiosa, dizia ele. 

Como não tenho informações arqueológicas e científicas, e 
se trata de assunto teológico, não ouso aprofundar. 

A arqueologia afirma que por volta de 8.000 a. C. a Criação 
de animais era uma forma de atividade humana, mas não 
especifica sua finalidade – 8.000 a. C., período antediluviano, no 
meu entendimento, abrangendo o Edênico. 

A pergunta que eu fazia: como os animais carnívoros não 
extinguiram os demais, antes deles se multiplicarem na face da 
Terra, tomando por base que todos os seres vivos foram criados 
por espécies e em casais? 

Só tem uma explicação: 
Todos os animais eram inicialmente vegetarianos até que 

num determinado dia, Deus modificou o metabolismo e criou a 
Cadeia Alimentar para manter o equilíbrio ecológico. Quando e 
como é um mistério. 

Leia as referências em Gn 1:29-30, e Gn 9:3 e medite no 
assunto procurando fazer uma reflexão com Isaías 11:1 a 10, 
em que a Bíblia diz que futuramente o leão vai comer palha 
como boi, no Reino Milenial de Jesus. Se está escrito vai 
acontecer.        

Com a Queda (Pecado) tudo mudou para pior, mas com a 
volta de Jesus tudo vai mudar para melhor. 

Muito em breve! 
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IRMÃO COM IRMÃ ... 

Quem não indaga que Adão e Eva, sendo o casal da espécie 
humana, geraram filhos e filhas e que não entendem como os 
irmãos puderam casar entre si?! 

A explicação está em que no período Edênico não havia 
nenhum problema nessa união, partindo do pressuposto que 
houve nascimento no Éden, onde Deus disse para Adão e Eva: 
“Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a Terra e sujeitai-a”. 

O período Edênico foi de pureza e inocência, onde até a 
concepção e gestação eram sem dor e sem complicações, até 
que houve o pecado e Deus mudou tudo (Gn 3:1 a 24). 

A partir de Gênesis 5 a Bíblia nos mostra que Adão e Eva 
geraram duas categorias, por assim dizer, de filhos e filhas. 

A categoria dos filhos de Deus (Antes da Queda) e a 
categoria dos filhos dos homens (Depois da Queda). (Gênesis 
6:1 e 2) 

Tudo indica que a partir do dia em que houve a expulsão do 
Éden e terminou o período da Inocência ou Pureza, a união de 
irmãos (casamento) passou a produzir nascimento com 
anomalias. Entretanto a união dos filhos de Deus com as filhas 
dos homens não causavam anomalias e pelo contrário, geravam 
filhos saudáveis e que se destacavam dentre os demais (Gênesis 
6:4). 

Tudo indica que a união de Caim com uma parente bem 
distante que morava na região de Node (Próximo ao Golfo 
Pérsico – Gn 4:16), mostra que a união de irmãos não era 
saudável, mas de parentes bem distantes na genealogia, era 
saudável. 

Em resumo: Tudo indica que no período Edênico a união 
entre irmãos não apresentava problemas, mas após a Queda 
(Pecado) tudo mudou, ou melhor, muita coisa mudou para pior 
quando Deus disse: “Maldita é a terra por tua causa”. (Gn 3:17). 
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A Bíblia, no início de Gênesis, não fala da união de irmão 
com irmã e nem faz qualquer alusão da mulher na genealogia 
citada, mas apenas que o homem gerou filhos e filhas. 

Teologicamente eu ouso dizer que Deus ao omitir a esposa 
dos homens a partir de Sete (Gn 4:26), mostra, que o 
casamento, a partir de Gn 5:1 a 32, se deu com mulheres 
nascidas antes da Queda (Pecado), isto é, nascidas durante o 
período Edênico. Essa união, ao que tudo indica, não provocava 
nenhuma anomalia, mas os irmãos nascidos dessa união, não 
poderiam casar entre si, até hoje. 

Não se trata de discriminação da mulher, mas uma omissão 
proposital (Enigmática), em face dessas mulheres, saudáveis e 
de grande longevidade, terem nascido no período Edênico que 
Deus não registrou convenientemente pelo seu 
transcendentalismo. (Deuteronômio 29:29): “As coisas 
encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus”. 

 
O LIVRO DE JÓ 

 
Todo o seu conteúdo mostra uma exposição onde o 

relacionamento dos personagens com Deus são muito próximos 
dando a entender que se trata de algo que se passou no período 
antediluviano, pouco conhecido. Prova disso é que Jó viveu, 
após todo o seu drama já em idade bem madura com filhos 
adultos, mais 140 anos (Jó 42: 16), muito acima dos 120 anos 
estabelecidos por Deus, após o Dilúvio (Gênesis 6: 3). Se 
partirmos do pressuposto que o termo “filhos de Deus” são 
descendentes de Adão e Eva, ainda no Paraíso, então os textos 
de Jó 1: 6, Jó 2: 1 e Jó 38:7  não deixam dúvida, e servem de 
base para um aprofundamento teológico no assunto, a fim de se 
estudar e entender aquele período. 
      É interessante observarmos como Caim e Abel se 
apresentavam perante Deus e como eram tratados (Gn 4:1 a 7). 
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Da mesma forma o Livro de Jó retrata um idêntico 
relacionamento dos filhos de Deus e demais personagens do 
Livro, com Deus. Em nenhuma outra parte da Bíblia nós 
encontramos esses paralelos. 

Tudo indica que a História de Jó se passou no período 
antediluviano, porém escrito muito depois, no período pós-
diluviano. Sendo escrito muito depois e em circunstâncias 
diferentes, houve uma adaptação natural às condições reinantes 
por parte da Tradição Oral, dos Escritores e Tradutores ao longo 
do Tempo. Por exemplo: A palavra SABEUS (Jó 1:15) tem, 
segundo à Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, sua raiz 
original no Hebraico como assaltantes. Posteriormente esta 
palavra deu origem ao povo Sabeus (Sabá) (1° Reis 10). Tudo 
indica que foram assaltantes (Sabeus) que atacaram os servos 
de Jó e não o povo Sabeus da nação Sabá, por exemplo. 

A Ciência diz que o Homem atual existe há cerca de 10 mil 
anos e a Bíblia diz que o Homem existe há cerca de 6 (seis) mil 
anos. Como explicar esta divergência? 

A solução do problema está como resposta o período 
indefinido da civilização humana no Éden ou Paraíso, em que a 
Terra experimentou, isto é, antes de ser contaminada pelo 
(mau) AntiDeus, tornando-se maldita (Gn 3:17). 

Os registros da civilização antediluviana são poucos 
esclarecedores. Deus tem Seus propósitos. Eu gostaria, mas não 
estou preocupado em saber, pois a Sua graça me basta. Minha 
preocupação é com aqueles que questionam e para esses eu 
preciso ter uma resposta coerente e convincente. 

O mais importante é o fato no qual a Ciência comprova que 
a última Era Glacial aconteceu entre 80 mil e 10 mil anos, 
“coincidindo” com o aparecimento do homem atual (Homo 
Sapiens) há cerca de 10 mil anos atrás. 

Teologicamente eu diria que a restauração final da Terra 
(última Era Glacial), dá lugar a criação do Homem – Adão e Eva 
– há cerca de 10 mil anos, ou bem mais, dependendo da 
Arqueologia. 
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“HOMO” 

Diante das evidências não pode haver como negar. A 
Ciência comprova a existência de algumas espécies de seres 
(criaturas) muito parecidas com o homem atual. Essas criaturas 
viveram no período de restauração da Terra. Deus as criou com 
um propósito. Tudo indica que com o propósito de observação 
prática do comportamento de uma criatura inteligente diante do 
Mundo – uma pré-criação. Com certeza não possuíam Espírito, 
eram apenas animais inteligentes, como a Ciência comprova, 
pela Arqueologia. 

A primeira espécie de “Homo” descoberta pela Ciência viveu 
a aproximadamente 2 (dois) milhões de anos. É designada por 
Homo Habilis e desapareceu (foi extinta) dando lugar ao Homo 
Erectus que viveu a aproximadamente  500 mil anos, e 
desapareceu também , isto é, foi extinto. A expressão “dando 
lugar”, quer dizer que Deus criou. 

Aproximadamente 10 (dez) mil anos, a Ciência comprova, 
surgiu o Homo Sapiens, o Homem moderno, atual, coincidindo 
com o final da última Era Glacial. 

Teologicamente a explicação é que Deus terminou a 
restauração da Terra e criou o Homem (Adão e Eva), agora com 
Corpo, Alma e Espírito, para ficar. 

Tudo o que existiu antes, todos os seres viventes, animais e 
plantas fizeram parte do estado de restauração do planeta numa 
preparação para receber o Homem. 

Enquanto a Ciência procura o “Elo Perdido”, todos os que 
olham somente para a Ciência perdem a oportunidade da 
Salvação, em Cristo Jesus, nas Escrituras. 
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A MÁQUINA PERFEITA 

Os teólogos Cristãos precisam entender que nós estamos 
numa época, num tempo, inserido em Daniel 12: 4, onde a 
Ciência é uma realidade criada por Deus, e, se foi criada por 
Deus, fica mais fácil entender algo de Deus, mesmo 
superficialmente. 

O corpo do Homem, por exemplo, é um ser de mais alta 
tecnologia em forma de uma máquina. O corpo do homem, eu 
não tenho a menor dúvida, foi projetado e construído, (criado) 
dentro de um processo de estudo e experiência no nível 
Espiritual (Celestial). Foi projetado e construído no Mundo 
Celestial e emanou para o nosso Mundo. 

Eva é produto de um outro projeto paralelo, tendo uma 
parte do corpo do homem (Adão) retirado como uma espécie de 
clonagem, isto é, processo de alta tecnologia genética que a 
Ciência já começa a descobrir e desenvolver. 

Deus não poderia pormenorizar a Criação numa época de 
total desconhecimento científico, mas que hoje, cada dia mais, a 
Bíblia nos mostra nas suas expressões simples. Ao fazer estas 
considerações estou glorificando a Deus como o Criador 
cientista. 

Não estamos numa época de desconhecimento e sim em 
que o saber está avançando numa velocidade informatizada e 
precisamos avançar na mesma velocidade para entendermos a 
Bíblia como Verdade Eterna e fonte do Poder de Deus, bem 
como, anunciá-la com autoridade. 

 

O CÉREBRO 
A Ciência já comprovou a potência que existe no cérebro 

humano comparado com um perfeito computador. Sem querer 
exagerar, mas procurando mostrar de maneira superficial e 
lógica, o nosso cérebro está ininterruptamente ligado ao 
“cérebro” de Deus. Todos os nossos atos são conhecidos porque 
Deus criou o nosso cérebro de tal maneira que mesmo dormindo 
Ele nos controla (monitora), ou melhor, sabe tudo sobre cada 
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um de nós de per si. Mesmo que o homem não queira se 
comunicar Ele está em comunicação unilateral. Ele tem o 
controle. (1° Cor 4: 5), (Mt 6: 4), (Lc 12:7). 

Deus controla, além de todas as Leis do Universo, mais de 6 
(seis) bilhões de cérebros, e todos os Seres Celestiais e 
Malignos. Desta forma podemos ter uma idéia da dimensão do 
nosso Deus. 

Deus tem acesso ao nosso “computador” cerebral 
independentemente de nossa vontade. Enquanto estivermos 
vivos, nosso cérebro (computador) estará ligado e em contato 
com Deus. Tudo foi criado cientificamente com propósitos 
definidos. À medida que a Ciência avança, fica mais claro 
entender o que se passa à nossa volta em relação à Bíblia, ao 
Homem e a Deus. Não adianta querer esconder de Deus os 
nossos atos, pois está tudo sendo registrado no Reino Celestial, 
Reino que tudo indica, é paralelo ao nosso em Ciência, mas 
Divino. Só Jesus pode deletar (apagar) aquilo que afasta o 
Homem de Deus. À medida que a Ciência avança, fica mais fácil 
de entender a Bíblia.(Hb 4:13) 

A vontade de Deus é que todos os Homens estejam ligados 
nEle, e não somente Ele ligado no Homem. 

Jesus é a senha espiritual que faz a ligação do Homem com 
Deus, de tal modo que o Homem volta a ser não só conectado 
mas controlado, dirigido e ter iluminada a tela de sua vida. 
“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra (Jesus) e luz para 
meus caminhos”. (Salmo 119:105). 

Satanás não tem acesso ao “computador cerebral” do 
Homem, mas pode influir no seu pensamento e vontade, como 
fez com o Homem (Adão e Eva) no Éden. 

Creio que estas colocações estejam sendo compreendidas, 
pois à medida que vamos tomando conhecimento dos avanços 
da Ciência, vamos conhecendo, entendendo e discernindo 
melhor o nosso Deus. Eu sempre acreditei, mas procurava uma 
resposta de como Deus tem acesso ao nosso pensamento de 
uma forma que pudesse entender. Hoje eu já entendo e espero 
que o Leitor, também, com estas colocações tenha entendido.
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      Quero lembrar que sem Jesus na vida do Homem não existe 
ligação do Homem com Deus. 

Para terminar este assunto, quero chamar a atenção, para 
que o Leitor que não conhece a Bíblia, entenda que o Universo 
não é obra do acaso, e sim um elaborado Projeto, executado e 
controlado pelo Divino Criador cientista, tendo a Bíblia como 
Manual de Revelação. Leia e estude a Bíblia. 

 
 

SEJA FEITA A TUA VONTADE 
(Mateus 6:10) (1ª João 5:14 e 15) 

Como é feita a vontade de Deus no corpo de uma pessoa? 

Tudo indica que é através do cérebro que Deus age, nos 
casos de milagres, quando eles ocorrem, por exemplo. 

Como o nosso cérebro é o instrumento computadorizado do 
nosso corpo, e que está ligado ininterruptamente ao “Cérebro” 
de Deus, toda a interferência Divina acontece através do 
cérebro. 

Isso se aplica aos casos de visões de Anjos, por exemplo, em 
uma coletividade, onde uma pessoa “ungida” vê e as demais 
não. 

Nosso corpo funciona como uma máquina energizada. Como 
está ligada e controlada por Deus, logo, todo o nosso corpo está 
patente aos “olhos” de Deus, como quem vê através de um 
aparelho infinitamente mais aperfeiçoado de ultrassom,  por 
exemplo. Desta forma , Deus sabe onde está necessitando o 
milagre e segundo a Sua vontade, conforme a Sua Palavra, Ele 
interfere, como um “Médico”. 

Quando nós oramos pela cura de enfermidade, e Deus  pela 
Sua vontade atende, ao que tudo indica, a ação desenvolve-se 
através do cérebro que tem ação por todo o corpo, e, que é 
controlado por Deus. 
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Creio que existe uma explicação por mais imperfeita ou 
incompleta, como as que acabei de ousar, tomando por base o 
conhecimento científico, em que já se faz exames e até cirurgias 
à distância, através dos instrumentos computadorizados e 
programados para fins específicos, sem falar no controle que é 
feito, em terra, no comportamento vital dos astronautas, no 
Espaço, por exemplo. 

Resumindo, Deus tem o poder de restaurar  uma mão 
ressequida, curar cego, lepra, fluxo de sangue, ressucitar, 
conforme inúmeros exemplos bíblicos, bem como, fazer cirurgias 
interna sem deixar cicatriz externa, mas que apresenta cicatriz 
internamente, acusada por exames especializados, em caso de 
milagres através de Jesus. 

A “Ciência” fica atônita com a ocorrência de uma cura Divina, 
porque a “Ciência” de Deus tem bilhões e bilhões de anos de 
Santidade e Perfeição, Onisciente, Onipotente e Onipresente, 
enquanto a Ciência do Homem possui apenas centenas de anos, 
mas não admite a ação de Deus. 

