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 Vendo Alem do queijo 

  

       O queijo e igual “ausencia de Deus”, a qual e percebida como uma liberdade pessoal (a 
ilusao da anatomia).  O “martelo”preso representa as consequencias sem Deus no cenario.  
Lamentavelmente, sob o disfarce da Ciencia, nos temos sido movidos em direcao ao  queijo e ver 
sem as consequencias resultantes disto. 

       Sem Deus na analise final, nenhum problema.  Em fato, sem Deus no cenario, tudo o que 
permanece e:  

• Insignificancia 
• Falta de valor 
• Ausencia de sentido 
• Falta de proposito 
• Falta de esperanca (e alguns possivelmente pensam) 
• Nenhuma restricao contra os impulsos malignos 

 
  
 
  

As 8 coisas impossiveis que os ateitas tem que acreditar 
antes do café da manha 

 PRIMEIRA       Nada criou tudo 

SEGUNDA       Desordem criou ordem  

TERCEIRA        Ausencia de vida criou vida 

QUARTA          Inconscienci criou consciencia 

QUINTA           O Impessoal criou o pessoal 

 SEXTA             O irracional criou o racional 

SETIMA           Cegueira criou a visao 

OITAVA           Surdez criou a audicao 

  



 … E QUEM SABE O QUE MAIS E O QUANTO MAIS 

      Se a voce fosse falado que Ciencias, evolucao, selecao natural ou grande barulho 
cosmotologico tem provado que Deus nao existe – entao voce tem sido enganado. Eles nao estao 
te falando a verdade. 

       Estas teorias sao apenas tentativas de alternar explicacoes das coisas sem o reconhecimento 
de Deus. 

       O que as evidencias cientificas possivelmente poderiam provar que algo acontecido no 
passado foi causado pela forca invisivel  “A” (evolucao) e nao pela forca invisivel “B” (DEUS)? 

       Por onde voce comecaria? Voce poderia conceber como as coisas poderiam ser testadas? 
Como poderiam ser verificadas? O metodo cientifico e claro e pleno: Um processo tem que ser 
observavel, repetitivo, e verificavel por um terceiro partido independente. 

     Ainda isto pode ser visto por maioria de cientistas, educadores, e pessoas altamente 
inteligentes que querem acreditar que a evolucao e a selecao natural sao  verdadeiras Ciencias, e 
que a Ciencia tem reinado contra a existencia de Deus.  Entretanto eles vivem como se Ele nao 
existisse.  Eles constantemente persuadem o restante de nos de que eles estao certos e assim 
justificam esta crenca.  (Ate mesmo uma olhada na sociedade de hoje revela a falencia deste 
fundamento.) 

       Nao existe nenhuma maneira concebivel de provar ou desaprovar a evolucao, e  mesmo 
assim a impressao da maioria dos conteudos intelectuais defendem este fato. Por que voce supoe 
que eles se asseguram disto? 

      Entao, voce pode entender que se alguem acredita na existencia de Deus seria muito ma 
noticia, sendo assim talvez nenhum problema que evidencie e mostrado, nada os convenceria? 
Eles tem grande participacao nisto. Se alguem ja tem sua opiniao formada,  ate mesmo antes que 
se comece uma pesquisa em laboratotio, ele seria  favoravel ate mesmo antes  de  iniciar.  Se ele 
quizer explicar as coisas  de forma diferente, ele pode dizer que  qualquer coisa e plausivel. 
Quem sentiria qualificado para desafia lo?   

        Possivelmente voce esta pensando que esta cobranca de preferencia seja uma seria 
cobranca.  Ainda assim,  que sejam reveladoras indicacoes preferenciais.  Por exemplo:  Quando 
uma teoria alternada, como a teoria de um projeto inteligente nao pudesse ser visto , e 
apresentada por cientistas reputaveis e firmemente recusada e rejeitada, nao e a mais comparavel 
explicacao que um projeto inteligente nao pudesse ser como boas novas  por aqueles que nao 
querem Deus no cenario.  Mantenha em mente, que uma mente anti Projetos inteligentes nao tem 
nenhuma Ciencia que eles possam apontar para que demonstre sua opiniao resultante de (A) e 
nao de (B).  Mas que, a oposicao e uniforme e absoluta e definitivamente desprovida de qualquer 
prova cientifica. 

       Eles tem controlado por decadas. Deus e controlado fora das escolas, resultando em 
ambientes completamente cercados com detectores de metal nas entradas.  Ele e controlado fora 



dos foruns, resultando em carceres superlotados e um alto indice desencorajador de reincidencia. 
Tudo isto e mais prova da evidencia do fracasso de suas pressuposicoes, resultando em leis 
desastrosas em abortos, casamentos com pessoas do mesmo sexo e confusao de generos quanto a 
decisao de banheiros publicos. Tudo isto e um grande custo, ambos moral, monetariamente e ate 
mesmo na seguranca pessoal. 

       Qual a diferenca que isto faz com Deus no cenario? 

       Veja se voce concorda que isto faz toda a diferenca no mundo!  As respostas fundalistas em 
questoes fundamentais de identidade (quem eu sou?) e a sigfnificancia  (sou importante), e 
proposito (o que eu deveria estar fazendo) sao radicalmente diferentes, e de fato se opoem com 
base em onde voce comeca na sua linha de pensamento.  

  

       Somos meros acidentes, ou produtos de eventos do acaso? Temos nos qualquer significncia 
duradoura ou algum proposito, alem de um interesse proprio iluminado? 

  

                                                  O QUE ESTA POR TRAS DE TUDO? 

       Aqui esta uma abordagem interessante.  Vejamos o que voce pensa.  Tire um momento e 
examine as tres linhas de evidencia que juntos, conclusivamente, mostram que a Biblia 
possivelmente nao poderia resultar a origem humana como um mero acaso. 

