Programação semanal
Domingos 09:00 h - EBD Jovens
09:30 h - EBD Adultos (Templo)
10:30 h - Culto e EBD Adolescentes
12:00 h - Almoço missionário na Cantina
16:00 h - Evangelismo nas ruas
19:00 h - Culto
Segundas 19:45 h - Ensaio do Coral
Quartas 19:30 h - Culto
Sextas 19:30 h - Culto de Oração
Sábados 18:30h - Reunião da Juventude

BRADESCO AG 279
279--8 CC 125.005
125.005--1

Notícias da Igreja
DOM

03

SÁB

09

DOM

10

08 H CONSAGRAÇÃO DOS MINISTÉRIOS
EVANGELISMO COM OS MINISTÉRIOS
17 H REUNIÃO DO CALENDÁRIO DE 2014

SÁB

16

CONGRESSO DE MULHERES DA INV

DOM

17

REUNIÕES

SEX

22

19:30H FORMATURA DO CURSO DA INV

SÁB

23

CULTO INFANTIL

DOM

24

17 H REUNIÃO DESPERTA DÉBORA

SÁB

30

CULTO DE CASAIS

15H LIDERANÇA 17H GERAÇÃO 17H EVANGELISMO

CANTINA MISSIONÁRIA
Ajude a Cantina doando alimentos.

Assistência jurídica gratuita para pessoas desprovidas de recursos. Dra. Nilcéa Vilela atende por agendamento. 3890-3867

Artigo do mês
A MENTE DE WHITE
"Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer; temei aquele
que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno; sim,
vos digo, a esse temei." - Lucas 12.15 (ACF)
Com sua doutrina antibíblica de que os pecados “ainda não foram
apagados” [ou seja, totalmente perdoados em Cristo para salvação], mas sim “apenas cancelados” [isto é, DEUS apenas os
anula de forma condicional], os adventistas conseguem manter
aprisionados num ciclo de erros doutrinários seus sinceros adeptos.
A afirmação de que os pecados "ainda não foram apagados"
mostra que o cerne da doutrina da Sra Ellen G. White é a de que
cabe ao convertido sabatista manter-se salvo por esforço
próprio através da guarda da lei mosaica, principalmente as leis
dietéticas e a guarda do sábado hebdomadário judaico. Quem
conseguir manter-se fiel passará com aprovação pelo "juízo
investigativo". O sábado passa a ser de tal forma idolatrado que
se torna maior e mais importante que a Graça de Cristo, pois a
ela não poderá manter salvo aquele que se nega à obediência da
lei mosaica, conforme interpretam os sabatistas.
Mas, se você deseja ver mais de perto o orgulho
dos Whiteanos sabatistas basta mencionar passagens bíblicas
que falam de um inferno literal e de um sofrimento eterno (por
exemplo Lucas 16). É certo que logo os verá agitarem-se ao
ponto de assumirem uma postura sarcástica, maldosa e prepotente diante da Palavra de DEUS. Eles irão agir exatamente
como os carismáticos, que fogem exasperadamente da investigação racional e criteriosa das Escrituras passando a regurgitarem
certa irracionalidade febril e emotiva, causada pela lavagem
cerebral a qual foram submetidos (Tiago 3.15).
Quando DEUS salvou a mim e esposa convertendo-nos a Cristo,
deparamo-nos com a necessidade de enfrentarmos esta terrível
lavagem cerebral a que fomos submetidos anos à fio, no que diz
respeito da doutrina sabatista que nega a existência de um inferno literal. Este foi assunto de muitas orações diante de DEUS,
criteriosa investigação bíblica e muita paciência dos amorosos
irmãos que ajudaram a desatar certos nós que ainda nos prendiam, mesmo depois de convertidos, salvos e ressuscitados espiritualmente em Cristo (ver João 11.44).
E, embora a Bíblia tenha excedente número de passagens que
confirmam a existência de um inferno literal e de um tormento
eterno, as doutrinas do Aniquilacionismo e do Sono da Al-