O Reino Celestial, por estar oculto aos nossos olhos 
imperfeitos, mas existente num Plano Paralelo Perfeito, 
constitui-se de tão extraordinária Ciência, como humanamente 
conhecemos, que é tolice, por assim dizer, não ouvir o que a 
Palavra de Deus exorta e não interessar-se e esforçar-se por 
entrar nele: O Reino de Deus é semelhante: 

Grão de mostarda (MT 13:31) 

Fermento (MT 13:33) 

Tesouro oculto (Mt 13:44) 

Pérola (Mt 13:45) 

Rede de Pescar (Mt 13:47) 

Apenas como exemplos enigmáticos deixados por Jesus. 
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Quem cria, controla e sustenta todas as coisas é Deus, e 
todos os que conseguirem através de Jesus Cristo, alcançar a 
Salvação, herdarão um lugar nesse Reino, preparado (João 14:1 
a 3), e ao que tudo indica, semelhante a tudo o que o Homem 
já conseguiu alcançar pelo conhecimento científico, porém 
infinitamente maior em Ciência. (Gn 1:26: Imagem / 
Semelhança). 

Pense nisso: 
Deus controla todos os seres vivos através do cérebro, 

principalmente, o Homem, mesmo após ter morrido, a ponto de 
ressucitar, conforme os exemplos bíblicos, e a expressão “Para 
Deus não existem impossíveis” (Lc 1:37). 

A afirmação bíblica de que Deus sabe até a quantidade de 
fios de cabelos da cabeça de uma pessoa (Lc 12:7), só tem 
explicação através de um sofisticado “programa 
computadorizado e previamente programado” de todo o corpo 
humano, bem como, de todo o Universo, por quem criou o 
corpo humano e o “programa”, conforme já podemos imaginar, 
humanamente, pelo conhecimento científico. 

Nós somos uma máquina humana energizada e espiritual à 
imagem e semelhança de Deus, ou não?! 

 
TUDO INDICA 

Tudo indica que o período Edênico foi transcendental e por 
isso Deus não o registrou convenientemente. 

Tudo indica que Adão e Eva tinham uma inteligência ao 
nível de toda a capacidade cerebral – Adão e Eva eram o sinete 
da Perfeição Humana (Sl 8:1-9). 

Tudo indica que os descendentes antes da Queda (Pecado) 
também nasceram com essa capacidade. 

Tudo indica que não havia escrita, mas eles se 
comunicavam à distância por meio do pensamento – uma 
espécie de telepatia, em face da transcendental capacidade 
cerebral. 
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Tudo indica que Adão ao dar nomes aos Seres Vivos, 
mostra a sua capacidade de memorizá-los (Gn 2:20), como 
quem decora uma Enciclopédia. 

Tudo indica que assim como Deus reduziu o tempo de vida 
de mil anos, aproximadamente, para 120 anos (12%) (Gn 6:3); 
(Dt 34:7), assim também, reduziu a capacidade cerebral na 
mesma proporção, após a Queda (Pecado), única explicação 
para tão pouca capacidade cerebral atual. 

 

Pense nisso: 
A Palavra de Deus afirma que os dias do homem serão de 

120 anos, em Gn 6:3 – Enigmaticamente. 
 

Em: 
Gn 9:29 =  Noé vive  950 anos 
Gn 11:11 = Sem vive 500 anos 
Gn 11:13 =  Arfaxade vive  403anos 
Gn 11:15 =  Salá vive  403 anos 
Gn 11:17 =  Heber vive 430 anos 
Gn11:19 =  Peleque vive  209 anos 
Gn 11:21 =  Reú  vive  207 anos 
Gn 11:23 =  Serugue vive  200 anos 
Gn 11:25 =  Naor vive  119 anos 
Gn 11:32 =  Terá vive  205 anos 
Gn 23:1 =  Sara vive  127 anos 
Gn 25:7 =  Abraão vive  175 anos 
Gn 25:17 =  Ismael vive  137 anos 
Gn 47:28 =  Jacó vive  147 anos 
Gn 50:26 =  José vive  110 anos 
Nm 33:39 = Arão vive  123 anos 
Dt 34:7 =  Moisés Vive  120 anos 
 

Notamos que Moisés encerra o Pentateuco em Dt 34:7, 
confirmando o que Gn 6:3 afirma – Palavra de Deus. 
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OS REGISTROS 
 

Tudo indica que no período Edênico não havia escrita e nem 
era necessário  (Hb 2:7)(Sl 8:5). 

A capacidade cerebral dos Edênicos dispensava esta 
necessidade atual, em face da transcendental forma de 
comunicação pelo pensamento telepático e capacidade de 
memorizar, como um perfeito computador cerebral. 

Não é difícil entender o que foi exposto, quando 
acreditamos que Deus se comunica e dá ordens aos Anjos que 
estão ao redor dos que O temem (Salmos 34:7), por exemplo; 
sem escrita, e sem “celular”. (Salmos 147:15). 

A escrita é uma conseqüência do pecado, isto é, a perda de 
cerca de 90% da capacidade cerebral. 

A perda da Perfeição, ou melhor, a Imperfeição atual, 
causou a necessidade da escrita e causou a multiplicação, ao 
longo do tempo, dos idiomas. 

Reflita no fato de que o Homem com cerca de 10% da 
capacidade cerebral imperfeita (conhecedor do Bem e do Mal), 
criou a Bomba Atômica e já pisou o solo da Lua, apenas como 
exemplos. Se fosse possuidor de 100% da capacidade cerebral 
atual, (imperfeita), o que o homem não teria causado ao 
mundo? 

Mexe com a minha imaginação um Mundo onde não havia 
remédio, por não haver doença, não havia funerária; por não 
haver morte; não havia disputa pessoal, por causa da inocência 
natural – pureza pessoal. 

Eu ouso dizer que por vontade Divina nada ficou registrado 
do período Edênico, como História, apesar de que esse período 
durou mais de 4 (quatro) mil anos, no meu entendimento. Os 
registros desapareceram juntamente com os “cérebros” que 
foram arrebatados ou com os que morreram após a Queda 
(Pecado). 

Eu ouso dizer mais o seguinte: 
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- Quando o homem teve reduzido a capacidade cerebral 
necessitou criar a escrita para não esquecer e se comunicar à 
distância; 

- A Ciência e os Teólogos não conseguem uma explicação 
para a origem dos idiomas porque os mesmos foram 
desenvolvidos no período Edênico, de forma oral e mental, sem 
escrita; Deus conversava com Adão (Gn 3:3 a 24). 

- Quando ocorreu a Queda (Pecado) e reduzido a 
capacidade cerebral, houve a necessidade da escrita que já 
tinha uma base teórica, em geral, espalhada pelo Mundo. 

- Os símbolos (letras) (hieróglifos) (caracteres cuneiformes) 
(etc) apenas materializaram os idiomas que tinham sido 
transmitidos durante milhares de anos de forma oral e mental, 
pelos descendentes de Adão e Eva antes da Queda. 

- Palavras em geral e formas verbais já eram amplamente 
desenvolvidas conforme podemos concluir em Gn 2:20, em que 
Adão dá nomes aos seres vivos, e falava com Deus. 

- É interessante a afirmação em Gn 11:1 em que a Bíblia diz 
que havia até então apenas uma única linguagem de 
comunicação (uma única maneira de falar) mas não especifica 
qual, e ao que tudo indica, teve origem no Éden. Quero lembrar 
que o período Edênico foi Transcendental enquanto durou. 

−−−−−−−−−−−−−− � −−−−−−−−−−−−− 
Uma evidência de que o período Edênico foi longo é o fato 

de Adão e Eva caírem em tentação por não terem sabido 
administrar (vigiar) o assédio da Serpente (Satanás). 

Você já presenciou ou tomou conhecimento de situação 
semelhante?! 
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RAÇAS 

Uma das maiores incógnitas do ponto de vista da Ciência 
está na origem das Raças, principalmente as 3(três) principais: 
  • Caucasóide ou Branco; 
  • Negróide ou Negro; 
  • Mongolóide ou Amarelo. 

Por outro lado, a Bíblia nunca menciona a idéia de “Raça” e 
nem tal conceito é desenvolvido nas Escrituras. 

A título de reflexão fiz um singelo apanhado sobre o 
assunto naquilo que achei interessante: 

Definição científica de Raça baseada no Genótipo ou 
formação genética humana, e não nas definições fenótipos 
(Múltiplos efeitos genótipos): 

“Uma raça é uma população humana suficientemente 
isolada para revelar uma composição genética distinta, que se 
manifesta em uma combinação toda própria de características 
físicas”. 

Nas palavras de Washburn: 
“Raças são produtos do passado, relíquias de tempos e 

condições que há muito deixaram de existir”. (Enciclopédia de 
Bíblia, Teologia e Filosofia). 

Do exposto entende-se que a origem das Raças foram 
influenciadas principalmente por: 

• Situação climática; 
• Longo isolamento de gerações em determinada região 

geográfica e um longo período de vida; 
• Localização em relação aos pólos da Terra, e ação 

magnética da Lua e do Sol. 

Exemplo prático: 
As gerações de nordestinos (Região Equatorial do Brasil), 

incluindo os índios da Região, formaram ao longo desses 500 
anos, uma população de pessoas com a cabeça bem distinta das 
pessoas de outras Regiões – cabeça “chata”. 
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Nenhuma Raça é predominantemente superior em 
inteligência sobre outra. A variação da inteligência é uma 
questão puramente individual, nunca inerentemente racial. 

Cientificamente está comprovado que nutrição inadequada 
reduz a inteligência e a criatividade de um povo, como um total. 

A título de informação deixo a mais extensa classificação das 
Raças sugeridas por E. Adamson Hoebel. (Enciclopédia de Bíblia, 
Teologia e Filosofia): 
• Européia (Europa, Norte da África e Oriente Médio); 
• Indiana (Índia); 
• Asiática (Sibéria, Mongólia, China, Japão, Suleste da Ásia, 

Indonésia); 
• Micronésia (Ilhas do Pacífico ocidental desde Guam às Ilhas 

Marshalls); 
• Melanésia (Ilhas do Pacífico Ocidental ao Sul da Micronésia, 

desde a Nova Guiné até Fiji); 
• Polinésia (Ilhas do Pacífico Oriental desde as Ilhas do Havaí 

até Nova Zelândia e a Ilha de Páscoa); 
• Americanas (População formada pelos Índios); 
• Africanas (População da África, ao Sul do Deserto de Saara); 
• Australiana (População formada pelos Aborígines Australianos). 

Todos os círculos científicos modernos concordam que todos 
os seres humanos vivos pertencem a uma única espécie. 

Teologicamente todos descendem de Adão e Eva, não há 
dúvida, e a Teologia agradece à Ciência a comprovação. 

Em seguida, apenas com os singelos dados e explicações 
anteriores, vou “ousar” mais uma vez e fazer uma reflexão 
Teológica sobre a origem das Raças: 

a) Tudo indica que os descendentes de Adão e Eva, nascidos 
antes do Pecado (Queda) ocuparam a Europa, a África e a Ásia, 
formando as Raças Branco, Negro e Amarelo; Gn 1:28: Enchei a 
Terra. Motivados pelo desejo de aventura e independência 
estabeleceram uma população isolada, em diversas regiões do 
Mundo; 
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b) Tudo indica que em face de sua imortalidade, conforme 
explicado anteriormente, formaram uma população distinta sob 
ação dos pólos magnéticos da Terra, durante milhares de anos, 
bem como a ação magnética da Lua e do Sol, além de 
alimentação típica da região; influência climática. 

c) Tudo indica que o período de tempo contado a partir do 
Dilúvio não explica a origem dessas Raças, por ser muito 
pequeno para a ocupação dos Continentes e a sua composição 
Genética própria; 

d) Tudo indica que somente um período bem maior, 
anterior ao Dilúvio, compreendendo o período desconhecido 
antes da Queda de Adão e Eva, pode explicar e justificar a 
origem das Raças; 

e) E por fim, tudo indica que o Dilúvio não foi Mundial, e 
sim, Regional, não tendo atingido a Ásia e a África, logicamente, 
pois que se tivesse atingido esses Continentes, as Raças 
Amarelo e Negro teriam desaparecido. 

Se observarmos as palavras de Jesus em Mateus 24:37 a 44 
e discernirmos as expressões “assim como” e “assim será”, 
veremos que assim como não serão todos destruídos (mortos), 
na Grande Tribulação, assim também não foi nos tempos de 
Noé - “assim como foi nos dias de Noé, também será...”. 

Se Deus abriu o Mar Vermelho (Êxodo 14:22) e o Rio 
Jordão (Josué 3:16) criando uma barragem invisível para conter 
as águas, também fez para conter as águas durante o Dilúvio, 
inundando apenas a região do Crescente Fértil e adjacências, 
preservando as áreas cujos povos não mereciam ser atingido, 
no restante do Mundo. 
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Pense nisso: 

A China possui 1 (um) bilhão e 300 milhões de habitantes. 
(em 2005). 

Os estudiosos afirmam que o tempo e a história desse povo 
ultrapassam o período conhecido biblicamente, a ponto de 
possuir tantos habitantes. 

Na África tem sido encontrados fósseis do Homem Sapiens 
que ultrapassa o período bíblico conhecido, a ponto da Ciência, 
equivocadamente, apontar a África como o berço da 
humanidade, e não o Crescente Fértil, lugar do Éden de Gênesis 
2:8. 

Com certeza houve migração no período Edênico que 
resultou no estabelecimento da Raça Negróide, na África, bem 
como, da Raça Mongolóide ou Amarelo, na Ásia, por exemplo. 

Medite e reflita no fato da Índia possuir uma população de cerca de  
1(um) bilhão de habitantes (em 2004) e uma Raça distinta e estar 
situada em área geográfica bem distante do Crescente Fértil, da mesma 
forma que a China, em relação ao Dilúvio. 

Por exemplo, medite e reflita: 
Os primeiros descendentes de Adão e Eva vivendo e 

multiplicando-se na Europa, na Ásia e na África, durante mais de 
4 (quatro) mil anos, sem envelhecer, num período e em 
condições especiais que a Terra experimentou, antes de se 
tornar Maldita.      (Gn 3:17) 

“Raças são produtos do passado, relíquias de tempos e 
condições que há muito deixaram de existir”. 

−−−−−−−−−−−−−− � −−−−−−−−−−−−− 
 “... É fato estabelecido por descobertas fósseis – Há amplas 

indicações de um clima mais salubre nos dias antediluvianos. 
Também não devemos esquecer que os antediluvianos eram a 
raça dos filhos de Deus que viviam racionalmente e com 
temperança”. (Arqueologia do Velho Testamento Pg 6 – Merril 
F.Unger) (2) H.C. Leupold, Exposition of Gênesis (Grand Rapids, 
1950). Vol I, pg 234. 
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O ÉDEN DE EZEQUIEL 28:13 
 

A Ciência afirma através de comprovações fósseis e 
arqueológicas que o passado da Terra envolve muitos Enigmas 
apontando indícios de que o planeta experimentou, ou melhor, 
possuiu um estágio de características avançadas no que diz 
respeito à Ciência, nos primórdios da Terra. 

A Bomba Atômica é um exemplo de avançado 
conhecimento científico. 

“Quando explodiu a primeira Bomba Atômica no Novo 
México, o deserto tornou-se um vidro fundido verde, no local da 
explosão. 

Esse fato, de acordo com a revista Free Word, ofereceu aos 
arqueólogos uma pista – Eles tinham escavado no antigo vale 
do Eufrates, e haviam desenterrado uma camada de cultura 
agrária, com oito mil anos de antiguidade, uma camada de 
cultura de criação de gado, mais antiga ainda, e uma ainda mais 
antiga cultura de homens das cavernas. Recentemente, eles 
atingiram uma outra camada – de vidro verde fundido. Pense só 
nisso, irmão !” (New York Herald Tribune, 16 de fevereiro de 
1947). 