  

                                                EVIDENCIA INTERNA 

       A Biblia e uma coletania de sessenta e seis documentos, escritos por periodos de mais de mil 
e trezentos anos por quarenta autores.  Dentre os seus escribas eram pastores de ovelhas, 
cobrador de impostos um medico, pescadores e outros que viveram em tres continentes – Europa, 
Asia e Africa. 

       Considere qualquer um outro livro escrito por um grupo, por quem na maioria nao se 
conhecia mutuamente.  Estes homens eram de diferentes tempos e cultura, escreveram durante 
periodos de tempo e cultura diferenciados ainda assim, seus entendimentos de Deus eran 
congruentes, e o conceito de desdobramento dos planos de Deus eram consistentes e coerentes.  
Nao existe nenhum livro como este.  Isto em si e extraordinario.  Maioria dos livros sao 
ultrapassados depois de apenas decadas. 

  

                                                 



EVIDENCIA EXTERNA 

       Por acima de centenas de anos, durante os quais arqueologos tem explorado a Terra Santa, 
milhoes de dolares e milhoes de horas de homens tem sido investidos em excavacoes. 

       Pesquisadores tem aprendido grandemente.  Um vasto  numero de nomes de pessoas e 
lugares,  de milhares de anos passados tem sido localizados.  Ate mesmo com todas estas 
descobertas, ninguem jamais desaprovou o depoimento biblico. 

  

  

                                                PROFECIA CUMPRIDA 

        Possivelmente a mais concreta evidencia de que a origem sobrenatural e o registro de 
profecia que tem sido docoumentado e tem se cumprido. 

       As profecias de Daniel quanto a vinda do Messias e a destruicao de Templo (cumprida em 
A.D.70) tem sido atacada por criticos quem suspeitaram que o livro tem que ter sido escrito 
depois dos eventos.  

       Todavia, Daniel e os restante das escrituras judaicas foram traduzidas do Hebraico e 
Aramaico para o Grego em 200 B.C era.  Este fato claramente estabelece que as profecias foram 
escritas centenas de anos antes de eventos acontecerem.   

       Muitas outras escrituras judaicas anunciam o nascimento do Messias e primeiro advento esta 
registrado em Isaias 53, Salmos 22, e outros lugares.  Voce pode navegar no Google “Profecias 
Messianicas”. 

       Isto pode ser demonstrado alem de duvida racional. Tal fato poderia dramaticamente mudar 
a visao incredula do mundo secular e tudo que nele existe. 

       Alguns tem questionado a validade de documentarios do Novo Testamento.  Eles  acreditam 
que a maioria das escrituras nao foi contemporanea com os eventos proclamados em suas 
paginas.  Eles dizem que a maioria dos livros foram escritos mais tarde possivelmente 100 anos 
atras ou ate mesmo centenarios de anos,  depois de ocorridos atuais eventos. 

       A Historia secular registra da destruicao do Templo de Jerusalem em 70 A.D.  Ainda assim, 
nao ha mencao disto no Novo Testamento.  O templo em si era muito mais importante na vida do 
povo judeu assimo como no dia que as torres gemeas no “World Trade Center” era tao grande 
que tinha o seu proprio codigo postal e paradas de metro.  Suponha voce, ter encontrado uma 
revista de viagem sobre o Centro.  Isto iria te dizer muitos fatos.  O numero de pessoas que 
trabalhavam la, o numero de visitantes de um dia tipico, e possivelmente o numero de 
restaurantes e refeicoes servidas a cada dia.  



       Agora, pressuponha que voce nao encontre nenhuma mencao do dia 11 de Setembro ou o dia 
que as torres gemeas se sucumbiram?  Nao e esta uma explicacao similar de que o livreto foi 
imprimido antes, dos eventos, os quais destruiram as torres jamais tivesse acontecido?  

       A destruicao do Templo cumpriu a profecia de Jesus.  Tal fato teria validado suas 
credenciais como um profeta.  O fato de que o Novo Testamento nao fazer citacao disto, e o 
melhor a ser entendido por concluir que os acontecimentos do Novo Testamento foram escritos 
por testemunhas oculares antes dos eventos A.D.70 acontecessem, exatamente como a Biblia 
registra. 

       Mas, e sobre outras religioes? Nao sao muitos os trajetos que nos guiam ao topo da 
montanha? 

       Naturalmente, esta questao levanta um outro pensamento.  Quem/o que e encontrado no 
apice da montanha? 

       Os Hindus acreditam que existe milhoes de deuses.  Os budistas nao acreditam em deus 
algum.  Os cristaos acreditam no Deus da Biblia. 

       Imagine que na era do dolar em prata? Um criminoso decidisse entrar em negocios de 
falsificacao de moedas.   Ao considerar suas opcoes ele imediatamente discarta a idea de 
falsificar moedas de prata fietas de madeira.  Ninguem, mas, talves uma crianca pequena, poderia 
ser enganada desta forma.  Isto nao se se assemelha o suficiente ao original. 

       Entao, ele faz um dolar de prata de metal falsificado.  Ele se sai bem e engana a algumas 
pessoas.  Entretanto, se ele decide acrescentar algum conteudo de prata no falso metal, ele iria 
enganar mais pessoas.   Quanto mais prata ele acrescentar, mais ira se assemelhar ao genuino, e 
mais pessoas ele enganara. 

       A prata e uma moeda que corresponde a verdade em uma religiao falsificada.  Quanto mais 
verdade, mais pessoas enganadas.  Toda a verdade e a verdade de Deus.  O diabo, o inimigo pode 
citar verdades biblicas para sua propria vantagem, como nos e mostrado na tentacao sofrida por 
Jesus no deserto. 

       Que possamos nos guardar contra as meio verdades. A falsificacao prova da existencia do 
genuino. 