ma são duas heresias que precisam ser arrancadas totalmente
pela raiz. A dificuldade não ocorre por ausência de evidências
bíblicas, mas tão somente em razão da seita aplicar aos seus
membros uma mentalidade “white” pelas suas doutrinas antibíblicas que elas podem se tornar "fantasmas persistentes" após a
conversão bíblica.
Somente o Espírito Santo de DEUS, através de Sua Palavra
pode dar os esclarecimentos necessários a fim de serem
abandonadas estas heresias. Algo que é impossível sem a
conversão a Cristo.
A religião sabatista é uma das obras primas do diabo, entre as
muitas outras existentes, que pretende manter perdidos homens
e mulheres que buscam sinceramente resposta às suas indagações válidas. Os sabatistas, entretanto, entram em um processo
de lavagem cerebral tão terrível que o fim não poderia ser outro
senão a vala herética daqueles que retiram Cristo da centralidade
da Fé Bíblica e posicionam qualquer outra coisa em seu lugar de
direito.
O emaranhado de doutrinas sabatistas anticristãs não é apenas
espiritualmente herético, ele é também pernicioso emocionalmente. Há multidões de adeptos do sabatismo que sofrem desgastes
emocionais extremos por não terem certeza da salvação. Eles
são ensinados a repetirem um tipo de mantra, levando-os a
acreditar que devem permanecer firmes na seita por estarem “na
igreja remanescente que passará pela tribulação por se recusarem a obedecer o decreto dominical, pois o domingo é a marca
da besta e somente assim serão aprovados no juízo investigativo,
pois fora desta igreja sabatista não haverá salvação".
Dessa forma, o diabo toma pela mão pecadores mortos em
delitos e pecados (Ef 2.1) e os submete a um engano pernicioso
que, se não os destruir emocionalmente antes da morte física, os
manterá cativos até que adentrem ao inferno o qual negam existir.
Somente DEUS pode realizar o milagre de abrir os olhos e mentes tão condicionadas ao erro. Quanto a nós, salvos e crentes
nas Sagradas Escrituras, cabe-nos a pregação vigorosa do
Evangelho Bíblico e a oração amorosa e constante pela salvação
de alguns dentre eles.
DEUS salvou a mim e à minha esposa desta terrível seita. Por
certo salvará outras almas perdidas em meio à lavagem realizada
pelos sabatistas. Preguemos, portanto, o Evangelho Bíblico!
Autor desconhecido
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Palavra Pastoral

ANO XIII — Nº 149

Pergunta: Se Deus sabia que Satanás se rebelaria e do pecado, nem que Ele tentou Adão e Eva a pecarem (Tiago
Adão e Eva iriam pecar, por que Ele os criou? 1:13). A queda serve ao propósito global do plano de Deus para
Resposta: Essa é uma pergunta em duas partes.
A primeira parte da pergunta é “Deus sabia que Satanás se
rebelaria e que Adão e Eva iriam pecar?” A resposta está no
que a Bíblia ensina sobre o conhecimento de Deus. Sabemos
pelas Escrituras que Deus é Onisciente, o que significa, literalmente, “sabe-tudo”, conhecedor de todas as coisas.
Os textos de Jó 37:16, Salmo 139:2-4,147:5, Provérbios 5:2,
Isaías 46:9-10, e 1 João 3:19 – 20 não deixam dúvidas de que o
conhecimento de Deus é infinito e que Ele sabe tudo o que
aconteceu no passado, está acontecendo agora, e o que ainda
acontecerá no futuro.
Olhando para alguns dos superlativos nestes versos, “perfeito
em conhecimento”, “o seu entendimento não tem limite”,
“conhecedor de todas as coisas” , é claro que o conhecimento
de Deus não é apenas maior do que o nosso, mas é infinitamente maior.
Ele conhece todas as coisas em sua totalidade. O texto de
Isaías 46:10 declara que Ele não somente sabe tudo, mas que
Ele controla todas as coisas como bem entender [ver também
Efésios 1.1]. Como poderia Ele “dar a conhecer” a nós o que iria
acontecer no futuro e afirmar inequivocamente que os Seus
planos se realizariam? Então, Deus sabia que Adão e Eva iriam
pecar? Ele sabia que Lúcifer iria se rebelar contra Ele e se
tornaria Satanás? Sim! Absolutamente! Eles estavam fora de
Seu controle a qualquer momento? Absolutamente não. Se o
conhecimento de Deus não fosse perfeito, então haveria uma
deficiência em Sua natureza. Qualquer deficiência na natureza
de Deus significaria que Ele não poderia ser Deus, pois a própria
essência de Deus requer a absoluta perfeição de todos os seus
atributos. Portanto, a resposta à primeira questão, por necessidade, é “sim”.
Passando para a segunda parte da pergunta: “Por que Deus
criou Satanás e Adão e Eva, sabendo de antemão que eles
estavam indo para o pecado?” Esta questão é um pouco mais
complicada porque nós estamos, com esta pergunta, pedindo
um “porquê” para um assunto o qual a Bíblia não costuma dar
respostas abrangentes.
Apesar disso, devemos ser capazes de chegarmos a uma compreensão [mesmo que] limitada, se examinarmos algumas
passagens bíblicas. Para começar, já vimos que Deus é Onisciente e nada pode acontecer fora de Seu conhecimento. Então,
se Deus sabia que Satanás se rebelaria e cairia do céu e sabia
que Adão e Eva iriam pecar, mas Ele os criou assim mesmo, e
isso deve significar que a queda da humanidade era parte do
plano soberano de Deus desde o início. Nenhuma outra resposta
faz sentido, devido o que temos dito até agora.
Agora, temos de ter o cuidado de observar que o fato de que
Adão e Eva caíram, em pecado, não significa que Deus é o autor