“Pedacinhos de vidro, talvez fundidos em fogueiras é uma 
coisa; mas áreas inteiras de vidro verde já é algo inteiramente 
diferente. E esse não é o único local onde tal coisa tem sido 
encontrada. Há também áreas similares na costa ocidental da 
Escócia e em outros lugares, onde apenas um lado foi fundido, 
como se atingido por algum intenso calor, vindo do alto. Os 
relâmpagos ocasionalmente fundem a areia, mas sempre 
seguindo o modelo de uma raiz. Portanto, o que produziu uma 
camada inteira de vidro verde, em diversos lugares da 
Mesopotâmia?” (Pursuit, Janeiro de 1970, Ian Sanderson). 

(Os textos em referência foram extraídos da Enciclopédia de 
Bíblia, Teologia e Filosofia, Pg 180 – Volume I). 

Por incrível que pareça, essa camada de vidro verde fundido 
está na mesma área geográfica que a Bíblia indica a respeito do 
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Éden de Adão e Eva (Gn 3:8). É muita coincidência de fatos e 
ocorrências. 

Observe também na mesma área geográfica as diferentes 
camadas de cultura mostrando os diversos estágios de 
existência na face da Terra: 

a) 8(oito) mil anos atrás - Éden de Adão e Eva (Gn 3:8); 

b) Homem das cavernas – Homo Habilis ou Homo Erectus; 

c) Camada de vidro verde fundido – Éden de Ezl 28:18.  

Teologicamente eu não tenho dúvidas de que Deus ao 
deixar os vestígios das diversas culturas na mesma região 
geográfica da Mesopotâmia, mesma região que a Bíblia indica 
como área onde existiu o Éden de Gn 3:8 – Adão e Eva, mostra 
que precisamos nos aprofundar nas camadas da pesquisa, junto 
com o estudo das Escrituras e sair da superficialidade. 

Deus deixou os vestígios do passado da Terra para que o 
Homem através do esforço desvende, ou melhor, alcance o 
conhecimento, o entendimento e o discernimento do seu 
Criador. 

“Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de 
todo o vosso coração” (Jeremias 29:13). 

Por incrível que pareça, tudo indica, que essa camada 
profunda de vidro verde, segundo os cientistas, produzida por 
algo como uma explosão atômica, pode ser a resposta para o 
que a Bíblia diz sobre o Éden de Ezequiel 28:18 “... eu, pois, fiz 
sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduzi a 
cinzas sobre a Terra, aos olhos de todos os que te contemplam”. 

Tudo indica que a Queda do Éden de Ezequiel 28:13 
provocou uma batalha transcendental entre os seres celestiais 
fiéis a Deus e, Satanás (Ex Lúcifer) e seus demônios, 
provocando uma situação caótica na face da Terra (Ap 12:7-9). 
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Quero chamar a atenção para o fato de que a Bíblia afirma 
que existiu um Éden – Jardim de Deus (Ez 28:13). Um Jardim 
é uma extensão de um lar, na vida humana. Por 
comparação a Bíblia nos mostra que o Jardim de Deus de 
Ez 28:13, é uma extensão do Céu, um lugar onde Deus, 
na Terra, se fazia presente - “Santo dos Santos ou Lugar 
Santo”. 

A Terra era perfeita em Deus, totalmente Santa, sem a 
anunciada contaminação de Apoc 21:27. 

A Terra era habitada por Deus e os Seres Celestiais criados 
por Ele. Como e em que condições isso se deu, é um mistério 
que foi totalmente apagado, isto é, a Terra foi totalmente 
transformada e reduzida a um caos – A Terra ficou sem forma e 
vazia  (Gênesis 1:2)(Ez 28:1-19). 

Os indícios intrigantes de uma avançada civilização pré-
adâmica, estão relacionados com o Éden de Ezequiel 28:13, eu 
não tenho como não acreditar. Deus destruiu todos os sinais da 
presença dos Seres Celestiais e de Sua presença da face da 
Terra, mas deixou os sinais da potência em fogo, que foi a 
batalha da queda de Lúcifer, enigmaticamente. 

Eu entendo que a Terra foi restaurada segundo o propósito 
de Deus de criar condições para dar ao Homem o melhor meio 
de vida, sem nenhum tipo de transtorno (Sl 91:10-12). 

O Homem só conhecia o Bem, por isso a designação inicial 
do Éden, de Paraíso - Uma extensão do Céu. 

As condições atuais, são frutos da maldição que tornou a 
Terra morada de Demônios, em fase do Pecado (Queda) (Gn 
3:17) (Ap 18:2). 

Na Queda do Éden de Ez 28:13, Deus destruiu as condições 
reinantes da face da Terra. 
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Na Queda do Éden de Adão e Eva (Gn 3:1-24), Deus não 
destruiu as condições reinantes da face da Terra, mas deixou 
que condições malditas reinassem, como meio de salvar àqueles 
que por livre arbítrio optassem entre o Bem e o Mal. 

Lamentavelmente a Ciência, e, uma parte dos Teólogos não 
entendem que o Mundo (Universo) é conforme Deus determina. 
Se Deus quiser parar o Universo, Ele pára (Josué 10:12 e 13). 
Se quiser retroceder seus movimentos, Ele retrocede (2°Reis 
20:1 a 11). Se quiser fazer outro Universo, e, Terra, Ele faz 
como está profetizado que fará um novo Céu e uma Nova Terra 
(Apocalipse 21). 

Quero concluir o Éden de Ezequiel 28:13 chamando a 
atenção para o estado de Perfeição e Santidade de Deus e os 
Seres Celestiais; o estado de Imperfeição de Satanás e os seus 
demônios; e o nosso estado atual de “contaminação”, que nos 
afasta de Deus, que nos deixa vulnerável e que somente através 
de Jesus podemos alcançar o estado de graça e condição de 
filhos de Deus. 

O Éden não acabou, está temporariamente oculto: “E, 
expulso o Homem, colocou Querubins ao oriente do Jardim do 
Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o 
caminho da Árvore da Vida”. (Gn 3:24) (Ap 2:7). 

Pense nisso: 

Deus criou, inicialmente, o Universo e a Terra com o objetivo 
de habitá-la com Anjos, a fim de provar e aprovar ou reprovar 
àqueles que foram criados (Judas 6) . (Judas 9). 

O Éden e Jardim de Deus, de Ezequiel 28:1 a 19, 
principalmente o versículo 13, nos dá uma idéia disso ao fazer 
uma simbologia através do Rei de Tiro, conforme nossa 
concepção humana de vida, a fim de se entender aquele 
período, enigmático e transcendental. 
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Lúcifer é citado, enigmaticamente, como Rei de Tiro e 
personagem principal daquele período, tendo sido provado e 
reprovado com os demais Anjos que o acompanharam na 
reprovação e perdição Eterna. (Ezequiel 28:19). 

Quanto a atividade dos Anjos em outros Planetas, nada se 
pode especular, pois a Bíblia não nos mostra nenhum indício 
nesse sentido, e, nem as explorações espaciais até agora 
realizadas - em relação aos Anjos. 

O maior mistério está na “substância” imperfeita que 
contaminou Lúcifer e os demais anjos caídos, bem como, a Adão 
e Eva, com conseqüências para toda a vida na Terra, 
caracterizada biblicamente de Árvore do Conhecimento do Bem 
e do Mal (Gn 2:9)(coisa que contamina - Ap 21:27). 

O Novo Céu e Nova Terra, é projeto de Deus com o 
mesmo sentido que iniciei este comentário, não mais 
para provar e aprovar ou reprovar, mas para abençoar, 
premiar, galardoar e eternizar, tanto aos Anjos como as 
pessoas que alcançaram a Salvação em Cristo Jesus. (Mt 
25:31). 

Todos aqueles que desde Adão e Eva, viveram antes da vinda 
de Jesus, e, todos os que não conheceram a Jesus e morrem 
sem terem recebido o Evangelho, serão julgados e pesados na 
“Balança” (Daniel 5:27), em função do seu comportamento em 
relação ao Bem e o Mal que praticaram (Apocalipse 20:11 a 15), 
segundo a Justiça de Deus. (releia: “As Crianças”). 

O importante é conhecer, interessar-se e receber a Jesus 
como o seu Único e Eterno Salvador e ficar livre de comparecer 
diante do Trono Branco. (Ap 20:11)(Jo 5:29)(Ec 12:14). 
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OS DINOSSAUROS 
É muito comum ouvir a seguinte pergunta: a Bíblia fala nos 

dinossauros? 
É impressionante como Deus preservou alguns fósseis das 

diversas espécies de dinossauros que viveram entre 150 milhões 
e 60 milhões de anos, na face da Terra, sem contudo fazer 
qualquer referência a eles na Bíblia. 

Quando assistimos os filmes sobre dinossauros, entendemos 
que eles jamais poderiam viver no mundo em que vivemos hoje. 

Biblicamente o homem foi criado para dominar os animais, 
entretanto jamais poderia dominar os dinossauros. (Gn 1:28). 

A Ciência tem algumas teorias sobre a extinção dos 
dinossauros. Minha pergunta à Ciência tem por entender que se 
criaturas tão poderosas não resistiram, logo, as demais espécies 
também não poderiam resistir, a ponto de existir uma fauna e 
uma flora e uma enciclopédia de seres vivos a povoar o Planeta. 
Deus criou tudo novo após a Terra ficar sem forma e vazia, no 
meu entendimento. 

Teologicamente eu entendo que os dinossauros viveram no 
período bíblico compreendido em Gênesis 1:1 “No princípio criou 
Deus os céus e a terra”. – Perfeita. 

Em Gn 1:1 está o passado da Terra que Deus não registrou 
convenientemente, por ser um período transcendental, 
conforme explicado anteriormente, e abrangendo o Éden de 
Ezequiel 28:13. 

Como disse no início, Deus deixou os vestígios dos 
dinossauros, enigmaticamente, por tantos milhões de anos, não 
para confundir os estudiosos da Bíblia, mas para obrigá-los a 
estudá-la com profundidade, com temor, mas sem tremor. 

Para quem não está concordando com esta exposição 
lembre-se que a Bíblia é uma seqüência de enigmas, isto é, as 
suas verdades não estão em ordens cronológicas e literais. 

O registro bíblico da Criação em Gn 1:3 a 31, não faz a 
menor menção dos dinossauros, a ponto de citar a criação dos 
animais domésticos, bem ao contrário do ambiente em que 
mostram os filmes, logo, eles viveram no período anterior, isto 
é, antes da Terra se tornar um caos – sem forma e vazia. 

Conclusão: 
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A Terra, biblicamente, passou por dois estágios: 
O 1º não registrado convenientemente, por ser um estágio 

transcendental, antes de se tornar sem forma e vazia (Gn 
1:1,2); 

O 2º estágio, caracterizado por uma restauração enigmática 
e transcendental, em que Deus criou tudo novo e criou o 
homem. (Gn 1:3 a 31). 

Deus não registrou a existência dos dinossauros, mas deixou 
os seus indícios. 

Deus registrou superficialmente o Éden de Ezequiel 28:13, 
mas não deixou os seus indícios. 

Será exagero relacionar as duas afirmações acima e dizer 
que os dinossauros, pelo seu porte extraordinário,fizeram parte 
do Éden e Jardim de Deus de Ezequiel 28:13, pelo seu 
transcendentalismo, juntando os registros de um e os indícios 
do outro? 

No Éden e Jardim do Éden de Adão e Eva, tinha de tudo, até 
animais. 

No Éden e Jardim de Deus de Ezequiel 28:13, também, ao 
que tudo indica, dinossauros, por exemplo. 

No Éden e Jardim do Éden de Gn 2:8, Adão era responsável 
para o guardar. 

No Éden e Jardim de Deus de Ezequiel 28:13, Lúcifer era o 
Querubim responsável, diante de Deus. 

O Éden e Jardim do Éden de Adão e Eva durou milhares de 
anos, no meu entendimento. 

O Éden e Jardim de Deus de Ezequiel 28:13 durou milhões 
de anos, tomando por base os dinossauros. 

No Éden e Jardim do Éden de Adão e Eva, quando eles 
pecaram a conseqüência foi a morte. 

No Éden e Jardim de Deus de Ezequiel 28:13, quando Lúcifer 
e seus seguidores pecaram, ao que  tudo indica, os dinossauros 
são os indícios da morte. 
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ADÃO O SUMO SACERDOTE 
 
Existem assuntos teológicos que a pessoa que não possui 

conhecimentos bíblicos, nos aspectos de doutrina e 
ensinamentos Divinos, não consegue entender, sem uma 
explicação. Desta forma vou usar apenas termos mais comuns 
para expor o que o título acima quer dizer. 

A religião judaica foi toda alicerçada nas Leis que Moisés 
recebeu de Deus. O Templo, ou Santuário tinha um lugar 
especial chamado Santo dos Santos ou Santíssimo, onde 
somente o Sumo Sacerdote poderia entrar, para falar com Deus, 
(Lv 16: 34). Ficou estabelecido que o Sumo Sacerdote entraria 
ali uma vez por ano para interceder pela nação (povo). O Sumo 
Sacerdote não poderia estar em pecado, pois se assim 
acontecesse, ao entrar ele morreria, tanto é que era ligado pela 
cintura por uma corda de fora para dentro, pois se acontecesse 
de ser fulminado, por causa do pecado, seria puxado para fora, 
pela corda. No Santo dos Santos estava a Arca da Aliança que 
representava a aliança de Deus com Israel. Dentro da Arca 
estavam os Dez Mandamentos. 

O Éden era, por comparação, um Santuário; 
O Jardim do Éden, por comparação, o Santo dos Santos, ou 

Santíssimo, onde Deus se fazia presente. 
A Árvore da vida, por comparação, era a Arca da Aliança. 
A Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, por 

comparação, era o pecado que Sumo Sacerdote não podia ter 
em seu corpo, e que Adão por desobediência se deixou 
contaminar morrendo espiritualmente. 

Adão era uma espécie de Sumo Sacerdote, por comparação, 
pois foi colocado especialmente no Jardim do Éden (Santo dos 
Santos) por Deus (Gênesis 2: 8). Tudo indica que era o 
intercessor de todos os seus descendentes, como o Sumo 
Sacerdote de Israel, por comparação. 

Tudo indica que a ordem de Deus para encher a Terra 
(Gênesis 1:28) mostra  que os seus descendentes foram se 
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espalhando, mas Adão e Eva  permaneceram no Jardim do Éden 
(Santo dos Santos), por ordem de Deus, como Sumo Sacerdote 
intercessor, e Eva Auxiliadora. 

Adão pecou, morreu espiritualmente, e em conseqüência 
deixou todos os seus descendentes sem um Sumo Sacerdote, 
motivo pelo qual, todos perderam a imortalidade (maldita é a 
terra – Gênesis 3:17). 

O Sumo Sacerdote fazia o sacrifício à tarde, no Templo, 
diariamente. 

Deus, à tarde, diariamente, falava com Adão, no Éden 
(Gênesis 3:8), sem nenhum impedimento, em face da perfeição. 

Adão foi o primeiro intercessor entre Deus e os Homens 
(Povo) 

Moisés foi também um intercessor que falava com Deus, 
porém através de artifícios (sarça ardente), por causa da 
imperfeição. 

O Sumo Sacerdote passou a ser o intercessor, após Moisés. 
Hoje, o intercessor é o meu Jesus (Hebreus 7: 25) 
É o seu ?! 