       A Ciencia Moderna e  Ciencia “Ocidental” e vem de uma visao crista mundial que acreditou 
que um Deus racional criaria um mundo inteligivel e racional que pudesse ser compreendido.  As 
religioes do oriente nunca produziram isto. 

       A exixtencia de Deus fala de assuntos fundamentais como o de identidade, significancia e 
proposito. 

       As aplicacoes praticas tem vida alterada.  Como eu deveria tratar os outros? Sao os humanos 
meros resultados de um processo aleatorio no ocidental? E se  ganhasse significamente por tirar 



vantagens das pessoas? E se pessoas fossem facilmente exploradas?  E se eu sou tentado, por que 
nao?  Se nos concluimos que tais resultados nao teriam significado duradouro, e se nos somos 
astuciosos o bastante para sair disto, quando a tentatacao nos seduz e somos deixados com uma 
unica pergunta, por que nao? 

       E se outros sentem desta forma a meu respeito?  Eu sei, que alguns sao mais fortes e 
inteligentes.  Em quem posso confiar?  As estatisticas no crime nao sao encorajadoras.  

       Entao podemos comecar a ver como um Deus ausente tem antes de tudo profundas 
implicacoes. 

       O que quer dizer ser humanos?  “Ausencia de Deus” significa que nos somos meros 
acidentes da natureza.  Com esta perspectiva, somos considerados nada mais do que um produto 
do acaso. 

       Vivemos apenas poucos meses.  Teriamos que viver 83 anos e 4 meses para obtermos 1,000 
meses de vida.  Um mes passa muito rapido, um tempo limitado para pagarmos contas, o balanco 
de cada livro de cheques, e o que parece.  Frequentemente e dito que a vida e 90 por cento 
manutencao e 10 por cento vivencia. 

       Entao como devemos viver? Sem Deus e  dificil encontrar o proposito duradouro da vida.  
Como veremos os outros? Se eles sao feitos a imagem e semelhanca de Deus, nos temos que 
atribuir a eles  altos valores em conformidade com seus direitos basicos.  

       De onde vem os nossos direitos?  Se governantes “dao” direitos, entao o governo tem o 
mesmo direito de tira los. Isto tem se assemelhado com que Hitler e Stalin acreditaram.  
Registros historicos mostram que nesta ordem cem milhoes de pessoas foram assassinadas pelo 
totalitarismo somente no seculo 20 por si…pelo menos parcialmente por causa de uma visao de 
um mundo ateista. 

       Stalin’s e Mao’s ateistas comunistas assumiram que seus cidadaos nao possuiam direitos 
alem daqueles oferecidos por seus  governantes. Devido ao tema de suas vidas nao terem 
nenhum valor duradouro, valores intrinsecos ou direitos, inumeros cidadaos foram liquidados 
como inimigos inconvenientes do estado. 

       Com Deus ausente do cenario, porque nao? Como voce poderia chamar isto de errado? 

        Voce precisa de algum fundamento, para um desafio alem, mas isto e apenas sua opiniao!” 

       Na declaracao de independencia, Thomas Jefferson e outros fundadores da nossa republica 
afirmaram, “… eles [nos] fomos dotados pelo criados com certos direitos inalienaveis.” 

       De tempo em tempo, cada um e todos nos experimentamos tentacao.  Como voce maneja a 
tentacao pra fazer o errado?  



       Com Deus no cenario, nos sabemos que, por fim, nos tornamos responsaveis por cada vez 
que cedemos a tentacao.  Nos responderemos por cada vez que tiramos vantagem do proximo, as 
vezes que mentimos, furtamos ou nos rendemos a infracoes imorais.  Qualquer forma de 
exploracao ou fraude sera julgada por uma justica perfeita e divina.  Sabendo que existe Um por 
quem nos faz responsaveis, nos prove o fundamento decisivo para dizermos “Nao!”  a tentacao. 

       Mas, e se Deus estiver fora do cenario? Nao e esta a crenca de muitos? Sem Deus, nos 
possivelmente tiramos vantagens de toda e qualquer oportunidade disponivel. 

       Nos tornamos especialistas em comportamentos racionalizados como: 

                        “Nao e assim tao mal.”  

                        “Esta todo mundo fazendo isto.” 

                        “Ninguem ficara sabendo.” 

                        “Isto nao e assim uma grande coisa.” 

       Ainda quando nos somos as vitimas e nao os executantes, entao isto se torna um cenario 
diferente.  Isto nao e o que queremos que os outros vejam a siituacao do nosso telefone celular, 
Ipod, esposo(a), criancas ou possessoes valiosas ou pessoas estao em perigo. 

       E ainda assim a questao permanece, porque nao? Muitos de nos somos influenciados por 
varios niveis, pelos comportamentos de outros ao nosso redor.  Se os outros sao convencidos de 
que Deus esta for a de cena, de que ninguem esta registrando nada, e se nos nos sentimos que nos 
sucedemos em sair descomprometidos de tal situacao, a tentacao e intensificada. 

       Em Janeiro de 2015.  Deniver Post reportou uma estoria com o titulo “Casos Frios de 
assassinatos no Estados Unidos de 1980 a 2014”.  Os casos de assassinatos nao resolvidos por 
mais de 35 anos, compilados por estados, e registros, locais, excederam a 211,000.  A 
matematica e a nossa nacao tem experimentado uma media de 16 casos insoluveis de assassinato 
a cada dia desde de 1980.  A contabilidade nao nos diz quantos casos de assassinatos foram 
resolvidos, assassinatos capturados ou nao descobertos. 