a criação e a humanidade. Isto, mais uma vez, deve ser o caso,
ou então a queda da humanidade nunca teria acontecido.
Se considerarmos o que alguns teólogos chamam de “metanarrativa” (ou linha global da história) da Escritura, vemos que a
história bíblica pode ser dividido em três seções principais:
1) Paraíso (Gênesis 1-2);
2) Paraíso Perdido (Gênesis 3 - Apocalipse 20); e...
3) Paraíso Restaurado (Apocalipse 21-22)
De longe, a maior parte da narrativa é dedicada às ações que
ocorrem entre [2] Paraíso Perdido e [3] Paraíso Restaurado. No
centro dessa meta-narrativa está a cruz. A cruz foi planejada
desde o início (Atos 2:23). Ela era conhecida de antemão e foi
predestinado que Cristo iria para a cruz e daria a sua vida em
resgate por muitos (Mateus 20:28), aqueles escolhidos por
presciência de Deus e predestinado a ser o Seu povo (Efésios
1:4-5).
Lendo as Escrituras com muito cuidado e tomando o que foi dito
até agora, somos levados às seguintes conclusões:
1. A rebelião de Satanás e a queda da humanidade eram conhecidos de antemão e foram predestinadas por Deus.
2. Aqueles que se tornariam o povo de Deus, os eleitos, foram
conhecidos de antemão e predestinados por Deus.
3. A crucificação de Cristo, como expiação para o povo de Deus,
foi conhecida de antemão e predestinada por Deus.
Então, nos deparamos com as seguintes perguntas: Por que
criar a humanidade com o conhecimento da queda? Por que
criar a humanidade, sabendo que apenas alguns seriam salvos?
Por que enviar Jesus para morrer conscientemente por pessoas
que sabidamente caíram em pecado? Do ponto de vista do
homem, isso não faz o menor sentido. Se a meta-narrativa se
move do Paraíso, ao Paraíso Perdido, ao Paraíso Restaurado,
porque não basta ir direto para ao Paraíso Restaurado e evitar
todo o interlúdio do Paraíso Perdido?
A única conclusão a qual podemos chegar, tendo em vista as
afirmações acima, é que o propósito de Deus foi o de criar um
mundo em que a Sua glória poderia se manifestar em toda a sua
plenitude. A glória de Deus é o objetivo primordial da criação. Na
verdade, é o objetivo primordial de tudo o que Ele faz. O universo foi criado para mostrar a glória de Deus (Salmo 19:1), e a Ira
de Deus é revelada contra aqueles que falham em glorifica-lO
(Romanos 1:23). Nosso pecado nos leva a ficar aquém da glória
de Deus (Romanos 3:23) e, no novo céu e nova terra, a glória de
Deus é o que nos proverá a luz (Apocalipse 21:23). A glória de
Deus se manifesta quando os Seus atributos estão em perfeita
exibição, e a história da redenção é parte disso.
O melhor lugar para vermos isso nas Escrituras é Romanos 9:19
-24.
Continua na próxima página...