 

ACREDITE SE QUISER 
 

Quando Deus criou e colocou o Homem na Terra (Éden) o 
cercou de toda a espécie de graça (Sl 91:10-12). 

Quando o Homem pecou (contaminou-se) com o mau 
(AntiDeus), perdeu  a imortalidade e ficou sujeito a toda espécie 
de desgraça. 

Tudo era controlado por Deus. Todos os fenômenos da 
natureza que hoje existem (terremoto, raios, tufões, vulcões, 
maremoto, enchente, etc) eram do controle de Deus, de tal 
forma que não afetavam o homem. Não havia enfermidades. 

Ao pecar, o Homem ficou sujeito às enfermidades e sujeito 
aos fenômenos da natureza que hoje acontecem, em face do 
posicionamento que Deus tomou como conseqüência da 
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desobediência do Homem. Quando Deus diz maldita é a Terra, 
está incluindo o que foi exposto e muito mais. 

Se nós observarmos como Jesus controlava, dominava e 
exercia ação sobre as enfermidades e os fenômenos físicos da 
natureza, não teremos dificuldade de entender o que estou 
expondo. Em Jesus está a Onipotência (Mt 28:18)(Fp 3:21). 
Lembre-se: Ele desceu da Sua Glória (Jo 17:5) mas, não 
perdeu a Divindade. 

Jesus curava e ressuscitava. Transformava coisas líquidas e 
alimentos. Mandava no vento, no mar e na terra, isto é, estava 
e está tudo sob Seu controle e Autoridade (Mt 8:3, 
13,15,27,32). 

Com certeza, no Reino Milenial de Jesus, não vai haver 
escassez de nada para o sustento da Humanidade, bem como, 
não haverá terremotos, furacão, enfim, não haverá descontrole 
dos fenômenos físicos da natureza que hoje afetam o Homem 
(Zacarias 14:9) (Dn 2:44) (Ap 11:15). 

A Cadeia Alimentar será totalmente transformada, a ponto 
do Leão comer palha com o Boi (Isaias 11:1-10) (Isaias 65:25). 

Acredite se quiser! Eu sei em quem tenho crido. Eu vou 
reinar com Jesus. 

Pense Nisso: 
O capítulo 4:1 a 37, do Livro do Profeta Daniel, mostra como 

Deus interfere na natureza das pessoas, quando necessário, 
como fez com o Rei Nabucodonosor, individualmente, 
transformando-o num animal vegetariano, durante 7 (sete) 
anos. A explicação humana, para tão extraordinário mistério, é 
como entrar no “computador cerebral” e alterar o “programa” 
em área específica do corpo, por quem criou o “programa” e  
corpo. Ele tem o controle. 
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EVA A AUXILIADORA 
 

Disse mais o Senhor Deus: “não é bom que o homem esteja 
só: far-lhei-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea” (Gênesis 2: 
18). 

Não se mexe no projeto ou modifica-se a sua execução sem 
autorização expressa do projetista (Is 3:12). 

Com esta colocação eu quero expressar a minha opinião 
com relação à posição da mulher no Plano Eclesiástico. A mulher 
foi projetada para ser uma auxiliadora do homem. Não estou me 
referindo à posição da mulher na vida secular, mas sim, na 
Igreja. Deus falava com Adão (Gênesis 3: 9) como uma espécie 
de Sumo Sacerdote, e não com Eva. Isto não quer dizer que a 
mulher não possa ser usada por Deus, pois eu mesmo tenho 
testemunhos de irmãs em Cristo, usadas com revelação de Deus 
para mim. Mas como uma Sacerdotisa, nem Jesus entre as suas 
seguidoras (Lucas 8: 1 a 3), escolheu sequer uma mulher, mas 
sim, para levar, como uma auxiliadora, as boas novas da 
ressurreição aos futuros Sacerdotes (Apóstolos) (Mt 27:55; 
28:10). 

Mexer na execução do projeto é uma temeridade, afirmo. 
Continuando, quero mostrar que Deus ao afirmar que não 

se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea (Gênesis 2: 20), 
tem o seguinte significado: 
� “Não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea”, na 

teoria (projeto) e não na prática que não teria sentido, pois 
não existia nenhuma outra mulher. 

� Deus fez um projeto para a mulher separado, como o de 
Adão, e viu pela Onisciência que não atenderia ao homem. 

� Deus fez então um projeto e o executou, com parte do 
corpo do próprio homem (Gn 2: 21 a 23), por melhor 
atender ao Seu propósito e ao homem. 

� Tudo indica que o indício masculino que a mulher trás na 
sua genitália, é conseqüência de uma forma sobrenatural, 
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de clonagem genética, que Deus não quis evitar, mas que 
não interfere na natureza da mulher. 

� Tudo indica que a mulher foi criada por Deus num projeto, 
transcendental de espécie de clonagem genética de parte 
do corpo de Adão, para atender às condições de 
conformidade como auxiliadora e o que diz Gn 2:21 a 24; 

� Tudo indica que no projeto independente de criação da 
mulher, pela Onisciência, Deus viu um grande confronto de 
personalidade, entre a mulher e o homem, em que a 
mulher não se submeteria a ser uma auxiliadora, e por isso 
não o executou. (Gn 2: 20). 

� A clonagem genética é uma realidade científica que o 
homem não tem o direito de executar, pois foge ao ensino 
Bíblico de crescer e multiplicar, e não, clonar. 

 
A ÁRVORE DA VIDA 

 
As duas árvores que são citadas em Gn 2:9 eram árvores 

como nós conhecemos ou a sua citação trata-se de algo 
simbólico? Ninguém pode afirmar com inteira convicção, da 
mesma forma que não se pode afirmar que uma serpente se 
comportasse como uma pessoa, a ponto, de usar uma 
linguagem de comunicação. 

Do exposto, quero externar a minha opinião sobre um 
assunto teológico, de imensa profundidade e extensa polêmica. 

A Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, bem que 
poderia ser uma espécie qualquer em que os elementos do 
AntiDeus (Mau) estivessem concentrados e sua contaminação se 
processasse através dos frutos. Tudo sob o controle de Deus. A 
Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal estava no Jardim, em 
lugar bem visível e isolado, para não ser confundida. 
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A Árvore da Vida, entretanto, tem um significado tão grande 
que não cabe uma simples explicação e querer externar o seu 
conteúdo, nem com todos os livros que o mundo pudesse 
conter, pois se trata de Jesus (João 21: 25). 

O Éden era uma espécie de Santuário e o Jardim do Éden, 
uma espécie, de Santo dos Santos e a Árvore da Vida estava no 
Santo dos Santos, isto é, no meio do Jardim. A Árvore do 
Conhecimento do Bem e do Mal estava também no meio do 
Jardim sob a forma de elementos do AntiDeus sob controle de 
Deus. 

Preste atenção que o Senhor plantou um Jardim no Éden. O 
Jardim era um lugar especial dentro do Éden, onde estava a 
Árvore da Vida, ou melhor, onde está a Árvore da Vida conforme 
Apocalipse 2: 7. 

Como disse, não dá para a nossa mente entender tamanho 
significado espiritual. Quero contar com a boa vontade dos que 
procuram uma revelação de Deus para continuar sobre este 
assunto mostrando o seguinte: 

- Saia um rio do Éden para regar o Jardim (Gênesis 2:10) 
numa demonstração de que o Jardim era vivificado de fora para 
dentro, assim como nós, no Espírito. (Jesus é a Água da Vida - 
João 4:14). 

- O fato de estarem no mesmo lugar, isto é, a Árvore do 
Conhecimento do Bem e do Mal e a Árvore da Vida estarem no 
Jardim, mostram que Deus deu ao Homem o livre arbítrio de 
escolha, assim como hoje existem duas portas (Mateus 7: 13, 
14) dois caminhos, um largo e um estreito. 

A seguir deixo algumas colocações para servir de reflexão: 
� A Árvore é uma Árvore natural ou uma expressão de cunho 

espiritual? 
� Deus expulsou o Homem do Jardim e providenciou uma 

guarda para o Caminho da Árvore da vida (Gn 3: 24); 
� Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida (João 14: 6); 
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� Jesus disse também: eu sou a videira verdadeira (Árvore da 
Vida) (João 15: 1); 

� Jesus disse mais: eu sou a água da vida (João 4: 14) meu 
corpo e verdadeira comida (João 6: 55) e meu sangue, 
verdadeira bebida (Ap 22:1,2). 

    Vou parar por aqui, se você quer saber se as 2 (duas) 
Árvores do Jardim eram de natureza como conhecemos ou se 
a serpente era como nós conhecemos, eu não sei, mas uma 
coisa eu sei: 
- Ninguém jamais em vida carnal poderá entender os 

desígnios de Deus, se Ele não os quiser revelar. Eu estou 
satisfeito em saber que a Árvore da Vida existe, eu sei o 
Caminho e ela está me esperando (Gn 3: 24 e Ap 2: 7). 

 
A SÍNDROME DE EVA 

 
Eva deixou-se influenciar pelas palavras da Serpente (Gn 3:1-5). 
Com certeza a Serpente (Satanás) constantemente insistia 

para Eva comer o fruto proibido (Ap 12:9). 
É interessante observar que Satanás descobriu em Eva, e 

não em Adão, o caminho para o Pecado (Queda), nisso está a 
Síndrome de Eva: No ouvir; Bom para desfrutar; Agradável aos 
olhos; Desejável (Gn 3:4 a 6) – A solução é Jesus. 

Como Eva comeu e não morreu instantaneamente, mas 
sentiu os efeitos do conhecimento do Bem e do Mal, 
principalmente em perder a inocência ou pureza natural, 
resolveu não comentar nada com Adão, mas induziu-o a fazer o 
mesmo. Um abismo chama outro abismo. (Salmos 42:7). 

Como Adão percebeu que Eva não morreu, como Deus 
havia dito, acabou comendo também do fruto proibido. Só então 
percebeu o erro cometido. 

Com certeza Eva escondeu de Adão os efeitos esperando 
que ele também seguisse o seu exemplo. 
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Com certeza Eva sabia da curiosidade e “pontinha” de 
ambição de Adão, e, não queria ser responsabilizada sozinha 
perante Deus, e fez com que Adão a imitasse. 

 
A ANGÚSTIA E TRISTEZA DE ADÃO 

Não existem palavras para expressar o estado d’Alma de 
Adão ao ser expulso do Jardim do Éden: 

Adão perdeu a comunhão com Deus; 
Viu Eva sofrer na gestação e concepção.  (Gn 4:1). 
Chorou a morte de Abel; a morte o fez sentir a extensão do 

pecado; 
Contemplou o afastamento e perdição de Caim; 
Sentiu a diferença entre o Paraíso e o Mundo que perdeu a 

perfeição e se corrompeu. (Gn 6:11). 
Com certeza era acusado violentamente, isto é, 

responsabilizado por tudo de ruim que acontecia à sua volta e 
no Mundo; 

Certamente sofreu muito, principalmente, em ver Eva 
envelhecer e morrer, bem como, sentiu todo o ônus da velhice, 
principalmente numa época sem os recursos que temos hoje. 

 
O REINO PARALELO 

(1° Cor 2: 9) ( 2° Cor 12: 1 a 4) 

Ao observarmos com muita atenção alguns Versículos 
Bíblicos, iremos entender que existe um Reino Paralelo Perfeito, 
Invisível, Eterno, onde Deus projeta, executa e emana para o 
nosso Mundo. (Mateus 28: 18) 

Por exemplo, observemos o seguinte: 
1°Pedro 1: 20; Apocalipse 13: 8; afirmam que o Cordeiro 

(Jesus) foi morto, isto é, foi projetado antes da fundação do 
Mundo, sobre isso, já fiz um comentário anterior. 

Gênesis 2: 18 e 2: 20; também fiz um comentário onde Eva 
foi alvo de 2 (dois) projetos, sendo um rejeitado e executado o 
segundo, conforme explanei anteriormente. 
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Certamente com Adão não foi diferente, isto é, também foi 
alvo de um projeto antes de ser criado (Gênesis 1:26). 

Estou abordando estes assuntos para mostrar que tudo que 
existe, tudo que Deus criou, foi muito bem estudado à nível de 
Ciência, como nós entendemos humanamente, porém no Reino 
Celestial, e emanado para nosso Mundo. 

Quando digo tudo isso, é tudo mesmo, desde os insetos, 
aves, animais, sem exceção, foram projetados e criados por 
Deus: O Universo. 

Estou fazendo estas colocações, pois muitos, sem 
perceberem, pensam que Deus é um mágico que tira, 
aleatoriamente, “coelhos da cartola”. 

Tudo que já existiu e desapareceu da face da Terra, 
principalmente animais e plantas fizeram parte do projeto de 
Deus, que se quiser poderá recriar ao Seu propósito. 

Não estou “viajando nas nuvens”; eu sei o que penso e 
como entendo o que leio nas Escrituras, apesar das minhas 
limitações. 

Existe um Reino Celestial, Puro, Santo, Perfeito, Eterno, 
Único, de certa forma, semelhante ao nosso, de onde nós 
emanamos, e para onde eu vou. (João 18: 36 e 37), (Mt 25: 
34), (1ª Cor 2:9). 

Você vai?! 
 

−−−−−−−−−−−−−− � −−−−−−−−−−−−− 
 
Satanás sabe que será destruído mas não consegue 

dominar os efeitos da contaminação que age em seu ser e desta 
forma fará exatamente como prediz as Escrituras em 2° Tes 2: 1 
a 12 e Apocalipse, por comparação, com um viciado em 
drogas. 
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É Horrível ... 

Conhecer o que não conhecem; 
Entender o que não entendem; 
Buscar o que não buscam; 
Meditar o que não meditam; 
Fazer o que não fazem; 
Apoiar o que não apóiam; 
Perdoar o que não perdoam; 
Amar o que não amam; 
Adorar o que não adoram 
É Horrível! 
(na ótica de quem lê) 

                          (Mateus 7: 7 a 12) 
 

THE BIG BANG 

“Segundo muitos cientistas, há 18 bilhões de anos, toda a 
matéria que forma o Universo, incluindo o próprio Espaço, 
estava concentrada em um só ponto. De repente, em questão 
de instantes, houve uma explosão gigantesca conhecida como 
Big Bang. Quase ao mesmo tempo apareceram as matérias que 
formam os planetas, as estrelas e as galáxias. Assim se formou 
o Universo. (Extraído de fascículo “Canal” – Jornal Extra. - 
Lâmina visor  - Geografia. O sistema solar)”. 

A Ciência afirma que o Universo se formou, ou melhor, teve 
início, através de uma grande explosão, localizada a partir de 
um ponto, após um fenômeno físico, que desencadeou a 
explosão, mas não explica a “Mecânica Celeste”, por exemplo, 
através de uma explosão. 

Teologicamente, ao lermos a Palavra de Deus, nós 
entendemos que tudo teve início em Deus (Rm 11:36), através 
de um Grande Projeto e conseqüentemente, uma Grande 
Execução de Criação, conservado, sustentado e controlado, bem 
ao contrário de um “Big Bang”. 
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  Pense nisso: 
Após uma grande explosão a conseqüência é uma grande 

destruição e o caos, não há a menor dúvida. 
Ao contemplarmos a ciência que envolve o conjunto de todo 

o Universo, entendemos que é obra de um Criador, um Ser 
Divino, Onisciente, Onipotente e Onipresente. 

A Ciência afirma que o som da Grande Explosão – Big Bang 
– ainda ressoa no Universo. 

A Bíblia afirma que a  criação do Universo foi pela  Palavra 
de Deus – Jesus – e a Sua voz está presente no Céu, no 
Universo e na Terra. (Sl 147:15), (Ap 19:13)(Gn 22:18). 

A Ciência afirma que o Universo está em expansão e da 
mesma forma como começou, voltará ao estágio inicial para 
desencadear uma nova explosão. 

