Programação semanal

Notícias da Igreja

Domingos 09:00 h - EBD Jovens
09:30 h - EBD Adultos (Templo)
10:30 h - Culto
12:00 h - Almoço missionário na Cantina
16:00 h - Evangelismo nas ruas
19:00 h - Culto

DOMINGO DIA 01

08 H - CONSAGRAÇÃO DOS MINISTÉRIOS
17 H - REUNIÃO MULHERES MULTIPLICADORAS EM CRISTO

DOMINGO DIA 8
SÁBADO DIA 14
DOMINGO DIA 15

DIA DA BÍBLIA

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

SÁBADO DIA 21
QUARTA DIA 25
DOMINGO DIA 29
TERÇA DIA 31
QUARTA DIA 1ºJAN

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

19 H - FORMATURA DA APEC
15 H - REUNIÃO DE LIDERANÇA
17 H - REUNIÃO DO MINISTÉRIO DE EVANGELISMO
17 H - REUNIÃO DO MINISTÉRIO GERAÇÃO VIDA
CONFRATERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIOS - SÍTIO EBROM
19 H - CULTO DE NATAL - APRESENTAÇÃO DO CORAL
17 H - DESPERTA DÉBORA
22 H - CULTO DE FINAL DE ANO
19 H - 1º CULTO DE 2014

CANTINA MISSIONÁRIA
Ajude a Cantina doando alimentos.

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

Continuação da página 2
"...pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção... ao se
cumprirem os tempos, (Cristo) se manifestou uma vez por
todas,para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado...
Jesus,
porém,
tendo
oferecido,
para
sempre,
um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de
Deus... Porque com umaúnica oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados... Já não há oferta pelo
pecado" (Hb 9.12,26,10.12,14,18).
Um ser inteligente com poder de escolha poderia pecar. Deus
não precisa experimentar ("O homem pecou, mas deixe-me
tentar em outro planeta...", etc.). Conseqüentemente, existiriam
outros pecadores espalhados pelo Universo; Deus os teria colocado lá intencionalmente. Mas por quê? Certamente é suficiente
um planeta de rebeldes!
Os pecadores precisam de redenção, e a redenção foi provida
para o Universo inteiro através do sacrifício de Cristo neste planeta. Nós, habitantes da Terra, temos o relato de testemunhas
oculares, evidências arqueológicas, evidências históricas e profecias cumpridas. Tais provas não podem ser avaliadas por seres
de distantes planetas que teriam que acreditar num Cristo que
morreu neste planeta.
Além do mais, para Cristo nos redimir, ele teve que se tornar um
de nós, um homem que morreu em nosso lugar. Para redimir
seres de outros planetas, Ele teria de se tornar um deles também. Mas a Bíblia diz que Cristo é o Deus-homem para sempre;
e Ele morreu só uma vez, e isto foi aqui na Terra. E sobre a Terra
Satanás tentará estabelecer seu falso reino, utilizando-se de um
homem, o anticristo. Para esse fim, Satanás pode usar os OVNIs
e a crença em IETs para estabelecer seu falso cristo. É interessante que Robert Jastrow sugere que a vida após a morte...
...talvez esteja muito além da forma de carne-e-sangue que
reconheceríamos. Talvez possa (ter)... conseguido escapar de
sua carne mortal para se tornar algo fora de moda que as pessoas chamariam de espíritos. Então como é que sabemos que está
aqui? Quem sabe possa materializar-se e aí desmaterializar-se.
Tenho certeza de que eles possuem poderes mágicos pelos
nossos padrões...
O palco para a "operação do erro"
Que grande idéia Satanás pode utilizar para colocar o anticristo
no poder! Quem precisa de Deus se as IETs têm poderes mágicos?! Não só médiums espíritas e parapsicólogos, mas agora