com pleno conhecimento da iminente queda em pecado, como
pode o homem ser responsável pelo seu pecado? A melhor
resposta para esta pergunta pode ser encontrada na Confissão
de Fé de Westminster, capítulo III:
“Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo
quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do
pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a
liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. " (WFC , III.1)
O que isto quer dizer é que Deus ordena eventos futuros, de tal
forma que a nossa liberdade e o funcionamento das causas
secundárias (as leis da natureza, por exemplo) são preservadas.
Teólogos chamam isso de “concorrência”. A Soberania de Deus
flui simultaneamente com as nossas escolhas livres, de tal forma
que as nossas escolhas livres sempre resultam na realização da
vontade de Deus (por “escolhas livres”, queremos dizer que as
nossas escolhas não são coagidas por influências externas).
Para resumir, Deus sabia que Satanás se rebelaria e que Adão e
Eva iriam pecar no Jardim do Éden. Com esse conhecimento,
Deus ainda criou Lúcifer e Adão e Eva, porque criá-los e ordenar
a queda foi parte de Seu plano soberano para manifestar a Sua
glória, em toda a sua plenitude. E mesmo que a queda fosse
conhecida e predestinada de antemão, a nossa liberdade de fazer
escolhas não é violada porque nossas escolhas livres são o meio
pelo qual a vontade de Deus é realizada.
Tradução e adaptação de texto publicado por S. Michael Houdmann, http://www.gotquestions.org/.

De olho na mídia
. CRISE “MUNDIAL” - A outros R$ 13, a outubro. “Pegaram a gente hierarquia da Mundial, foi recentemente
crise administrativa por que
passa a Igreja Mundial do
Poder de Deus (IMPD) foi
tema de uma reportagem
extensa que denunciou a suposta existência de traições, desvios de dízimos e ofertas e má gestão da denominação neopentecostal brasileira que mais cresceu nos
últimos anos.
A IstoÉ publicou, como tema de capa da
edição do último final de semana, uma
matéria que ouviu líderes da igreja que
denunciam a existência de quadrilhas entre
os pastores e bispos, que atuariam no
sentido de desviar a arrecadação da IMPD:
“Cerca de 30% dos recursos que arrecadamos são desviados. Por mês, R$ 30 milhões saem pelo ralo”, afirmou um alto
dirigente da Mundial no Rio de Janeiro, que
preferiu não se identificar.
A perda dos horários na Band e Rede 21
para a Igreja Universal do Reino de Deus
aconteceu devido ao atraso de R$ 21
milhões no pagamento ao grupo proprietário das emissoras. Deste valor, R$ 8 milhões eram referentes a setembro, e os

em um momento de fraqueza. Gastamos
R$ 300 milhões com templos ultimamente
e vivemos um tempo de estruturação e
amadurecimento”, lamentou o líder que
conversou com a reportagem da revista.
“Estamos pagando muitas prestações, os
valores de aluguéis aumentaram, temos
muitas obras em andamento e acabou
atrasando alguma coisa. Aí, deixa de pagar
um mês e vira um problema para a mensalidade seguinte”, complementou o deputado federal José Olímpio (PP-SP), que
ocupa o posto de presidente da Mundial.
A descoberta de que quadrilhas formadas
por pastores e bispos estavam drenando a
capacidade da denominação a partir dos
desvios dos valores arrecadados levou o
apóstolo a caçar e excluir alguns dos que
foram descobertos.
“Há dois anos e meio, por exemplo, o
Valdemiro descobriu uma dessas quadrilhas no ABC paulista liderada pelo bispo e
por seus auxiliares e os expulsou”, afirmou
a fonte.
O bispo Josivaldo Batista, braço direito de
Valdemiro e considerado número 2 na

transferido para Lisboa, e substituído na
função de administrar as finanças da igreja.
O escolhido para ocupar a função, bispo
Jorge Pinheiro, é marido da irmã da bispa
Franciléia, esposa de Valdemiro.
Segundo declarações de um líder da cúpula paulista da igreja, as investigações de
Valdemiro mostraram que havia um grupo
de pastores e bispos próximos a Josivaldo
Batista que estaria prejudicando a denominação: “Ele se deu conta de que o problema advinha da concentração de poder em
torno dessa turma. Era gente pedindo
avião para fazer não sei o quê, para ter
programa na televisão não sei onde, para
abrir igreja em um grotão aí…”, afirmou,
reclamando da forma como o apóstolo
administrou a Mundial até aqui: “Ele se
cercou de um estafe pequeno que blindava
o acesso a ele. E, assim, passou a ouvir
pouco outras opiniões. Precisa amadurecer”.