A Bíblia – Palavra de Deus – Afirma que após Deus 
completar o Seu projeto atual para o Universo e o Homem, fará 
um Novo Céu e uma Nova Terra, a partir de tudo que já existe. 
(Isaías 34:04 (Ap 6:14) (Ap 21). (Is 66:22). 

Enquanto a Ciência procura o caminho que conduza à 
verdade sobre a origem do Universo e da vida, a Palavra de 
Deus afirma, mostra e comprova  quem é o Caminho, a Verdade 
e a Vida – Jesus. (João 14:6) (João 1:1 a 14). (Romanos 11:36). 

 
O NOVO CÉU E A NOVA TERRA 

(APOCALIPSE 21) 
“E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa 

abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da 
vida do cordeiro”       (Apoc 21: 27). 

Dentro desse raciocínio de transformação, a Bíblia nos 
mostra de forma bem clara, em Apocalipse 21: 1 a 27 que Deus 
fará uma transformação final no Mundo após concluir todo o 
Projeto, isto é, como coroamento do Projeto, após o Reino 
Milenial de Jesus Cristo. 
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Quero fazer uma reflexão final sobre a transformação de 
objetos e do corpo quando ocorre o arrebatamento. O meu 
raciocínio é o seguinte: o que emanou de Deus e perdeu a 
perfeição, volta a ser perfeito e puro, juntamente com o 
Espírito. Com isso quero mostrar que se o material voltou para o 
Reino Celestial, por transformação e purificação, certamente do 
Reino Celestial é oriundo. 

Deus fará um Novo Céu e uma Nova Terra, por 
transformação e purificação. 

Não entrará nela: 

1º ) Coisa alguma que contamine: as substâncias eternas do 
AntiDeus (imperfeitas), que ainda existem na Eternidade, 
sob o controle de Deus. 

2º ) E cometa abominação e mentira: Satanás e seus 
demônios, que se transformaram em AntiDeus 
(AntiCristo), como explicado anteriormente. 

O AntiCristo nunca mais poderá contaminá-la, pois será 
devidamente impedido de fazê-lo (Apoc 20:10; 2 Ts 2:1-12). 

 

HEBREUS 11: 3 

Até aqui tenho falado de elementos e substâncias perfeitas 
e imperfeitas ou desprovidas de perfeição em que as perfeitas 
são invisíveis e fazem parte do nosso Mundo. Não estou falando 
de criaturas espirituais como os anjos e demônios (são seres de 
natureza desconhecidos), estou referindo-me às substâncias que 
fazem parte do Universo como um todo e estão presente em 
nossa vida material. 

Fiz este breve comentário, pois quando terminei todas estas 
considerações ao longo de todo este livro, estava fazendo uma 
Leitura Bíblica e de repente deparei-me com o texto de Hebreus 
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11: 3. Fiquei tão maravilhado pois senti a confirmação das 
minhas colocações, que resolvi citar e comentar mais este texto: 

Hebreus 11: 3 “pela fé entendemos que foi o universo 
formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a 
existir das coisas que não aparecem.” 

Do exposto vejamos: 
 

 Palavra de Deus Jesus (Ap 19:13) 

 Visível aos nossos olhos imperfeito (mundo)  

 Coisas que não aparecem  Perfeito (Deus) 
 

Universo formado pela Palavra de Deus = Universo formado 
através de Jesus conforme João 1: 3; Rm 11:36. 

Visível (imperfeito) – por contaminação do pecado perdeu a 
perfeição, isto é, deixou de ser perfeito (Gn 3:7; Gn 3:17). 

Coisas que não aparecem – perfeitos em Deus de onde tudo 
emanou. 

Preste atenção, ele disse não aparecem, não disse do nada. 
Finalizando esta exegese, eu entendi que no Éden, o 

Homem sofreu uma transformação para a morte, por 
contaminação do pecado (mau) (AntiDeus), mas Jesus com Sua 
morte na cruz do Calvário, e, ressurreição, transforma o 
Homem, isto é, o “Homem Cristão”, para a Vida Eterna, 
novamente. 

Jesus entrou no Mundo contaminado (João 16:28), venceu 
o Mundo contaminado (João 16:33), e purificou a Si mesmo, ao 
derramar o Seu sangue por sacrifício vivo, santo e perfeito a 
Deus (Hebreus 1:3), liberando o Caminho (João 14: 1 a 6) da 
Árvore da Vida (Gênesis 3:24) (Apoc 2:7). 

O primeiro sacrifício de sangue foi realizado pelo próprio 
Deus, ao vestir Adão e Eva com peles, para cobrir o pecado, e o 
último também, com Jesus, para apagar o pecado.(Gn 3:21) - O 
Homem não fez nada; Deus fez tudo. 
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Adão representava muito mais do que nós conseguimos 
entender, assim como Jesus representava e representa muito 
mais do que podemos e conseguimos conhecer, entender e 
discernir. 

 
. . . POR TUA CAUSA 

 
Quem pecou primeiro foi Eva, entretanto Deus disse para 

Adão que a Terra se tornou maldita por causa dele, por quê? 

- A resposta a esta indagação é um mistério. Tudo indica 
que em Adão estava o princípio Espiritual da Humanidade, 
através do espermatozóide, já que Deus “soprou” o “fôlego de 
vida” (Alma e Espírito) em Adão e não em Eva, logo, a 
contaminação de Eva não afetaria a Terra como um todo. Um 
mistério como disse! – releia “Uma Questão de Lógica”, e, “Alma 
e Espírito”. 

Por outro lado era Adão o intercessor entre Deus e os 
Homens (povo) e continuaria a ser enquanto fosse perfeito, 
como um Sumo Sacerdote. 

Adão não podia falhar, mas falhou, assim como Jesus, não 
podia, e glória a Deus, não falhou. (Rm 5:12 a 21). 

O “X” da questão é que Adão não podia se contaminar 
com a “substância” do conhecimento do Bem e do Mal, mas 
contaminou-se (Apocalipse 21:27). 

O que Jesus fez foi “TRANSFORMA-SE” em um “antídoto” 
contra a contaminação adquirida por Adão, e que salva os que O 
aceitam como Salvador Eterno. 
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SUA OPINIÃO 
 
A pergunta que eu fiz de difícil reflexão e resposta: 
- Como seria se Adão não tivesse caído em pecado, 

somente Eva? 

a) Eva seria expulsa do Éden e Jardim do Éden; 
b) Como Deus disse para Adão que a Terra se tornou 

maldita por causa dele e não de Eva (Gn 3:17), logo, Eva com o 
tempo iria morrer, sem nenhuma conseqüência maior para a 
humanidade, já que havia descendentes espalhados pelo 
Mundo; no meu entendimento. 

c) Deus até poderia tirar outra costela de Adão e criar outra 
mulher para ele; 

d) O “X” da questão é saber se Adão suportaria a ausência 
de Eva, ou, se largaria tudo por amor à Eva. 

Você arrisca uma opinião? 
Já viu esse “filme”?! 
 

A INFINITUDE DO PLANO DE DEUS 

Como seria, se Adão e Eva não tivessem caído em pecado e 
estivessem vivos até hoje? 

– “Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de 
Deus (Mateus 22:29)”. 

Tudo indica que Deus criou o Universo, a Terra, o Éden e o 
Jardim do Éden, por exemplos, para através deles “povoar” o 
Céu, tudo para Seu Louvor e adoração. 

A pergunta que todos devem estar fazendo e eu fiz a 
respeito das conseqüências de um superpovoamento, em face 
da imortalidade na Terra, é respondida pela Bíblia, com o 
arrebatamento de Enoque (Gn 5:24) e Elias (2° Reis 2:11), e o 
que está para acontecer (Igreja). 
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Deus criou o Homem (Adão e Eva) na Terra, para “povoar” 
o Céu, através de um processo transcendental de seleção e 
mérito (1ª Co 3:12). Em outras palavras, Deus transforma, a 
exemplo de Enoque e Elias, em “Corpos Gloriosos”, como 
“prêmio”, conforme tudo que sabemos a respeito do 
arrebatamento, amplamente desenvolvido pelo Apóstolo Paulo 
em 1ª Co 15:50-58. Desta forma, não haveria superpopulação 
na Terra, e nem no Céu, pois o Plano de Criação de Deus é 
Infinito. 

Como prova da Infinitude do Plano de Deus, a Bíblia nos 
mostra a continuidade da “Vida”, pela criação do Novo Céu e 
Nova Terra (Apoc 21), após este “estágio” no qual fazemos 
parte. 

Pense nisso: É muito fácil para Deus criar Anjos! Deus não 
quer criar e habitar o Céu apenas com Anjos, como criou! Deus 
quer habitar também o Céu com àqueles que o tomem por 
esforço (Mt 11:12). 

Outra pergunta interessante: Adão e Eva permaneceriam 
eternamente no Jardim do Éden? 

O Éden e o Jardim do Éden era e é um lugar especial, um 
lugar privilegiado, uma extensão do Céu – Jardim de Deus – 
(Ezequiel 28:13), um mistério que transcende a nossa 
humanidade. Somente na Eternidade teremos condições de 
discernir o Éden e o Jardim do Éden em Ez 28:13 e Gn 2:8. 

Tudo indica que Adão e Eva permaneceriam no Éden e 
Jardim do Éden, se não tivessem desobedecido e caído em 
pecado, até Deus completar o Seu Plano com eles, e então 
seriam amplamente “Premiados” “Galardoados”, no Céu, ou 
melhor, em lugar privilegiado junto a Deus. 

É maravilhoso saber que sou participante desse Plano! 
Você é?! 
Eu “ouso” dizer mais o seguinte: 
Houve arrebatamento no período Antediluviano (Enoque), 

no período Pós-diluviano até o início da Graça (Elias), e haverá 
no período final da Graça (Igreja), então não é exagero dizer 
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que houve arrebatamento no período da Inocência (Edênico) 
apesar de não constar na Bíblia (Deut 29:29); Considerando que 
aquele período durou mais de 4(quatro) mil anos, no meu 
entendimento. 

 
VIDA EM OUTROS PLANETAS?! 

Usando as Leis das Probabilidades os cientistas afirmam que 
existe vida em outros planetas, em razão do seguinte: 

Existem cerca de 200 bilhões de galáxias no Universo com 
mais de 100 bilhões de estrelas por galáxias (valores médios por 
estimativa). Estima-se que em 30% deste fabuloso total de 
estrelas possua sistema solar como o nosso. 

Diante dessa fabulosa realidade, a Ciência acredita que 
existe vida em planetas como o nosso, ou melhor, existem 
planetas como o nosso no Universo. 

A Bíblia contem informações sobre o Universo, em forma 
enigmática, mas no que diz respeito a vida fora do planeta 
Terra, ela não faz nenhuma referência, e nem deixa qualquer 
indício. 

Diante do conhecimento científico fica uma pergunta: O que 
é mais extraordinário? 

- A macrociência com cerca de 200 bilhões  de galáxias, 
ou , A microciência com cerca de 30 bilhões de células que, 
em constante renovação, compõem um Corpo Humano; os 
cerca de 100 bilhões de neurônios do cérebro; os cerca de 200 
milhões de espermatozóides de uma única ejaculação; etc? 

Fiz essas colocações para chamar a atenção para o fato de 
que tanto a macro como a microciência são criações de Deus. 
Não existe para Deus limitações em lugar, tempo, espaço e 
eternidade, tudo foi criado por Ele e está tudo sob Seu controle. 
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A Bíblia diz que o Universo foi criado através da Pessoa da 
Trindade (Jesus) de tal maneira transcendental que a nossa 
mente não consegue entender. A Bíblia diz em João 1:3: “Todas 
as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do 
que foi feito se fez”. Em Romanos 11:36: “Porque dEle e por 
meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele pois a glória 
eternamente. Amém” (Jo 17:5) (Fp 2:6-11). 

Por mais que busquemos o que a Bíblia diz em João 1:3 e 
Rm 11:36, não conseguiremos entender claramente. 

Como forma de entender tão extraordinário mistério, fui 
buscar numa semente de goiaba, por exemplo, a seguinte 
reflexão: 

Coloque uma semente de goiaba na palma da mão e 
imagine quantas goiabas você consegue ver nessa semente. Mil 
goiabas, um milhão de goiabas, um bilhão de goiabas... Bem, 
tudo vai depender do lugar, tempo e espaço. Estamos 
falando de uma simples semente. 

Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos entender a 
macro e a microciência. Estamos falando do Eterno Criador, que 
desceu da Sua Glória. Ver “Acredite se quiser”, Pg. 88. 

Tudo indica que Deus criou tão vasto e complexo Universo 
para mostrar o seu poder de criação, bem como, tão ínfimos e 
complexos microorganismos e partículas atômicas, mas o 
homem não entende. 

Não tenho dúvidas, ao contemplar as diversas espécies e 
variedades dentro das espécies, de plantas, flores, insetos, aves, 
animais marinhos e animais terrenos, etc, que Deus tem o 
prazer de criar, e faz isso por prazer e por amor. 

Os cientistas não entendem que Deus criou e cria a vida no 
Reino Celestial e emana para a Terra, como fez com Adão e 
Eva, por exemplo. 

O Homem olha para o Universo e vê bilhões. Olha para 
dentro de si mesmo e vê bilhões. Procura relacionar o que vê no 
Tempo e vê bilhões, então o Homem admite um Criador fora do 
Tempo, mas não sabe adorá-lO, nem fazer a Sua vontade. 
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Se Deus criasse o Universo, a macrociência e a microciência 
no limite do domínio do Homem, o Homem se sentiria um Deus 
em igualdade de condições. Por muito menos são fabricados 
deuses em escala mitológica, política, artística, esportiva, 
religiosa, etc... 

Diante dessas reflexões vou ousar mais uma vez e 
responder teologicamente a pergunta contida no título: Vida em 
Outros Planetas?! 

Claro que não! 
Deus diz em Isaias 34:4 e Apocalipse 6:14 que os Céus se 

enrolarão, isto é, Deus após consumar seu Plano na Terra vai 
fazer um Novo Céu e uma Nova Terra (Apoc 21), logo, não pode 
haver vida nessas 200 bilhões de galáxias, pois tudo será 
enrolado como quem desfaz aquilo que fez, para fazer tudo 
novo (Hb 1:12). 

Deus não é injusto para atingir a vida em outros planetas, 
que nada tem a ver com a nossa situação, se ela existisse, é 
lógico. 

 

PENSE NISSO:  
 
Deus criou 200 bilhões de galáxias com 100 bilhões 

de estrelas em cada galáxia (valores médios), mas só na 
Terra existe vida. 

 
Para gerar uma vida, Deus criou 200 milhões de 

espermatozóides, mas somente um fecunda o óvulo. 
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ONDE FICA O CÉU? 
 
O título acima é um enigma. (Números 12:8). 

A Bíblia nos mostra que o Céu existe e que Deus tem nEle o 
seu Trono de Glória, mas não estabelece um lugar onde se 
possa localizá-lo. 

Há quem pense que o Céu está além do Universo, apesar 
da incomensurável distância dos seus limites, e que está em 
expansão. 

Tudo indica que o Céu - Reino Celestial – Existe de forma 
paralela, por assim dizer, em relação ao Mundo que vivemos. 

Jesus disse que o Reino de Deus chegou até nós através 
dEle, e está dentro em nós (Lucas 17:21). 

Estevão viu os Céus abertos (Atos 7:56) numa visão 
gloriosa, de que o Céu está ao alcance dos olhos ungidos pelo 
Espírito Santo, para este propósito. 

Paulo foi arrebatado até ao Paraíso (Céu) – 2° Cor 12:2. 

Isaias teve uma visão do Céu (Isaias 6:3), bem como, 
Ezequiel (Ezequiel 1:1 a 28). 