       Nos abandonamos a antiga sabedoria de como a justica de Deus lidou com o assassinato e 
crime porque nos pensamos que sabiamos melhor.  Nao existia um presidio superlotado a 75 
anos atras e nos estavamos mais seguros em nossas casas e nas ruas.  De fato, estatisticamente 
nossas netas sao cem vezes mais provaveis a serem vitimas de um assalto violento, durante suas 
vidas do que nossas avos foram. 

       Estes casos de assassinatos nao descobertos nao encontraram nenhuma razao para assassinar 
suas vitimas. A pergunta e “Por que eu nao deveria roubar desta pessoa?” posso me deslizar 
nisto, “Por que eu nao deveria matar esta pessoa”?  Agradecidamente, maioria nunca cruzara o 
limite, mas alguns irao. 



                         QUEM PODE DIZER O QUE E CERTO OU ERRADO?  

                QUEM DECIDE?              

        

       Voce as vezes tem uma impressao deixada de que cada pessoa decide por se propria.  Bem 
por que nao?  Se nao existir nenhuma mudanca em valores de certo e errdo em (DEUS), entao, 
certamente cada um por si decide por si mesmo. 

            “ O que pode ser verdade pra voce, mas nao pra mim. Quem o fez juiz? 

       Isto tem sido vastamente registrado que a maioria acredita que a verdade e relativa, que nao 
ha nada estabelecido, o padrao objetivo (Deus) da verdade.  Isto faz voce se sentir seguro quando 
voce sai pra fora depois que escurece?  

       Qual e a solucao? Isto e ou nao devastador o conceito cientifico de que Deus nao existe?  
Lamentavelmente, muitos cientistas e educadores pensam desta maneira. 

       Por outro lado, um grande numero de cientists e edicadores contemporaneos tem uma crenca 
robusta em Deus, e suas vidas transformadas testificam esta realidade. 

                          

Algumas vezes questionamos o por que acreditamos 

 como acreditamos? 

       Nos temos o nosso posicionamento de crenca, se acreditamos ou nao em Deus, em 
convergencia a diferentes grupos de autoridade.  Muito provavelmente, nos concordamos com 
qual seja que for o consenso que reinava em nossos lares no qual crescemos.  Isto possivelmente 
foi moldado por escolas, ambientes sociais e/ou configuracoes de negocios.  

       Portanto, frequentemente sem muito pensar, nos tiramos as nossas conclusoes.  Entao algo 
maravilhoso acontece.  Isto agora se torna nosso posicionamento.  Tendemos a protégé los, 
defende los, viver por eles, e assegurar nos a eles, como se tivessem chegados por um processo 
mais rigoroso e disciplinado de racionar. 

       Depois de tudo eles nos “libertam”, ou nao nos libertam? Nos somos agora somos autoridade 
final por tudo que faremos e como viveremos.  Estamos investidos nestes padroes.  
Desenvolvemos um “mourao” neles, dificilmente conscientes de qualquer implicacao perigosa 
que eles trarao para suportar. 



       Quao mais duradouro for o nosso investimento de valores na vida, mais dificil poderar ser 
diminuir as nossas perdas.  Entao, muito provavelmente nos os operaremos mais de forma em 
resolve los a raciocina los. 

       Entao, na condicao de tal assunto, nos resolutamente resistimos a certeza logica da 
existencia de Deus.   

      Por conseguinte, existe o fundamento factual para crer em Deus?  Estamos apostando nossas 
vidas por respostas.  Antes disto, consideremos algumas questoes: 

       

 O que e racional para o ateismo? Existe algum fundamento factual? Qual e 
ele? Existe um fundamento logico? 

       Eu acredito que voce sera esvaziado desta busca da impossibilidade de provar o negativo. 

       O universo e grande. Como voce pode saber que em alguma parte de um vasto universo, que 
Deus nao existe? 

       Reduza pra bem menor a sua pesquisa.  Voce pode ser capaz de provar que nao existe uma 
aranha no quarto.  Voce poderia fazer uma busca cuidadosa e meticulosa e cobrir toda a area.  
Mas as aranhas vem em tamanhos variados.  Certamente voce nao saberia por certo se a menor 
dentre todas se escapou enquanto sua atencao estava focada numa outra direcao.  

       Sendo assim, e isto racionalmente e defensivel declarar que Deus nao existe?  

       “ok”, voce diz, “Com certeza que Deus possivelmente nao exista, porque deveriamos 
acreditar na conversa da serpente? 

       Nao e isto vastamente aceitavel por pessoas educadas que o jardim do Eden foi somente um 
mito, ou uma fabula? Todos nao sabem disto? 

       Bem, nem todo mundo.  De fato existem tres linhas poderosas de raciocinio para mentes 
abertas.  A evidencia pesa muito em direcao ao fundamento da existencia do Eden. 

       A lei da casualidade, ou o relacionamento entre causa e efeito, estados resultantes tendem 
estar em um relacionamento proporcional de causas.  Por exemplo, um “busca pe” produz o 
efeito do tamanho de um busca pe.  Uma mao de granada, uma bomba grande sucesso, e um 
dispositivo termonuclear , cada um produz efeitos proporcionais ao seu respectivo tamanho, 
forca e poder. 

       Entao, quando encontramos um efeito universal, isto logicamente seguira uma causa 
universal. 



       Uma indisputavel verdade e que todo mundo e todas as coisas morrem.  Porque? Tudo isto 
volta ao Jardim do Eden e a “Serpente” – Satanaz, o inimigo da vida. 

       Dezenas de milhoes, talvez centenas de milhoes de dolares sao investidos em pesquisas para 
aprender o por que envelhecemos e como podemos viver mais.  Ainda assim, todos morreremos.  
Porque? 

       As Escrituras  testificam “no dia que comer certamente, voce morrera.” 

       A serpente diz, “Voce certamente nao morrera.”  Todos nos sabemos que isto e 
universalmente falso. 