EBD- Adultos

Aniversariantes
do Mês
01 Débora Valle
01 Sérgio Delesposti
01 Mauricio Fortunato
02 Márcia Nascimento
03 Luísa Santos
03 Marco Melo
03 Raquel Coelho
04 Paulo Brito
04 Isaías Oliveira
05 Rosana Cruz
05 Samuel Carvalho
06 Felipe Ramos
07 Jorgete Crispin
07 Maxwell Agostinho
07 Lígia Queiroz
07 Adriano Benedito
08 Mª José Marques
09 Andréa Oliveira
09 Carla Mannarino
10 Kátia Carmo

Exercícios
bíblicos

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne aos
domingos às 09:30h para estudar e debater os
ensinos bíblicos. Estudo atual: Apocalipse
Se deseja se batizar, participe da turma de
Batizandos. Os Batismos são sempre no
último domingo de cada mês e a turma de
batizandos começa no primeiro domingo.
Para inscrever-se, procure o Pr. Mauricio.

13 Eduarda Nascimento
14 Mª Felipe de Lima
14 Carlos Santos
16 Isabele Amorim
19 ChristianiMonteiro
20 Abgail Muniz
20 Sérgio Silveira
24 Breno Muniz
25 Marcelo Oliveira
26 Sirena Moura
27 Jorge Júnior
27 Janise Nascimento

Após o batismo, continue o estudo na turma
de Doutrinas Básicas que utiliza os volumes 1,
2 e 4 do mesmo conjunto doutrinário.

EBD

BODAS

Jovens & Adolescentes

04 Alciene & Celso
18 Daniela & Bruno
22 Sheyla & Vladimir
23 Kátia & Paulo
25 Daniele & Bruno

As Escolas Bíblicas Especiais para Jovens
reúnem-se aos domingos a partir das 9:00 h e
para adolescentes às 10:30 h numa linguagem
jovem e incentivando o debate.
Nas suas respectivas salas.

Quais são os cinco livros da Bíblia que tem apenas um capítulo?
Quem foi o primeiro aposentado relatado na Bíblia?

Frase
do mês

“Cuide bem da
sua integridade,
e Deus cuidará
da sua
prosperidade”
C. H.
Spurgeon

Respostas
no rodapé
da página

reflexão

ISAÍAS 45.7 - Deus é o autor do mal?

Por Norman Geisler e Thomas Howe
‹‹Eu formo a luz, e crio as trevas; eu faço a paz, e crio o mal;
eu, o SENHOR, faço todas estas coisas›› (Is 45.7)
. De acordo com este versículo, Deus forma a luz e cria as
trevas, faz a paz e cria o mal cf.(também Jr 18.11
e Lm 3.38; Am 3.6). Mas muitos outros textos das Escrituras
nos informam que Deus não é mau (1Jo 1.5), que ele não
pode nem mesmo ver o mal (Hc 1.13), nem pode ser tentado
pelo mal (Tg 1.13).
A Bíblia é clara ao dizer que Deus é moralmente perfeito cf. (Dt 32.4; Mt 5.48), e que lhe é impossível pecar
(Hb 6.18). Ao mesmo tempo, sua absoluta justiça exige que ele
puna o pecado. Este juízo assume ambas as formas: temporal e eterna (Mt 25.41; Ap 20.11-15).Na Sua forma temporal, a
execução da justiça de Deus às vezes é chamada
de "mal", porque parece ser um mal aos que estão sujeitos a
ela cf. (Hb12.11). Entretanto, a palavra hebraica correspondente
a mal (rá) empregada no texto nem sempre tem o sentido moral.
De fato, contexto mostra que ela deveria ser traduzida como "calamidade" ou "desgraça", como algumas versões o
fazem (por exemplo a BJ). Assim, se diz que Deus é o autor
do "mal" neste sentido, mas não no sentido moral - pelo
menos não da forma direta. Além disso, há um sentido indireto
no qual Deus é o autor do mal em seu sentido moral. Deus criou
seres morais com livre escolha, e a livre escolha é a origem
do mal de ordem moral no universo.Assim, em última instância Deus é responsável por fazer criaturas morais, que