João viu os Céus abertos quando escreveu o Apocalipse. 
(Apocalipse 19:11). 

Uma das afirmações mais enigmáticas está em Gênesis 3:24 
em que Deus afirma que o Jardim do Éden está guardado por 
Querubins e uma espada que protege a Árvore da Vida. 

Não vejo exagero em afirmar que o Jardim do Éden é uma 
extensão do Céu e não foi destruído, mas está oculto por ser 
algo Divino (Ez 28:13), releia: “O ÉDEN DE EZEQUIEL 28:13”. 

Teologicamente não tenho receio de dizer que se o Jardim 
do Éden está oculto e é uma extensão do Céu, logo o Céu está 
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oculto num Plano Perfeito (Santo) paralelo ao Plano Dimensional 
que vivemos, e que perdeu a perfeição (Gn 3:17). 

Quando Deus criou o Universo e a Terra, Ele criou perfeito 
como Ele é. Tudo estava em Deus. A queda de Lúcifer (Satanás) 
e a queda do Homem é que tornou a Terra maldita (Gn 3:17) e 
separada do Reino Celestial. Um dia tudo será restaurado, a 
Terra, o Universo, o Homem e o Jardim do Éden, para sempre, 
sem a contaminação contida em Apocalipse 21:27. 

Breve todos os enigmas serão esclarecidos. Por enquanto 
temos que esperar por Fé. Por isso a afirmação em Hebreus 
11:6: “Sem Fé é impossível agradar a Deus”. 

 
O INFERNO 

 
No princípio criou Deus os Céus, os Seres Celestiais o 

Universo e a Terra. 

Com a queda de Lúcifer e dos Anjos que o acompanharam 
na queda, Deus precisou criar um lugar de separação  e prisão 
(Judas 6). Esse lugar chama-se Inferno ou Hades em Grego. 
Sheol em Hebraico. 

Não ouso falar do Inferno, até porque sua finalidade e 
localização no Plano Eterno é cercada de grandes mistérios e 
tem gerado muitas contradições e heresias. 

Tanto o Céu, como o Inferno, estão relacionados com o 
Plano da Terra de forma transcendental. O Céu é sempre 
mostrado e apontado para cima. O Inferno é direcionado 
sempre para baixo (Mateus 11:23) (Lucas 16:22) (Efésios 4:9 e 
10). 

Entretanto fica claro que existe uma eternidade na 
“substância” ou “natureza” espiritual tanto dos Anjos e dos 
Homens. Essa “natureza” foi criada perfeita e todos os que 
perderam a perfeição terão que ficar separados de Deus e do 
Reino Celestial. 
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Teologicamente eu ouso dizer que só em estar separado de 
Deus, já é uma prisão, sem “grades”. Estar separado de Deus é 
estar em Trevas (João 12:46). 

Os Anjos que perderam a perfeição como Lúcifer e os seus 
seguidores não têm salvação e o seu destino é o Lago de Fogo 
(Apocalipse 20:14). 

Os Homens que não forem achados escritos no Livro da 
Vida (Apocalipse 20:15), também terão o mesmo destino final. 

Se é difícil falar do Inferno, muito mais ainda do Lago de 
Fogo, que vai envolver o próprio Inferno e a Morte (Ap 20:14). 

Meu amigo, meu irmão 
Preste bastante atenção: 
Olhe  em  Sua   direção, 
Não  tire   o   olhar   de 
                             Jesus! 

No Inferno, o maior sofrimento dos Líderes Idólatras 
e Falsos Profetas, em geral, é a eterna revolta da 
multidão dos enganados. 

 

FICARÃO DE FORA 

“Quem vencer, herdará todas as coisas; e eu serei seu 
Deus, e ele será meu filho” (Ap 21:7); 

“Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos 
abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos idólatras 
e a todos os mentirosos,  a sua parte será no lago que arde com 
fogo e enxofre; o  que é a segunda morte” (Ap 21:8). 

“Bem aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no 
sangue do Cordeiro, para que tenham direito à Árvore da Vida, e 
possam entrar na Cidade pelas portas” (Ap 22:14); 

“Ficarão de fora os cães (pessoas de má índole), e os 
feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os 
idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira”. (Ap 22:15). 
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 Pense muito bem nisso: 
     “Eu sou o Senhor, este é o meu nome; a minha glória, pois, 
não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de 
escultura”. (Isaías 42:8). 
 

DÍZIMO DOS DÍZIMOS 
Todo cristão evangélico conhece a importância do Dízimo 

na Obra de Deus. O fundamento ou princípio é de que 100% de 
tudo pertence a Deus, nós apenas somos Mordomos de tudo o 
que possuímos e adquirimos pelo trabalho. 

Deus nos concede que fiquemos com 90% e os 10% 
restantes devemos devolver-Lhe (Hebreus 7:9). 

Todo este princípio aplica-se à Pessoa Física e Jurídica. Uma 
Empresa também está incluída neste princípio, isto é, 10% do 
lucro líquido pertence a Deus, para a Sua Empresa (Igreja), na 
face da Terra. 

Se ser dizimista é uma bênção para  a Pessoa Física, assim 
também  acontece com a Pessoa Jurídica, pois a Palavra de 
Deus garante (Malaquias 3:10). 

A Igreja, como uma instituição Jurídica e Espiritual, não 
pode ficar fora desse princípio, logo, 90% das entradas devem 
ser para a obra local (Jerusalém, Judéia e Samaria - At 1:8 - 
90%) e 10% não lhe pertence como princípio Universal do 
Dízimo, e em conseqüência devem ser empregados em Missões 
transcultural (Confins da Terra - At 1:8b - 10%), com 
Missionários sob sua responsabilidade direta ou através de 
Organizações Missionárias. (Dízimo dos dízimos – Nm 18:26)(Ne 
10:38). 

Quem recebe os dízimos fica obrigado a dar o dízimo. O 
importante é que 10% não fique com a Igreja local, 
obedecendo o princípio de que o crente não tem que 
questionar o direcionamento ou a administração do 
Dízimo por parte da Igreja. 
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Teologicamente eu ouso afirmar que se as Igrejas 
Evangélicas, desde há muito, obedecessem religiosamente o 
princípio Universal do Dízimo em sua Administração, o Mundo já 
estaria evangelizado, e Satanás não teria ocupado o espaço que 
ocupou. 

Teologicamente eu entendo que 10% das entradas de uma 
Igreja pertencem a Missões transcultural, obedecendo o 
princípio Universal do Dízimo - Confins da Terra (At 1:8b). 

Pense nisso: 
Pense nisso que você leu acima, quando assistir um(a) 

missionário(a) ocupar o púlpito de sua Igreja para falar de 
Missões. 

−−−−−−−−−−−−−− � −−−−−−−−−−−−− 

Deus criou o Homem nu e depois o vestiu com peles, por 
causa do pecado (Gn 3:21). 

O Homem nasce nu e Deus permite que ele leve o 
necessário para cobrir sua nudez, na Morte. 

 
MELQUISEDEQUE 

Tudo indica que Melquisedeque era Sacerdote da Ordem e 
categoria dos filhos de Deus nascidos antes da Queda de Adão e 
Eva, sem pai, sem mãe e sem genealogia. (Gênesis 14:17 a 20) 
(Hebreus 7: 1 a 19) (Salmos 110:4) 

Teologicamente Melquisedeque tinha pai e mãe, mas o seu 
Sacerdócio não tinha genealogia, por ser uma forma enigmática 
de mostrar que houve nascimento no Éden e que ele era uma 
figura desse transcendentalismo, em que Adão era Sumo 
Sacerdote. Ver “Genealogia não Registrada”. 

Da mesma forma a Bíblia afirma que Jesus é Sumo 
Sacerdote da Ordem de Melquisedeque, enigmaticamente. 

Para um melhor entendimento: 
Melquisedeque era Sumo Sacerdote da Ordem de Adão, 

sem genealogia, por omissão proposital de Deus. 



Onir Francisco Damas  Assuntos Polêmicos da Bíblia 111 

Jesus não é Sumo Sacerdote da Ordem de Arão e de Levi; 
Jesus é apontado, enigmaticamente, como Sumo Sacerdote da 
Ordem de Melquisedeque (Salmos 110:4) (Hebreus 7:17), que 
enigmaticamente teve origem, ao que tudo indica, no 
transcendentalismo Edênico. 

Pense nisso: Adão é o único, além de Jesus, que é chamado 
de filho de Deus, pelo nome, em toda a Bíblia (Lc 3:38). Quase 
imperceptível. 

A referência de filhos de Deus, ao que tudo indica, está 
relacionado com a descendência de Adão e Eva antes da Queda 
(Pecado), sem genealogia (Gn 6:2-4) (Jó 1:6; 2:1; 38:7). 

Jó 1:6 e Jó 2:1: “Num dia em que os filhos de Deus vieram 
apresentar-se perante o Senhor”... (Levítico 1:3,11; 3:7,12; 
4:4,7,24). 

Apresentar-se perante o Senhor é uma expressão teológica 
referente aos Sacerdotes, que se apresentavam perante o 
Senhor no deserto, no Tabernáculo, no Santo dos Santos, etc., 
logo, o texto de Jó 1:6 e 2:1, ao que tudo indica, se refere a 
Sacerdotes, da Ordem dos filhos de Deus, da Ordem de Adão, 
enigmaticamente, sem genealogia (Nm 11:16 e 17). 

Se a Bíblia afirma que Melquisedeque é Sacerdote de Deus, 
sem genealogia, então não há dúvida de que é da Ordem dos 
filhos de Deus, e da Ordem de Adão. 

Jesus é a Videira Verdadeira, logo, Jesus é a Árvore da 
Vida, e estava no Jardim do Éden, onde Adão era Sumo 
Sacerdote, enigmaticamente. 

Melquisedeque está entre Adão e Jesus como Sacerdote, 
sem genealogia. 

 
Conclusão lógica: 
Jesus é Sacerdote segundo a Ordem de Melquisedeque e 

Melquisedeque é Sacerdote segundo a Ordem de Adão, 
enigmaticamente. 
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Qual a importância de Melquisedeque para Obra de Deus? 
Com Melquisedeque foi instituído por Deus a prática do 

Dízimo. Melquisedeque sendo Rei, não precisava. (Gn 14:18) 
Se Melquisedeque foi motivo de Dízimo, sendo Rei de 

Justiça e de Paz, e, Jesus é Sumo Sacerdote da Ordem de 
Melquisedeque, logo, Sua Igreja é motivo também do Dízimo 
dos seus fiéis, assim, como, Deus não precisa. 

 

O PÃO E O VINHO 
 
A Teologia é a Ciência dos enigmas de Deus. 
A Teologia é uma Ciência e a  Bíblia é o Livro Teológico que 

contém toda a verdade, porém encoberta por enigmas, e 
revelados a seu tempo por Deus. 

A Bíblia em Gênesis 2:16 e 17 diz que Adão podia comer do 
fruto de todas as árvores do Jardim do Éden, porém não podia 
comer da Árvore do Conhecimento do Bem e  do Mal, que o 
tornaria mortal, isto é, perderia a imortalidade, e, se após comer 
da Árvore Proibida, comesse da Árvore da Vida, seria um eterno 
pecador, sem salvação. Por isso foi expulso do Éden e Jardim do 
Éden, antes de comer da Árvore da Vida, após comer da Árvore 
Proibida (Gênesis 3:22,23,24). 

O Jardim do Éden tinha a Árvore da Vida que dava a 
imortalidade, logo, Jesus era e é essa Árvore da Vida, 
enigmaticamente, simbolizando a Videira Verdadeira (João 15:1 
a 27); carne e sangue, como verdadeira comida e bebida (João 
6:53 a 57); pão e vinho, como corpo e sangue (Marcos 14:22 a 
25). 

Preste atenção no simbolismo a seguir: 
No Jardim do Éden a Árvore da Vida era o pão e vinho, 

simbolicamente, e, Adão era o Sumo Sacerdote do Deus 
Altíssimo que não podia ter o pecado da Árvore do 
Conhecimento do Bem e do Mal; 
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Melquisedeque era Sacerdote do Deus Altíssimo e tinha o 
Pão e Vinho, simbolicamente o Corpo e Sangue de Jesus, que 
serviu a Abraão, como uma Santa Ceia; profeticamente; 

Jesus é o Sumo Sacerdote que tem o Pão e Vinho como o 
símbolo do seu Corpo e Sangue e que dá vida aos que os 
comem e bebem, dignamente - Santa Ceia; 

A Bíblia afirma em 1ª Coríntios 11:27 que quem participa do 
Pão e do Vinho, indignamente, na Santa Ceia, come e bebe para 
a sua condenação, assim como Adão não podia comer da Árvore 
da Vida, após estar em pecado. 

Jesus afirma que quem não come o Pão e não bebe o 
Vinho, em comunhão com os demais irmãos cristãos, da Igreja, 
não tem vida e nem comunhão com Ele (Jesus). (João 6:41 a 
59) (Lucas 22:19 e 20). 

O Pão e o Vinho são símbolos teológicos que mostram e 
apontam para Jesus, desde Adão, Melquisedeque e ainda hoje. 

Pense nisso: 

O pão vem do trigo que vem de uma planta; 

O vinho vem da uva que vem de uma planta – Videira. 

Árvore da Vida! 

Adão tinha a sua disposição a Árvore da Vida. 

Melquisedeque tinha o pão e o vinho (Gn 14:18). 

Jesus é o Pão e o Vinho. 

−−−−−−−−−−−−−− � −−−−−−−−−−−−− 
 

Pesquisar, ousar, superar barreiras: é isso que move a 
Teologia, com temor mas sem tremor. 
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A VOLTA DE JESUS 

A Bíblia afirma que Jesus vai vir para buscar a Sua Igreja e 
após sete anos de Grande Tribulação na Terra, vai voltar com a 
Igreja Gloriosa para a implantação do Reino Milenial. 
(Apocalipse 20:1-15). 

A Sua volta está sendo esperada por todos os que 
acreditam que estamos vivendo os últimos dias da Igreja na 
Terra, em face dos sinais que em conjunto, mostram através 
dos terremotos, inundações em vários países, ventos fortíssimos 
e destruidores, incêndios em escala nunca vistos em várias 
partes do planeta, calor que mata, frio que mata, epidemias em 
larga escala e doenças como a AIDS, EBOLA, GRIPE ASIATICA, 
GRIPE DO FRANGO, FEBRE AFTOSA, PRAGA DE GAFANHOTO, 
FOME EM LARGA ESCALA, VIOLÊNCIA, TERRORISMO, 
SENSUALISMO FORA DO NORMAL, ETC. (Princípio das dores – 
Mc 13:3-13). 

Vou ousar mais uma vez e fazer uma reflexão sobre duas 
passagens em que Jesus toma a figueira como referência para 
mostrar acontecimentos futuros que já aconteceram e ainda 
estão para acontecer. 

A figueira de Lc 13:6-9, na verdade representa Israel e 
Jerusalém naquela época. 

A figueira de Lc 21:29-36, representa a nação de Israel dos 
dias de hoje. 

Na figueira (Lc 13:6-9) Israel não tinha fruto e O rejeitou 
por 3(três) anos, durante o Seu Ministério, e por isso foi cortada 
e dispersa com grande sofrimento, no ano 70 da era cristã. Não 
ficou pedra sobre pedra como profetizado (Mt 24:1-2). 

A figueira (Lc 21:29-36), volta a brotar e renova as suas 
folhas, caracterizando a nação de Israel que ressurgiu criada por 
Ato Histórico, pela O.N.U., em 14/05/1948, e profetizado em 
Isaias 66:8. 