  

       A segunda prova e tambem encontrada na Escritura, e seu efeito tambem encontrado na 
nossa experiencia mundial.  Antes do homen declarar a sua independencia de Deus, ele era 
“centrado” em Deus.  O mundo entao era harmonioso.  Mas o homen trocou o centro; ele se 
tornou centrado em si e ele se tornou egoista.  O mundo se corrompeu, e nos nos corrompemos 
com ele. 

       O egoismo e a causa de resistirmos a Deus.  Convencidos pela mentira de que “nosso” modo 
e o melhor, nos nao confiamos na bondade de Deus e a rejeitamos.  Egoismo e o mesmo que 
pecado.   Assim todos nos somos egoistas, numa extensao maior ou menor. 

       E parte do ser humano ser centrado em si mesmo. Voce pode nomear pelo menos um unico 
problema na nossa cultura hoje que nao e, de alguma forma, um resultado de egoismo?  No 
temos casas invadidas, criancas abandonadas por maes e pais, crimes, corrupcao no governo, 
escandalos ambientais e guerras.  A lista continua.  

       A terceira forte mentira confirmada e toda impregnante e a crenca na MENTIRA. 

       “Qual mentira?”  serpente (satanaz) disse.  “O que queremos pra nos, o que escolhemos e 
melhor, e tem que ser preferido, comparado com o que seja o que Deus quer pra nos.”  A 
cobranca contra Deus e, “Ele nao e bom.” 

       Nos temos tudo, de tempo em tempo ou alguem acreditou na mentira e ainda continua 
fazendo. Possivelmente o restante da explicacao do porque nos resistimos, frequentemente com 
resolucao monumental, a evidencia da existencia de Deus. 

       E desta forma bem declarada da nossa independencia de Deus e isto nos da um falso senso 
de empoderamento, determinacao e controle proprio. 

       Naturalmente, nos nao estamos no controle na realidade, como nos conscientizamos disto ao 
apertarmos o nosso cinto de seguranca em um aviao. 



       De fato, e muito pouco o como podemos exercitar a nossa autonomia.  A menos que voce, 
seja independentemente prospero, voce tem escolhas limitadas sobre onde voce vive e trabalha. 

       Voce nao escolhe a familia, que voce nasceu nela, tao pouco o seculo e cultura.  Voce nao 
escolhe o seu sexo, seu tipo de corpo, I.Q. (quociente intelectual), temperamento, personalidade, 
ou tao pouco cor. 

       A escolha mais importante que temos que fazer sao decisoes que fazemos se acreditamos ou 
nao na mentira. 

       Alem disso, nao existe quase nada que voce possa se assegurar.  Voce nao pode manter sua 
visao, audicao, capacidade mental, sua saude, seu trabalho, seu conjuge ou sua mobilidade. 

       A unica coisa que voce e capaz de deter e o que esta diante de voce e da vida pela qual voce 
foi feito.  Seus desejos.  Neste caso, voce e soberano. 

       Voce pode continuar na sua declaracao de independencia de Deus.  Voce pode passar sua 
vida inteira neste estado de rebeldia e dar os seus ultimos respiros e morrer – sem se render a 
Deus. 

       Mas, por que voce faria? Nao e isto irracional?  A unica razao que eu posso imaginar e que 
voce acredita em mentira.  O que voce quer pra voce e melhor, e a ser preferido, as 
benevolencias de Deus, benegnidade, e infinito e perfeito plano pra sua vida.  Voce acredita que 
voce nao pode confiar em Deus.  

       E bem verdade que algumas coisas que Deus proibe pode ser muito fascinante.  Quando 
Deus diz “Nao”, Ele esta realmente dizendo, “Nao se machuque”.   Ate mesmo provar pode ser 
tenue, as leis morais sao reais quando as da fisica.  Violar a lei da gravidade pode ou nao 
produzir um efeito visivel e imediato.  Uma semente leva um longo tempo pra produzir uma 
arvore. 

       Foi por acreditar na serpente que tem nos trazido a um lugar de feridas no qual o mundo 
existe. 

       Entao, em que voce acreditara?  Antes “da grande explosao” da cosmotologia, aqueles que 
nao quiseram reconhecer a existencia de Deus tentaram encontrar conforto na crenca que todos 
os problemas sao eternos.  A Ciencia nos diz que problema nao pode ser criado.  Ele pode mudar 
sua forma, digamos, do liquido ou solido para o gas, mas isto nao pode ser criado.  Para um 
problema existir, tem que ter existido um Criador o qual sua existencia transcende a ciencia da 
chamada  fisica. 

       Sabemos hereditariamente que o universo teve um comeco.  A  Ciencia teoriza como tudo 
isto comecou.  Por que de maneira tao deslumbrante dentre muitas forcas, tais como: gravidade e 
velocidade, algumas sugerem que ao inves de apenas um universo, existem “multi-universos”.  O 
pressuposto e que com suficiente universos, um ajuste minucioso e dado ao inves da evidencia 
do projeto. 



       Naturalmente, a multipla versao hipotetica e improvavel.  A premissa nao oferece nenhuma 
solucao do problema de como tudo teve comeco por si proprio, sem Deus. 

       Qualquer com uma inteligencia mediana, sem suporte de um cientista em um jaleco branco, 
pode ver fatos evidenciais com referencia a existencia. 

       Voce pode relembrar um cientista em particular quem, no inicio de cada episodio dos 
Cosmos na TV afirmou seguramente, “Os Cosmos, tudo que e, jamais foi ou sempre sera.”  
Porquanto eu sei, ninguem jamais perguntou a Carl Sagan, “Como voce sabe isto?” A resposta e, 
“Ele nao  

sabia.”  A explicacao e uma improvavel afirmacao.  Cientificamente nao e possivel testar isto.  E 
uma declaracao de fe.  Imagine isso! 