são responsáveis pelo mal da ordem moral. Deus tornou
o mal possível ao criar criaturas livres, mas estas em sua
liberdade fizeram com que o mal se tornasse real.
É claro que a possibilidade do mal (i.e., a livre escolha) é em si
mesma uma boa coisa.
‹‹Portanto, Deus criou apenas boas coisas, uma das quais foi o
poder da livre escolha, e as criaturas morais é que produziram o mal. Entretanto, Deus é o autor de um universo moral, e
neste sentido indireto, ele, em última instância, é o autor da
possibilidade do mal. É claro, Deus apenas permitiu o mal,
jamais o promoveu, e por fim irá produzir um bem maior através dele cf. (Gn 50.20; Ap 21-22)››
A relação de Deus com o mal pode ser resumida da seguinte maneira:
DEUS NÃO É O AUTOR DO MAL:

No sentido do pecado

Mal de ordem moral

Perversidade

Diretamente

Concretização do mal
DEUS É O AUTOR DO MAL:

No sentido de calamidade

Mal de ordem não moral

Pragas

Indiretamente

Possibilidade do mal
Fonte: Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e
"Contradições" da Bíblia - Norman Geisler & Thomas Howe

Livros recomendados do mês
A guerra pela verdade - John MacArthur - Editora Fiel - Neste exato momento, a verdade está sobre ataque; e muita coisa, em
jogo. Não existe uma zona neutra - nenhum terreno seguro para os que não assumiram um compromisso nessa guerra.
Nos Estados Unidos, talvez, ninguém tenha uma paixão tão profunda por desmascarar aqueles que estão realizando esse ataque
do que John MacArthur - principalmente aqueles que o fazem dentro da própria igreja.
Respostas

1– Obadias, Filemom, II João, III João e Judas
2– Foi o Rei Joaquim. (Jeremias 52: 33 e 34)

Continuação da página 1
A Ira e a Misericórdia mostram as riquezas da glória de Deus, e
você não pode compreender ambas sem a queda da humanidade. Portanto, todas essas ações – eleição, queda, redenção,
expiação - servem ao propósito de glorificar a Deus.
Quando o homem caiu em pecado, a Misericórdia de Deus foi
imediatamente apresentada em não matá-lo no local e imediatamente. A Paciência e a Tolerância de Deus também estavam em
exposição quando a humanidade caiu mais fundo no pecado
antes do dilúvio. A Justiça e a Ira de Deus estavam em exposição, quando Ele executou o juízo durante a enchente, a Misericórdia e a Graça de Deus foram demonstradas quando Ele salvou
Noé e sua família. A Ira e a Justiça de Deus serão reveladas no
futuro quando Ele tratar com Satanás de uma vez por todas
(Apocalipse 20:7-10).
A exposição definitiva da Glória de Deus foi a cruz, onde sua Ira ,
Justiça e Misericórdia se encontraram [ver Salmos 85.10]. O
juízo de todo pecado foi executado na cruz, e a graça de Deus
estava em exibição a despejar sua Ira por causa do pecado sobre
Seu Filho, Jesus, ao invés de sobre nós. O Amor e a Graça de
Deus estão em exposição em todos aqueles a quem Ele salva
(João 3:16, Efésios 2:8-9).
No final, Deus será glorificado através de Seu povo escolhido a
adorá-lO por toda a eternidade com os anjos não caídos, e os
ímpios também glorificarão a Deus através da Sua Justiça, e a
Justiça será finalmente vindicada pelo castigo eterno de todos os
pecadores não arrependidos (Filipenses 2:11). Nada disso poderia ter acontecido sem a rebelião de Satanás e sem a queda de
Adão e Eva.
A objeção clássica para essa posição é a de que a presciência e
a predestinação de Deus sobre a queda causam danos à liberdade do homem. Em outras palavras, se Deus criou a humanidade