cientistas, que rejeitaram a Deus, estão tentando contato com
"seres espirituais" que eles acreditam ser entidades altamente
evoluídas, com conhecimento e poderes maiores aos dos humanos. Certamente, se contatos fossem feitos com as "amigáveis"
IETs, os líderes da Terra gostariam de se "beneficiar" com seus
conselhos e ajuda. O presidente sírio Hafez Assad, muito fascinado por OVNIs, acredita que "só os poderes extraterrestres poderiam trazer paz entre as superpotências".
Mas não existem IETs. A única vida inteligente além da que há
na Terra é toda espiritual: Deus, anjos, Satanás e demônios.
Satanás e seus servos são hábeis em invadir o reino físico.
Satanás colocou chagas em Jó, causou um "vento arrasador" de
destruição em sua casa matando seus filhos, os caldeus e sabeus roubaram a ele e a seus servos, e em cada caso uma
pessoa ficou viva para trazer as notícias a Jó. Satanás levou
Cristo ao topo do monte e ao pináculo do templo. Janes e Jambres (2 Tm 3.8) foram hábeis para imitar, pelo poder de Satanás,
alguns milagres de Arão e Moisés, feitos pelo poder de Deus.
Que limites podem haver nos "poderes, sinais e prodígios da
mentira" satânicos nós não sabemos: Satanás levará o mundo
todo a adorar o anticristo como "Deus" (Ap 13.8). O fato é que a
humanidade está agora aberta para o contato e para receber
opiniões e ajudas de demônios que estão se manifestando como
OVNIs e disfarçando-se como IETs, o que ajuda a preparar o
palco para a "operação do erro" (2 Ts 2.11).
Foi aqui na Terra que Cristo derrotou Satanás na cruz, e é aqui
para a Terra que Cristo retornará a fim de destruir Satanás. É na
Terra que Cristo vai reinar por 1000 anos; é para a nova Terra
que a Jerusalém celestial descerá (Ap 21.1-2), e dela Cristo
reinará sobre o novo Universo por toda a eternidade. Não existe
nenhuma outra civilização planetária.
As hábeis mentiras de Satanás têm um único propósito: desviar o
homem da verdade de Deus que por si só o libertará do pecado e
do eu (Jo 8.31-32). Nós, crentes em nosso senhor Jesus Cristo,
precisamos ter uma resposta bíblica para nossos queridos, de
forma a libertá-los das sedutoras mentiras satânicas, onde quer
que elas estejam. Sejamos bereanos. Conheçamos as Escrituras.
Declaremos a verdade de Deus com ousadia e vivamo-la de
forma consistente.

(Dave Hunt - TBC 4/95 – Traduzido por
Eros Pasquini, Jr.)
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Palavra Pastoral

Existe vida extraterrena inteligente?
Muitas mentiras enganosas são semeadas na mente da juventude de hoje através das escolas, dos livros, dos filmes e da televisão. São muitos os enganos populares que negam a Deus e o
Evangelho de Jesus Cristo. Dois deles são sustentados mundialmente: 1) a evolução (ensinada como fato nas escolas públicas);
e sua corolária, 2) a existência de vida inteligente em outros
planetas. Se a vida evoluiu na Terra por acaso, então por que
não em outros lugares? A possibilidade de algum outro ser
possuir ciência e tecnologia mais avançadas que as nossas é
extremamente empolgante para a humanidade: nós não estaríamos sozinhos no Universo!
Robert Jastrow, fundador e por muitos anos diretor do Instituto
Goddard de Estudos Espaciais (que exerceu um papel-chave
nos projetos das sondas espaciais Pioneer, Voyager e Galileu),
sugeriu que a vida teria se desenvolvido em alguns planetas 10
bilhões de anos antes de acontecer aqui na Terra. Esses seres
poderiam estar além do homem na escala evolucionária – assim
como o homem se encontra à frente dos vermes – e apareceriam como deuses para nós quando os encontrássemos: um
pensamento emocionante mas também aterrorizante.
Sérios esforços internacionais têm estado em funcionamento
durante os últimos anos visando contatos com inteligências
extraterrestres (IETs). Nos Estados Unidos, o programa foi
chamado de Busca de Inteligência Extraterrestre (Search for
Extraterrestrial Intelligence – SETI). Várias nações investiram
pesado no envio de sinais de rádio ao espaço e na captação de
algum retorno dos mesmos. A sonda espacial Voyager, que já
deixou nosso sistema solar para se aprofundar mais no espaço,
carrega a seguinte mensagem num disco de ouro fixado no seu
exterior, pois esperava-se que alguma vida amiga o encontrasse
e fizesse contato com a Terra em resposta:
Nós lançamos esta mensagem no Cosmo... isto é um presente
de um pequeno, distante mundo... Esperamos que algum dia
tenham resolvido os problemas que enfrentamos, para reunir
uma comunidade de civilizações galácticas. (Assinado) Jimmy
Carter, presidente dos Estados Unidos da América, 16 de junho
de 1977.
Crê-se popularmente que seres de outros planetas já teriam
visitado a Terra por algum tempo em naves espaciais cuja composição e propulsão nossos cientistas não podem explicar.
Essas naves foram batizadas de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs). Milhares de aparições são reportadas anualmente no mundo inteiro, a maioria das quais tendo alguma explicação terrestre. Isso ainda deixa numerosas aparições que, sob
cuidadosa investigação, parecem indicar que alguma coisa "não
deste planeta" está nos visitando, por razões desconhecidas.
Tem havido várias investigações governamentais dos OVNIs. Os
resultados permanecem em segredo. De acordo com os arquivos liberados conforme a Lei de Liberdade de Informação, o FBI
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foi envolvido na procura por evidências em supostos locais de
acidentes com OVNIs. Numa carta datada de 27 de setembro de
1947, entretanto, o diretor do FBI, J. Edgar Hoover, escreveu
para o Ministro da Aeronáutica, George C. McDonald, que estava orientando o órgão governamental a "suspender toda a atividade de investigação relativa às aparições reportadas acerca de
disco voadores", e que as dúvidas fossem apresentadas à Força
Aérea. Contudo, o FBI continuou envolvido no processo. Considere o memorando interno do FBI, datado de 2 de outubro de
1962, de W. R. Wannall para W. C. Sullivan: "Aparentemente
não se faz necessário dar instruções adicionais... relativas a
discos voadores. Esta matéria será novamente revisada por
volta de 3 de outubro de 1963."
Arquivos do FBI, dos quais tenho cópias, incluem numerosas
reportagens sobre misteriosos objetos voadores, vistos por
observadores competentes, incluindo pilotos da Força Aérea e
pessoal do FBI. A grande velocidade dos objetos, a ausência
dos meios de propulsão conhecidos na Terra, e manobras impossíveis para naves terrestres indicam origem extraterrestre.
Os relatos quase sempre incluem observações sobre marcas
deixadas por um objeto pesado, bem como áreas queimadas e
radioativas onde os OVNIs supostamente teriam aterrissado. Um
memorando do Diretor Executivo da CIA (cuja data foi apagada)
para o Diretor da Central de Inteligência afirma:
Relatos de incidentes nos convencem de que algo está acontecendo e precisa de atenção imediata. Os detalhes de alguns
desses incidentes têm sido discutidos pelo AD/SI com DDCI.
Aparições de objetos inexplicáveis a grandes altitudes e viajando
a grandes velocidades nas proximidades de uma importante
instalação americana de defesa são de tal natureza que não são
atribuíveis a fenômenos naturais ou a tipos conhecidos de veículos aéreos.