       Ainda, e comparavel a milhoes, destreinados que testam criticamente, aceitaram sua 
recorrente declaracao como verdade do evangelho. 

       Muito do que podemos saber, sem ter que retransmitir em reevindicacoes de especialistas, e 
pleno como o nariz na nossa face. 

       Isto e uma evidencia da existencia propria descrita em alto grau de ordem.  A terra e  
altamente organizada, e muitos acreditam que o equilibrio ambiental e fragil e ameacador.  
Diversidade existe em todo o mundo.   Em 1970, leitores da Ciencia reportaram que talvez 
metade das plantas viventes na America do Sul nao eram ainda classificadas.    

       Ha uma complexidade estarrecedora em toda a existencia, divagante de celulas vivas e 
macromoleculas que contem o gene hereditario (DNA) para a estrutura subatomica dos 
elementos. 

       Ecologia e ambientalismo declaram uma relacao intrinseca da natureza.    

       A confiabilidade da temperatura fervente aos 212 graus ao nivel do oceano e todas outras 
leis da fisica e quimica demonstram que o universo opera sob um sistema de leis. 

       O mundo e altamente racional, conhecivel e inteligivel.  Pense sobre isto.  Cientistas nao 
poderiam formular experimentos, sem obrigatoriamente testa los antes, sem esta seguranca de 
conformidade com a lei.  A inteligibilidade e progressiva.  A Tecnologia confirma isto. 

       A grande explosao da cosmologia nao pode ser a causa de tal fato.  Naturalismo/ateismo e 
forcado a acreditar: 

• O nada criou tudo 
• O caotico criou a ordem 
• A ausencia de vida criou a vida 
• O inconsciente criou o consciente 
• O irracional criou o racional 



• O impessoal criou o pessoal 
• O cego criou a visao 
• surdo criou a audicao 

A lista poderia continuar. 

       Isto nao e racional.  A existencia de Deus e provada pelo racional, a natureza logica das 
coisas sendo entendida assim como e. 

       Deus e amor.  Ele ama voce.  Ainda assim, declaramos a nossa independencia dEle, o qual e 
um ato de rebeldia, ou pecado.  A ira de Deus e manifestada dos ceus contra todo pecado. 

       Recentemente durante uma escavacao arqueologica, foi descoberto um vaso com o rotulo 
“um objeto vale o que alguem pagara por ela.” 

       Qual o seu valor?  Deus amou voce tanto que Ele enviou o seu unico filho Jesus pra morrer 
por sua rebeliao contra Ele.  (Joao 3:16) Ele pagou um preco terrivel para salvar todos nos de um 
fato abdominavel. 

       Este foi um alto preco a pagar.  Voce e eu podemos resistir  a este conhecimento com a 
determinacao que alem de toda a logica e racionalidade. 

       Por que? Isto e porque em algum nivel, nos acreditamos que a mentira que se originou no 
Eden.   Que mentira?  A mentira que, “O que queremos pra nos mesmos, e o que e preferido, e 
melhor do que o planejado para nos por um Deus benevolente.” 

       Nao acredite nisto.  Milhoes e milhoes de cristaos testificando por a mais de dois mil anos 
proclamam Deus e a verdade.  Deus e amor.   E Ele te ama. 

       A serpente diz “Deus nao e bom.”   A declarcao mais comum e moderna e, “Deus nao 
existe.”   Ambos conceitos declaram a voce ser de um pequeno valor, significancia, ou sentido. 

       E pedido a voce, acreditar em tudo isto sem qualquer base de fundamento que se suporte. 

  

                        

 

 

 

 



 PORQUE SABEMOS QUE DEUS EXISTE 

  

       O fundamento pragmatico estabelecendo a existencia de Deus e a ORDEM do nosso mundo 
e universo.  Das menores as maiores coisas nos podemos perceber a ordem universal.   Esta 
ordem e adicionalmente demonstrada pela lei da fisica, quimica, matematica, musica, botania, 
geologia, e mais.  A isto e acrescentado: 

• DIVERSIDADE 
• COMPLEXIDADE 
• INTER RELACAO 
• INTELIGIBILIDADE 

       A explosao da Cosmologia nao oferece nehum poder explicativo a ser contabilizado . 

       Oh, nos sim!”   o ateista exclama. “A teoria da evolucao e a selecao natural de Darwin 
explica tudo!” 

       Eles realmente explicam?  A  selecao natural e tao semelhante a Deus e em toda sua 
presumida autoridade, que o evolucionista e ateista, Richard Darwin, sente a necessidade de uma 
explicacao maior que a selecao natural  “e cega, insensata e sem proposito”.  Ele, (Richard 
Darwin), nao oferece onde ou como ele aprendeu isto.  Eu suspeito que a “ fe” dele e uma outra 
afirmacao a qual nao existe um metodo de provar, ele esta apenas nos pedindo que acreditemos. 

       Depois de tudo, nao foi o proposito de todos os empreendedores da selecao natural a 
tentativa de atribuir todas as coisas sem a necessidade de referi las ao sobrenatural ou a Deus?   
Isto e uma pequena maravilha que muitos de nos podemos sentir que as nossas vidas tem um 
pequeno proposito. 

       Uma imaginacao fertil encontra poucos limites.  “Isto talvez tenha acontecido assim.”  Ou 
“Poderia ter sido desta forma.”  Portanto e dado tempo suficiente, digamos bilhoes de anos, e um 
cego, insensato, e um processo desproposital “poderia” explicar pela ordem, complexidade, 
diversidade, e assim por diante, de que todos nos vemos e experimentarmos. 

       E importante que vejamos a evolucao de Darwin e a grande explosao Cosmos por tudo que 
eles  sao.   Elas sao explicacoes que atentam a responder a questoes importantes que eles nao 
tiveram sucesso.   Deus e a melhor explicacao.  