Existe um paralelo entre as figueiras (Israel) no que diz 
respeito a destruição de Jerusalém e a volta de Jesus para 
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buscar a sua Igreja. Jesus disse que esses acontecimentos não 
passariam de uma geração (Lc 21:32). 

Salmos 90:10 afirma que uma geração é de 70 (setenta) 
anos. 

Do exposto vejamos: 
“Não passará esta geração sem que  tudo isto aconteça” 

(Mt 24:34) – Geração de Jesus. 
Não passou do ano 70 a destruição de Jerusalém e do 

Templo – Figueira que secou (Israel). (Lc 13:6-9; Lc 23:27-32). 
A figueira voltou a viver – Israel criado em 14/05/1948 – e 

“assim também, quando virdes acontecer estas cousas, sabei 
que está próximo o Reino de Deus”. (Lc 21:30, 31 e 32). 

A destruição de Jerusalém no ano 70 mostra que Israel 
(Jerusalém) também sofrerá  uma segunda vez, dentro desta 
geração que estará completando 70 anos, em 2018, e que 
continua rejeitando a Jesus. 

Jesus afirma que antes disso irá retirar os seus escolhidos – 
com o nome no Livro da Vida do Cordeiro (Igreja) – (Mc 13:32) 
(Mt 24:31), que não passarão pela Grande Tribulação, que 
abrangerá o Mundo todo. 

Na primeira figueira (Lc 13:6-9) (Israel), a geração em 
referência está compreendida entre o nascimento de Jesus e o 
ano em que completou 70/75 anos de vida, quando Israel 
(Jerusalém) desapareceu como Nação. A figueira que secou. 

Na segunda Figueira (Lc 21:29-36), a geração em referência 
está compreendida entre a criação de Israel, em 1948, e que 
completará 70 (setenta) anos em 2018. “Não passará esta 
geração, sem que tudo isto aconteça (Mc 13:30)”. 

A passagem da Figueira (Mt 21:18-22) onde Jesus a 
amaldiçoa e ela seca impressionando os seus discípulos, ao que 
tudo indica, possui o simbolismo de mostrar o que iria acontecer 
com Israel no ano 70. Jesus ao sacrificar aquela simples planta, 
deixou, sem palavras, uma profecia que depois se cumpriu. 
Única explicação para um episódio tão contrário ao amor de 
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Jesus, tendo em vista que não era tempo de figo. A figueira, 
como nas outras passagens, representa a Nação de Israel. 

O acontecimento que quero ressaltar em relação a volta de 
Jesus, está relacionado com este período de 70 (setenta) anos – 
uma geração biblicamente – que está próximo de se completar, 
por Israel, a contar de 1948. 

Não estou afirmando que Jesus voltará no ano 2018, mas 
sim, tudo indica, que Sua volta é PRÓXIMA, pois Ele afirmou, 
enigmaticamente, que não passaria de uma geração, mas pode 
ser antes, e alertou para vigiar, orando, para escapar de tudo o 
que vai acontecer (Lc 21:36). 

Ninguém sabe o dia, nem a hora. 
Mas que está próximo, está! 
O Mundo não vai acabar, mas com o arrebatamento da 

Igreja, o Mundo vai sofrer, por 7 (sete) anos – 70ª semana de 
Daniel (Dn 9:27), e principalmente a Nação de Israel que vai 
clamar por Socorro Divino (Zacarias 12:10) e pelo Messias, que 
vai voltar e Reinar por 1000 (Mil) anos, reconhecido por todo 
Israel. Eles verão aquele que transpassaram (Apocalipse 1:7) (Sl 
22:16)(Zc 14:9). 

Por favor! Leia as predições de Jesus em Mt 24:1-51; Mc 
13:1-37; Lc 21:1-36, Medite, e tire as suas conclusões finais. 
Leia Também! Jr 24:1-10 (figos bons e figos ruins, frutos da 
figueira, judeus). 

 
PENSE NISSO 

 
Um dos maiores enigmas voltados para a Salvação está 

profeticamente citado em Gênesis 3:7 em relação a figueira. 
Após o pecado, Adão e Eva foram buscar na figueira o 

socorro inicial para cobrir a nudez simbolizando o que Jesus 
afirmou em João 4:22.: 

“A salvação vem dos judeus” (Figueira). 
Se você tem dúvidas de que a figueira represente a figura 

dos judeus (Israel), preste atenção nesses dois versículos (Gn 



Onir Francisco Damas  Assuntos Polêmicos da Bíblia 117 

3:7 e João  4:22) e tire a sua conclusão lendo novamente as 
referências contidas no assunto sobre a Volta de Jesus. 

−−−−−−−−−−−−−− � −−−−−−−−−−−−− 

Enquanto todas as Ciências, em todas as áreas, avançam 
numa velocidade espetacular, a Teologia, que também é uma 
Ciência, engatinha – quando engatinha – por falta de ... 

 
 

O ARMAGEDOM 
 

Localizado no Centro Norte da Palestina, fica o Vale do 
Megido. Neste lugar que em Grego e Biblicamente é designado 
de Armagedom, será o ponto central da Batalha entre Israel e 
seus inimigos. (Apocalipse 16: 1 a 21). 

A Bíblia afirma que na batalha do Armagedom (Apoc 16:16) 
a nação de Israel, durante a Grande Tribulação, estará em 
desvantagem perante os seus inimigos e não terá outra saída se 
não apelar para Deus e Seu livramento. Todos os seus aliados 
estarão impotentes para ajudá-la, por quê? 

A pergunta é muito simples de explicar: 

Quando ocorrer a Batalha do Armagedom (Apoc 16: 16) o 
Arrebatamento da Igreja já terá sido efetuado por Deus (Apoc 
16:15). 

Todos os países aliados de Israel e que têm Servos do 
Senhor – com o nome escrito no Livro da Vida do Cordeiro 
(Apoc 21:27) – terão, arrebatados, os Servos do Senhor. 

Não é novidade para ninguém que existem muitos Servos 
do Senhor ocupando posição chave em postos importantes em 
vários desses países aliados a Israel, nas Forças Armadas e 
demais áreas de atuação governamental, além de outros 
diversos escalões não governamentais. 
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Imagine todos os países aliados de Israel ficando, num abrir 
e fechar de olhos, sem milhões desses homens e mulheres. 

Só se formam e substituem profissionais em longo tempo. 

Em Israel já existe uma minoria de Judeus Cristãos e que 
também serão arrebatados e o enfraquecerá contribuindo ainda 
mais para a desvantagem de Israel. 

Do exposto e em face dos acontecimentos catastróficos 
(Apoc 16: 1) que a Bíblia profetiza, os países aliados não terão 
condições de socorrer Israel e estarão envolvidos em resolver os 
seus inúmeros problemas. 

Os inimigos de Israel não terão desfalque em seus quadros 
de atuação militar ou civil, no arrebatamento, por ser de 
segmento religioso, em sua grande maioria, não cristã. 

Tudo indica que em face das circunstâncias apresentadas, 
Israel só terá uma saída: Clamar pelo Messias, que então o 
socorrerá de forma sobrenatural. (Zacarias 12: 10), (Apoc 1:7). 

Jesus, o Messias, não vai destruir os inimigos de Israel, mas 
promover a verdadeira Paz entre Irmãos (Isaque e Ismael), 
ETERNAMENTE. (Gn 16:1 a 16; 17: 18 a 27; 21:8 a 21; 25:9, 12 
a 18; Hb 2:16). 

Quem ficar para a Grande Tribulação, verá! 

Eu não! 
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O ENIGMA DO SETENTA 

 
Deus através dos Seus Enigmas (Números 12:8) tem 

estabelecido e executado o Seu Plano de Redenção da 
Humanidade; O Enigma do Setenta: 

- Começou com um homem (Abraão) quando este nasceu e 
seu Pai de nome Terá, tinha 70 anos de idade (Gn 11:26); 

- Da descendência de Abraão formou um povo através de 
uma família (Jacó e seus 12 (doze) filhos) e mais uma multidão 
que somava 70 pessoas, quando entraram no Egito (Gn 46:27); 

- Quando Jacó morreu os Egípcios o choraram por 70 dias 
(Gn 50:3); 

- Quando saíram do Egito chefiados por Moisés, e Deus os 
transformou numa Nação, no deserto, por 40 anos, onde lhes 
deu um Governo e Leis e mandou que Moisés encolhesse 70 
homens para o auxiliar no Governo (Nm 11:16, 24, 25); 

- Num ponto do deserto chamado Elin encontraram 12 
(doze) fontes de água e 70 palmeiras – 12 (doze) é o número 
das doze tribus de Israel (Ex 15:27); 

- Deus os colocou na Terra Prometida, mas eles O tentaram 
sistematicamente e foram levados em cativeiro para a Babilônia, 
por 70 anos. (Dn 9:2) (Jeremias 25:11; 29:10). 

No cativeiro da Babilônia, Deus, através de Daniel revelou 
as 70 semanas proféticas de 7(sete) anos cada, onde mostrou 
os acontecimentos futuros envolvendo Israel e o Mundo. (Dn 
9:24 a 27); 

Jesus, o Messias, misteriosamente, manda 70 discípulos em 
missão de evangelização, durante o Seu Ministério. (Lc 10:1, 17 
a 20) 

No ano 70 da era cristã, Jerusalém é destruída e os Judeus 
são dispersos pelo Mundo; 
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Em 1948 os Judeus voltam para a Terra Prometida e 
continuaram rejeitando a Jesus, o Messias, que afirmou não 
passar de uma geração – 70 anos – o cumprimento de Suas 
Profecias para a Sua Volta Gloriosa (Lc 21:30 a 32); 

Em 2018, Israel fará 70 anos de nova existência como País, 
Nação e Pátria. 

“Não passará esta geração (70 anos) sem que tudo 
aconteça”. 

Será?! 
O BOTÃO 

 
O controle remoto é um avançado conhecimento científico. 
Sem entrar em detalhes sobre tão complexos e sofisticados 

inventos, o homem através do “Botão” movimenta e comanda 
aparelhos e máquinas, etc, na Lua, em Marte, por exemplos. 

Por comparação o homem é imagem e semelhança de Deus 
até na tecnologia. 

Deus aperta o “botão” e a Terra pára por 23 horas e 20 
minutos (Josué 10:12 e 13); 

Deus aperta outro “botão” e a Terra retrocede 10º - 40 
minutos – (2ª Reis 20:1 a 11). 

Deus aperta outro “botão” e todos os seres humanos 
geneticamente passam a viver em torno de 120 anos, e não 
cerca de 900 anos (Gn 6:3); paulatinamente (Gn 11:10-32; Dt 
34:7). 

Deus aperta outro “botão” e todos os seres humanos têm 
reduzida a sua capacidade cerebral para cerca de 10%. 

Deus aperta outro “botão” e todos os seres humanos têm 
modificado o seu metabolismo, produzindo um ácido (ADN), 
para poder fazer uso da carne animal na alimentação (Gênesis 
9:3); 

Deus aperta outro “botão” e todos os seres humanos têm a 
fala confundida (Gênesis 11:7); 

Deus aperta outro “botão” e chove durante 40 dias e 40 
noites. O Dilúvio. (Gênesis 7:4); 
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Deus aperta outro “botão” e chove fogo e enxofre sobre 
Sodoma e Gomorra (Gênesis 19:24); 

Deus aperta outro “botão” e o Mar Vermelho se abre (Êxodo 
14:21); 

Bem, vou parar por aqui, mas quero deixar meu alerta para 
um “botão” que está na ordem da vez para ser acionado – O 
“botão” do arrebatamento da Igreja (I Ts 4:13-18). 

Existe uma expectativa no Céu e na Terra, pelo 
acionamento desse “Botão”. 

No Céu pelos preparativos anunciados por Jesus, e o 
cumprimento de Suas profecias, quanto a ressurreição dos 
mortos. 

Na Terra, porque Israel, o “Relógio de Deus”, se aproxima 
do fim da anunciada geração iniciada em 1948. 

“Mas, como está escrito: 
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais 

penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para 
aqueles que o amam”. (1 Coríntios 2:9). 

 

−−−−−−−−−−−−−− � −−−−−−−−−−−−− 
 

“NASA confirma: 
Faltam 24 horas no passado da Terra – Cálculos de 

cientistas indicam que a Bíblia está certa”. 
Artigo completo publicado no Jornal do Comércio, de 16 e 

17 de julho de 2000, confirma as referências: 
Josué 10:12 e 13 = 23h 20m 
2ª Reis 20:1 a 11 = 10º = 40m 

Total = 24 horas. 
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OS DISCOS VOADORES 

Estava meditando neste livro e conversando em oração, na 
Igreja, com Deus, sobre o seu conteúdo e dizendo que já tinha 
esgotado todos os assuntos importantes,quando me veio à 
lembrança os Discos Voadores. 

Falar de um assunto sem ter experiência, mas apenas pelo 
fato de ouvir, não me dá autoridade para abordá-lo em 
profundidade. Desta forma vou fazer apenas reflexões. 

Se eles existem, então fazem parte do Reino Celestial, e 
não podem no entanto fazer contato ou se manifestar. São 
aparições sobrenaturais e enigmáticas.  

Os Disco Voadores, se existem, são uma manifestação do 
Reino Celestial, em imagem e semelhança, em relação ao 
Homem e à Ciência. 

Suas aparições, se existem, são revelações ordenadas por 
Deus, a fim de que não nos admiremos do que nos espera, 
preparado desde a fundação do mundo (Mateus 25:34); 

Desta forma, os nossos aviões e naves espaciais são 
infinitamente insignificantes em relação aos aparelhos celestiais. 
(2ª Reis 2:11 e 12). 

Pense nisso: Se o homem em 100 anos de ciência e 
tecnologia, saiu do cavalo para o avião e nave espacial, então 
Deus em bilhões de anos de Perfeição e Santidade, Onisciente, 
Onipresente e Onipotente, tem o Disco Voador, se ele existe, 
apenas como um simples veículo, por exemplo. 

Eu não tenho a menor dúvida de que o Reino Celestial é 
constituído de avançado e infinito conhecimento científico; 

Se você que está lendo este livro, viu um Disco Voador, 
realmente, então você é um privilegiado mas com uma 
responsabilidade diante da Palavra de Deus que diz: “A quem 
muito foi dado, muito será exigido”. (Lucas 12:48). 
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Desta forma, não fique na ilusão dos Grupos e Organizações 
de estudiosos de OVNIs, mas, sim, entregue-se ao estudo da 
Palavra de Deus e escreva o  seu nome no Livro da Vida, 
aceitando a Jesus como o seu único e Eterno Salvador, e espere 
o Disco Voador, se ele existe, que trará Jesus em Poder e 
Grande Glória. (Mateus 24:30). 

Muito em breve! 
 

−−−−−−−−−−−−−− � −−−−−−−−−−−−− 
 

Se Deus mostrasse abertamente as maravilhas que existem 
no Reino Celestial, as pessoas iriam buscá-lO, não por amor e 
adoração, mas por puro interesse. 

 

−−−−−−−−−−−−−− � −−−−−−−−−−−−− 
 

“Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de 
todo o vosso coração”. Jeremias 29:13. 

 

−−−−−−−−−−−−−− � −−−−−−−−−−−−− 
 

A MULHER NO CÉU 
 

No Reino Celestial não existe homem nem mulher, mas 
Seres Celestiais com Corpos Gloriosos, em função do 
comportamento de cada um, individualmente, em relação a 
Palavra de Deus.  

 
Lc 20:27-40; I Co 3:10-17; 15:50-58; I Jo 3:2, Fp 3:20,21. 
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LOUVOR E ADORAÇÃO 
 

Deus criou o Mundo para o Seu louvor e adoração. O Salmo 
148 nos mostra como toda a Criação animada e inanimada 
reverencia o seu Criador. 