       Temos vistos fotografias das pegadas do homem na lua.   A nave espacial foi designada com 
o pressuposto de que a poeira da superficie da lua seria consistente com as taxas conhecidas de 
acumulacao na terra, baseados acima de mais de centenas de registros  (resultantes pela baixa 
gravidade da lua e ausencia de atmosfera).   Os supostos bilhoes de anos foram esperados para 
resultarem em poeiras de densidade medidas a pes/feet (medida americana equivalente a 12” 
que e o mesmo que  30.48 cm), como o plano da Nave Espacial nos mostra, nao o que algumas 
fotos nos revelam – a profundidade consiste entre seis a dez mil anos de acumulacao. 



       Naturalmente Deus poderia fazer isto de qualquer forma que Ele escolhesse -  atraves de 
bilhoes de anos, ou se Ele pudesse fazer Adao como um homem adulto, Ele poderia tambem 
fazer arvores amadurecidas, rochas e galaxias, completamente maduras com todos os sinais da 
epoca. 

       Muito do que pensamos que sabemos sobre a idade da terra e encontrado e fundamentado no 
pressuposto de que “o relogio na rocha” comecou a contagem do zero.  Ou no caso do espaco, 
que a velocidade tem sempre se mantido constante. 

       Eles acreditam que podem computar a idade do universo por calcularem a distancia das 
galaxias do centro, ainda em outros lugares eles dizem que eles nao podem saber na realidade 
onde e o centro. 

       Isto e, naturalmente, uma pressuncao nao comprovada e improvavel.   Nao existe nenhuma 
forma de verificar isto.   Em qualquer caso, voce precisa Alguem que tenha dado comeco em 
tudo.   Isto comeca a ecoar como um conto de fadas para adultos.  Voce sabe, como um coelho 
fora do chapeu, exceto sem um chapeu e ate mesmo sem o magico. 

       Nos nao sabemos o quanto nos nao sabemos.   Consequentemente, quando uma oposicao 
ateista nos e apresentada em narrativa extensiva e compreensivel atraves de disciplinas da 
astronomia, botanica, biologia, quimica, fisica e outras, sentimos que nao estamos na posicao de 
adequadamente endereca las ou refuta las. 

       Todavia vemos este gigantesco avestruz do nosso mundo moderno e dominante nas escolas e 
no governo, e somos tentados a sentir que e muito pouco o que podemos fazer a respeito disto, 
como se nos escorregassemos velozmente em direcao ao caos.   Eles dizem: “Podemos ir em 
laboratorios e provar o valor da deteriorazao de um fossil, ou que esta rocha e permanente.  
Podemos provar que levaria milhoes ou bilhoes de anos para alcancar este estagio.  Por esta 
razao, podemos saber que o universo e bilhoes de anos em idade.” 

       Mas o que eles nao podem provar, por que nao existe nenhuma forma cientifica para testar, e 
que o relogio na rocha, ou no fossil comecou sua contagem do zero.   Sem nenhuma forma de 
provar o ponto basico, eles tem que assumir isto.  De fato, eles tem que ter fe que isto e assim!   
Logo, o edificio colossal  e fundamentado em uma pressuposta fe.   Eles nao tem nenhuma 
prova, e ainda assim dominam. 

       Estas crencas erroneas dominam APENAS porque outros nao sabem que nao existe 
nenhuma prova fundamental para o pressuposto. 

       A grande distancia das galaxias e usada como exemplo pelos “cientistas” tambem.  Eles 
dizem: “Nos podemos ir em nossos laboratorios e provar a velocidade da luz.  Eles pressupoem, 
mas nao podem provar se a velocidade da luz e o mais rapido que qualquer coisa possa viajar.  
Eles dizem que isto levaria bilhoes de anos para alcancar a terra. 



       O que eles nao podem provar e que Deus nao existe.   De fato, esta e  razao para alternadas  
explicacoes para mostrar como os humanos podem compreender sem a necessidade de “Hipotese 
Deus.” 

       Deus fez Adao como um ser humano completamente maduro com todos os atributos da 
idade.   Ele fez o mesmo pelas arvores, rochas e galaxias.  Eles reivindicam de forma 
diferenciada.   Eles pensam que eles tem provado isto.  Eles estao errados. 

       O que devemos fazer?  O Mar Morto e morto porque ele recebe agua mas nao a passa 
adiante.  Tenhamos a certeza que nao sejamos como o Mar Morto, recebendo e ainda nao 
passando a verdade a  outros.   Diga a alguem. Diga a todo mundo. Permita que todo o mundo 
conheca! 

       Se voce comecar com “Nenhum Deus,” Entao voce tem que surgir com uma outra 
explicacao.  Quando voce renuncia que a mentira da serpente, voce nao precisa outra versao. 

       DEUS DA BIBLIA E: 

• Soberano 
• Eterno 
• Imutavel 
• Espirito 
• Onipotente 
• Onisciente 
• Onipresente 
• Santo 
• Retidao 
• Justica 
• Amor 
• … e mais 

       A Escritura declara que a evidencia da existencia de Deus e claramente vista.   Resistimos a 
esta evidencia com o proposito de erradamente servir ao nosso proprio interesse.   Escolhemos 
acreditar na serpente. 

       O conhecimento realmente tem poder.   Com o que voce agora sabe, voce pode agir em 
conformidade com o seu melhor interesse.  Nao e isto maravilhoso que voce tem a grande honra 
e o privilegio de testar a mensagem no laboratorio de sua propria vida? 

       Agora voce pode perguntar em quem voce pode confiar?  Alguns podem destronar Deus em 
suas vidas, mas isto nao muda o fato que Ele continua a governar e reinar. 

       Sua casa tem um construtor.   Voce nao precisa conhecer o nome dele e tao pouco sua 
existencia.   O edificio em si prova isto.   Nenhum edificio em qualquer tempo,  jamais, 
simplesmente veio a existencia.   Ainda existem aqueles que querem dizer que o universo o fez.   
Descaso.  Uma Tarde de Terca -feira . 



                CONSIDERE ESTES DEPOIMENTOS FENOMENAIS: 

       MATTHEW 7:13  “Entrem pela porta estreita, pois larga e a porta e amplo o caminho que 
leva a perdicao, e sao muitos os que entram por ela.”   

      2 CORINTIOS 5:17 a 21  “Portanto, se alguem esta em Cristo, e nova criacao.  As coisas 
antigas ja passaram; eis que surgiram coisas novas! Tudo isso provem de Deus, que nos 
reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e os deu ministerio da reconciliacao, ou seja, que 
Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo,  nao levando em conta os pecados dos 
homens, e nos confiou a mensagem da reconciliacao.  Portando, somos embaixadores de Cristo, 
como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermedio.   Por amor a Cristo lhes 
suplicamos: Reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nos aquele que nao tinha 
pecado, para que nele nos tornassemos justica de Deus.” 

       (Se voce sente um impulso em resistir, voce nao tem que se abdicar ao faze lo.   Voce tem o 
poder de escolher Deus.) Nao e isto a mais maravilhosa novidade que qualquer um possa 
receber? Uma nova vida.  Um novo comeco.  Finalmente – a verdadeira razao pra viver.  

       Nao perca. Peca a Deus que o revele a Sua salvacao a voce.  O que voce tem a perder?   Nao 
confie na serpente. 

       Alguns sao atribulados pelo aspecto do misterio encontrado na Biblia. 

       Tem sido observado que as quatro palavras mais misteriosas encontradas na Biblia sao, na 
verdade, as quatro primeiras, (Em Ingles): IN THE BEGINNING GOD  No Portugues (No 
principio Deus criou…) 

       Com Deus no cenario milagres sao esperados. 

       Carl Marx famosamente disse:  “Religiao e o hipnotico do povo.” 

       Os atiradores nas escolas, depois de assassinar colegas de classes, e professores, 
frequentemente tiram suas proprias vidas supondo que eles tem evitado a culpabilidade. 

      O real sedativo das pessoas e incultar a crenca que depois da morte, existe apenas o nada. 

       Com Deus no cenario, faz toda a diferenca no mundo.    Ele nos da a conviccao do pecado e 
nos mostra o nosso Salvador. 

       Independente de voce saber isto ou nao, existe um Ser poderosamente e infinitamente bom, 
que e santo, reto e justo quem ama voce e eu. 

       E alem da nossa habilidade de compreender, a despeito de saber cada escolha errada qe 
temos feito, Ele deseja ser reconciliado conosco.  Nao e este o maior pensamento que pode 
ocupar a mente humana? Convide a Deus para que Ele lhe mostre que isto e a verdade.   Entao, 
quando perguntado voce podera falar a outros “Eu creio o proprio Deus me provou que isto e 



verdade.” O que voce tem a perder?  O que voce tem a ganhar?  Pergunte. Procure. Encontre.   
Rejeitar a Deus e aceitar que a realidade final e A Sobrevivencia do Mais Apto.   Podemos 
realmente viver na aflicao do desesperancado? 

       A fe crista nao e um argumento filosofico.  A Escritura afirma que Jesus ressurgiu dentre os 
mortos. A igreja afirma que Ele esta vivo hoje.   Cada livro do Novo Testamento reinvidica sua 
autoridade nao na morte mas na ressurreicao.  Isto nao e dificil de provar.   Voce pode saber por 
si mesmo. Com certeza.   Tudo que e preciso e uma oracao proferida com toda sinceridade. 

  

 

VOCE PERMITIRIA SER ESTE O SEU MOMENTO DA VERDADE? 

                                                A ORACAO 

Querido Senhor, 

       Baseado no que eu tenho sido capaz de descobrir ate entao, Eu pensava que voce nao 
existisse.  Mas como eu considero que voce existe e criou este mundo, Eu sei que eu nao tenho 
seguido Suas normas ou ate mesmo me importado em segui las.  Ajude me neste momento.  Me 
perdoe por tudo de errado que eu tenho feito.  Eu Aceito Seu Filho Jesus por ter Ele ter pago 
pelos meus pecados, e feito o caminho que me conecta a voce.  Me ajude a descobrir mais sua 
Verdade assim como eu olho pra voce como meu Salvador e Lider.    
                                                                                                                                                           
No nome de Jesus, Amen. 

  

                                QUAO GRANDE E A ESCURIDAO 

       Voce agora conhece mais que 99% da sua familia, amigos, e companheiros de trabalho.  
Voce permitira Deus usar voce para brilhar a luz na escuridao?  Naturalmente o Inimigo tentara 
persuadir voce de outra forma.  Nao permita outros chamar “o mal de bom e o bom de mal” nao 
mais.   Voce tem o fundamento, Deus, por declarar o que e certo e o que e errado.   Decida que 
quando voce olhar a um ano atraz de agora em diante, dez anos apartir de agora, ou ate mesmo 
decadas de agora em diante, voce sera ceio de alegria pela sua escolha por falar desta verdade a 
outros quem precisam tambem da luz de Deus. 

        

  

  



 Nos temos um numero significante de copias gratuitas deste livreto disponivel para uso em 
seus grupos (celulas), programas de discipulado, escoclas ou em sua igreja. Somente peca! 

  

 Milhares de copias tem sido escritas e estao disponiveis  GRATIS. NOS PODEMOS PAGAR O 
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       Pastores, nenhum custo pra voce, queremos suprir uma copia IMPRIMIDA deste livreto 
para cada membro de sua igreja. 
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