Todas as coisas emanaram de Deus. Por isso todas as 
coisas reverenciam o seu Criador. Todas as coisas emanaram 
dEle, por Ele e para Ele. Para o Seu louvor e adoração. 
(Romanos 11:36) (Hb 2:10). 

Quem pode entender tamanha profundidade teológica? 
Como pode as coisas inanimadas expressar louvor? A 

resposta está em que elas são parte integrante de uma 
emanação de Deus. 

O Homem é o único que tem o livre arbítrio para adorar a 
Deus. Tanto é verdade que a Bíblia diz em João 4:23, 24 que 
Deus procura adoradores que O adorem em Espírito e em 
Verdade. 

O homem precisa adorar de Corpo e Alma e Espírito, ao seu 
Criador. 

 
 

 QUANDO A NATUREZA SOFRE ADORAR É COISA SÉRIA 
 UMA SIMPLES AGRESSÃO QUE REQUER INSPIRAÇÃO 
 É A DEUS QUE SE AGRIDE DO FUNDO DO CORAÇÃO. 
 É PARAR A ADORAÇÃO VAMOS, A DEUS, ADORAR! 
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TEM QUE SABER ADORAR 
  
NNOO  RREEIINNOO  CCEELLEESSTTIIAALL  SSAANNTTOO,,  SSAANNTTOO,,  SSAANNTTOO  ÉÉ  !!  
OONNDDEE  TTUUDDOO  ÉÉ  DDIIFFEERREENNTTEE  SSAANNTTOO,,  SSAANNTTOO,,  SSAANNTTOO  ÉÉ  !!  
AALLII  SSÓÓ  SSEE  EENNTTRRAA  GGEENNTTEE  SSAANNTTOO,,  SSAANNTTOO,,  SSAANNTTOO  ÉÉ  !!  
QQUUEE  AAMMAA  EE  SSAABBEE  AADDOORRAARR  TTRRÊÊSS  VVEEZZEESS  EELLEE  ÉÉ  SSAANNTTOO!!!!!!  
     
OO  CCEENNTTRROO  DDAASS  AATTEENNÇÇÕÕEESS  ÉÉ  UUMMAA  AAÇÇÃÃOO  NNAATTUURRAALL  
RREEQQUUEERR  MMUUIITTAA  AADDOORRAAÇÇÃÃOO  CCHHEEIIAA  DDEE  SSUUBBLLIIMMEE  GGÔÔZZOO  
ÉÉ  PPEERRFFEEIITTOO  EEMM  TTOODDAA  AAÇÇÃÃOO  OONNDDEE  TTUUDDOO  ÉÉ  GGOOSSTTOOSSOO  
EE  SSUUPPRREE  TTOODDOO  OO  LLUUGGAARR  DDEENNTTRROO  DDAAQQUUEELLEE  LLUUGGAARR  
  
QQUUEEMM  HHAABBIITTAA  LLÁÁ  NNOO  CCÉÉUU  TTEEMM  QQUUEE  SSAABBEERR  AADDOORRAARR  
EESSSSEE  LLUUGGAARR  DDEE  MMIISSTTÉÉRRIIOO  CCOOMM  SSIIMMPPLLIICCIIDDAADDEE  EE  AAMMOORR  
OONNDDEE  NNÃÃOO  TTEEMM  CCEEMMIITTÉÉRRIIOO  NNOO  SSIILLÊÊNNCCIIOO  EE  NNOO  LLOOUUVVOORR  
SSÃÃOO  OOSS  QQUUEE  SSAABBEEMM  AADDOORRAARR  EE  NNAA  HHOORRAA  DDEE  CCAALLAARR  
  
PPAARRAA  CCHHEEGGAARR  AATTÉÉ  LLÁÁ  TTEEMM  QQUUEE  SSAABBEERR  AADDOORRAARR  
SSÓÓ  EEXXIISSTTEE  UUMM  CCAAMMIINNHHOO  ÉÉ  PPRREECCIISSOO  EEXXEERRCCIITTAARR  
SSÓÓ  SSEE  EENNTTRRAA  AALLII  SSOOZZIINNHHOO  NNAA  IIGGRREEJJAA,,  NNAA  RRUUAA,,  NNOO  LLAARR  
DDEEPPOOIISS  DDEE  SSEE  RREEGGEENNEERRAARR  NNOO  GGEESSTTOO,,  RROOUUPPAA,,  EE  FFAALLAARR  
  
  
VVOOCCÊÊ  NNÃÃOO  SSAABBEE  CCAANNTTAARR??  TTEEMM  QQUUEE  SSAABBEERR  AADDOORRAARR  
VVOOCCÊÊ  NNÃÃOO  SSAABBEE  TTOOCCAARR??  ÉÉ  CCOONNDDIIÇÇÃÃOO  PPRRAA  SSUUBBIIRR  
......  MMAASS  VVOOCCÊÊ  SSAABBEE  AAMMAARR??!!  NNAA  HHOORRAA  QQUUEE  JJEESSUUSS  VVIIRR  
EENNTTÃÃOO  VVOOCCÊÊ  SSAABBEE  AADDOORRAARR!!  PPRRAA  SSUUAA  IIGGRREEJJAA  LLEEVVAARR  
      
AADDOORRAARR  ÉÉ  CCOOIISSAA  SSÉÉRRIIAA  VVAAMMOOSS  AADDOORRAARR,,  IIRRMMÃÃOOSS!!  
PPOOIISS  RREEQQUUEERR  IINNSSPPIIRRAAÇÇÃÃOO  CCOOMM  FFÉÉ  EE  CCOOMM  OORRAAÇÇÃÃOO  
DDOO  FFUUNNDDOO  DDOO  CCOORRAAÇÇÃÃOO  DDOO  FFUUNNDDOO  DDOO  CCOORRAAÇÇÃÃOO  
LLIIVVRREE  DDEE  TTOODDOO  PPEECCAARR  VVAAMMOOSS  AA  DDEEUUSS  AADDOORRAARR    
     
OOSS  AANNJJOOSS  AADDOORRAAMM  SSEEMMPPRREE  
SSOOBB  UUMM  GGÔÔZZOO  IINNCCEESSSSAANNTTEE  OO..  FF..  DD  
ÉÉ  AALLGGOO  TTÃÃOO  IINNFFLLAAMMAANNTTEE  
QQUUEE  FFAAZZ  TTOODDOOSS  AADDOORRAARR    



Assuntos Polêmicos da Bíblia  Onir Francisco Damas 126

O POETA CRIADOR  
(João 19:30) 

 

Eu preciso ouvir algo  
Que venha do seio da alma  
Algo que encha o espírito  
De paz, de amor e de calma. 

Eu preciso ouvir mais  
Muito mais do interior  
Sem superficialidade  
Mas recheada de amor 

Está faltando poesia  
Do fundo do coração  
Sem superficialidade  
Mas com muita inspiração 

A minha alma anseia  
Por ouvir mais poesia 
Poesia que consagre 
A vida com alegria 

Eu sinto falta de algo 
Do fundo do coração 
Algo mais do que só versos 
Mas cheio de inspiração 

Onde estão nossos poetas? 
Onde estão os portadores 
De inspiração perfumada 
E com o esplendor das flores? 

Eu sinto muita saudade 
Das coisas simples e puras 
Das cantigas de rodinhas 
Recheadas de ternuras 

O robô, roubou os versos 
A máquina, a poesia 
O encanto natural 
Se perdeu no dia a dia 

Quero encher meu coração 
De tal maneira inundar 
Que as concupiscências do mundo 
Não possam me alcançar 

Só a poesia inspirada  
Consegue me satisfazer 
Mas junto com a Palavra  
Que Deus tem para dizer 

O mundo é um poema  
Que precisa de poetas 
Para transmitir em versos 
As verdades mais concretas 

Não quero ser diferente 
Tão pouco sou exigente 
Mas é preciso ouvir algo 
Que encha o coração da gente 

O mundo é colorido 
Porque Deus é esplendor 
Pois tudo emanou de Deus 
O Poeta Criador 

Deus é o Pai poeta 
Jesus é a composição 
O mundo é o poema 
O Consolador, a inspiração 

O mundo é um poema 
Que Deus fez pela Palavra 
Deus ama a poesia 
E satanás a deprava 

Mas o Poeta é maior 
Maior que o destruidor 
Jesus é a composição 
Inspirada no amor 

O mundo é um poema  
Cujos versos é Jesus 
Que consumou o  poema 
Num monte e numa cruz 
 

O. F. D. 
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CONCLUSÃO 

Não estou em condições de fazer nenhuma conclusão, após 
abordar um assunto teológico de extrema profundidade. 
Procurei expor o meu entendimento atento ao meu anseio sem 
tremor, mas com temor, já que não encontro nenhum 
compêndio que me satisfaça em relação ao texto de Gênesis 
1:26. O texto é tão profundo que fui deixando o meu Espírito 
penetrar nas profundezas e desta forma senti-me impulsionado 
a estender o assunto. 

A conclusão deixo a cargo de quem teve a paciência e boa 
vontade de ler. 

Não poderia deixar de expressar a minha preocupação com 
todos aqueles que ao longo da História e ainda hoje, seguidos 
de outros, descaracterizam o cristianismo.(2ª João: 9). Esses 
certamente irão ouvir a célebre expressão: 

“Eu nunca vos conheci” (Mateus 7:23). 

“Conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor: como 
a Alva a Sua vinda é certa; e Ele descerá sobre nós como a 
chuva, como chuva serôdia que rega a Terra”. (Os 6: 3). 

O maior de todos os direitos é o direito de pensar. 

Formar opinião onde não existe uma posição clara, em 
qualquer atividade humana, é travar uma batalha. 

Graça é Liberdade com Responsabilidade. 

Levar a sério o Ofício diante de Deus e a Palavra de Deus, 
tem sido o cuidado de poucos, pois não é o que está 
absolutamente certo, mas o que está “dando certo”, o 
pensamento de muitos. 
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ALÉM DA REFLEXÃO 

O céptico pergunta: 
Quem criou Deus? 
- Deus se formou; 
- Deus é auto existente (Isaias 43:10). 
Quanto tempo Ele levou para auto existir, ou Se formar? 

(Isaias 43: 10). 
- Bem , primeiro vamos por parte. Quanto tempo leva, “por 

atração”, um espermatozóide para fecundar o óvulo, após a 
ejaculação? 

- De 20 minutos a 30 horas, segundo a Ciência. 
Quanto tempo leva a fecundação para gerar um ser? 
- Nove meses. 
Quanto tempo leva esse ser para ter consciência do que é 

e do que pode realizar? 
- De 20 a 70 anos.(Números 14:29; Salmos 90:10). 
Agora olhe para o seu Deus, ou melhor, pense na 

“dimensão” do seu Deus e por comparação, imagine quanto 
tempo Ele levou para Se formar, ter consciência do que é e do 
que pode realizar, tomando por base Gênesis 1:26 – “Façamos 
um Homem à nossa Imagem e conforme a nossa Semelhança”. 

Certamente você quer a minha opinião?! 
Além da reflexão, lá vai: De um bilhão a um  trilhão de 

anos, o que em razão da Eternidade não tem 
representatividade numérica. 

Se você entende que é menos ou entende que é mais, não 
importa. O importante é entender que Ele existe, ou melhor, 
que Ele é seu Deus, a Bíblia é o seu livro de Fé, de Regra e 
Prática, e Jesus é o seu Salvador. 
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RESUMO EM FORMA DE ESBOÇO 
 
Mateus 5:48:  “Sede Perfeito como Perfeito é o vosso Pai Celeste”. 
Lucas 18:19: “... Ninguém é bom senão um só, que é Deus”. 
João 12:32: “E eu, quando for levantado da Terra, atrairei todos para Mim mesmo”. 
1° Cor 15:28: “... Para que Deus seja tudo em todos” 

     Elementos 
            E    
     Substâncias               Por “Atração” 
 
     Perfeito (BOM)   Formação do Ser Perfeito (BOM) 
                        (ONISCIENTE – ONIPOTENTE – ONIPRESENTE) 
 

 
Imperfeito (MAU) 

   Elementos             -  Não formaram um ser 
          E          -  Foram absorvidas por Lúcifer e uma parte dos Anjos 
   Substâncias              transformando-os em AntiDeus (Mau) 
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Continuação do Resumo em forma de esboço. 
  

Obs: - Usei o símbolo matemático do infinito para 
caracterizar a Eternidade, por não existir algo melhor para fazê-
lo. 

- O Espaço entre os dois símbolos caracteriza os eventos 
conhecidos e subjetivos, em lugar e tempo. 

- O tempo e espaço de tempo entre os eventos, tomando 
por base as informações científicas levaram milhares, milhões e 
bilhões de anos para acontecerem, tomando por base o 
Universo. 

- Em Apocalipse Ele diz que é o princípio três vezes (1:8; 
21:6; 22:13) Interessantemente! 

- Ele diz também que é o primeiro três vezes em Apoc 
1:17; Isaias 44:6; Isaias 48:12 - Enigmaticamente. 

Faça a seguinte reflexão a partir do que você conhece e vê, 
no Universo e Terra, tomando por base a tabela periódica de 
elementos químicos (anexo) que representa tudo o que existe 
no Universo conhecido pelo Homem, através de composição e 
transformação. Agora pegue o verso em branco da página da 
tabela periódica representando tudo o que você Não vê – 
(Espírito e a Alma em todas as formas do entendimento 
humano, incluindo os Anjos e todos os Seres Celestiais e 
Malignos) – tomando por base as referências em João 1:3 e 
Romanos 11:36. 

Agora volte no tempo e imagine as duas páginas – (tabela 
periódica e o lado em branco, representando tudo o que foi dito 
acima) – contidas ainda em Deus, antes de criar, por 
emanação, o Universo e o Homem, tomando por base as 
referências em João 1:1; Apocalipse 1:8; 21:6; 22:13; 
Apocalipse 1:17; Isaías 44:6; Isaías 48:12; Isaías 43:10. 

Agora volte ainda mais no  tempo e imagine as  duas 
páginas – (Elementos e substâncias conhecidos e  não 
conhecidos, em todo o seu conteúdo Divino de Perfeição e 
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Santidade) – na Eternidade em estado básico de formação e 
auto-existência do Ser Divino. 

Resumo final: Deus é Eterno em Elementos e Substâncias 
Perfeitas e Santas desde a Eternidade, mas que  teve o 
princípio que foge ao nosso entendimento finito e humano, 
segundo as referências bíblicas nos mostram enigmaticamente, 
ao afirmar que Ele é o Primeiro e o Princípio, e dEle tudo 
emanou, Enigmaticamente. Ver Colossenses 1:13-23. 

Pode parecer banal esta reflexão, mas é o que eu consigo 
alcançar e que me satisfaz. 

 
 
- É muito importante o conhecimento, o entendimento e o 

discernimento, mas não são fundamentais. O fundamental é a 
“unção” (Espírito Santo), para realizar a “obra”. 

 
 

ETERNIDADE 
 

É querer explicar o inexplicável, sem princípio e nem fim, e 
que envolve o lugar, o espaço e o tempo que conhecemos. A 
eternidade não está ao alcance do entendimento finito da 
humanidade. 

 
A ignorância de nada vale. Os Homens têm o direito de 

investigar, pesquisar e prestar relatório de suas descobertas, 
como ponto de partida para maiores aprofundamentos, ou, 
refutação fundamentada. 
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CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 
Os elementos químicos são classificados na tabela periódica de acordo com seu número atômico (ou seja, o número de 
prótons existentes no átomo). Dispõem-se em faixas horizontais (os períodos) e colunas verticais (os grupos), de maneira que 
elementos com propriedades químicas semelhantes localizam-se no mesmo grupo vertical. 
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