Contradições: fatos X pesquisadores

Alguma possibilidade de que vida inteligente tenha evoluído por
acaso na Terra ou em qualquer outro lugar pode ser rapidamente descartada. O eminente astrônomo britânico Sir Fred Hoyle
salienta que "mesmo se o Universo tivesse consistido, a princípio, de um caldo orgânico" do qual a vida seja feita, a chance da
produção das enzimas básicas da vida pelo acaso, sem um
norteamento inteligente, pode ser aproximadamente de uma em
10 seguido de 40.000 zeros. A impossibilidade desse número
pode ser vista na seguinte ilustração. A probabilidade de se
"estender a mão" ao acaso e apanhar um átomo específico
do Universo seria de cerca de 1 em 10 seguido de 80 zeros. Se
cada átomo deste Universo se tornasse num outro Universo, a
chance de "estender a mão" a esmo e pegar um átomo desses
universos seria de cerca de 1 em 10 seguido de 160 zeros.
Então Hoyle explica por que essa teoria completamente impossível ainda é respeitada, e acusa os evolucionistas de interessepróprio, pressão injusta, e desonestidade:
Vire ...

. PRAGA DE URUBU MAGRO - O “apóstolo” Valdemiro Santiago resolveu
reagir aos ataques que
vem sofrendo do programa Pânico na Band e amaldiçoou os
humoristas durante um culto.
Queixando-se da zombaria feita pelo
Pânico, o líder da Igreja Mundial do
Poder de Deus (IMPD) disparou contra
os integrantes do programa.
O culto, que foi transmitido pela TV nos
horários que a denominação ainda
detém, tinha como alvo mostrar pessoas que teriam alcançado mudança de
vida através da fé.
“Vocês aí do Pânico que ficam fazendo
chacota, estão fazendo chacota de
Deus. Deus vai pesar a mão em cima
de vocês”, disse Santiago.
Chamando o Pânico de “imundície”, o
líder da Mundial chegou a dizer que, ao
contrário dos humoristas, ele não precisava usar o nome de terceiros para

pelo pecado a morte" – Rm 5.12), e, assim sendo, as espécies
anteriores não poderiam ter passado pelo suposto processo de
morte para "evoluírem de forma mais elevada".
Poderia Deus ter criado vida inteligente em outros planetas? Sim,
mas a Bíblia declara que exclusivamente a Terra tem vida física
inteligente. Foi para esta Terra que Satanás veio difundir sua
rebelião; e a esta Terra Cristo veio para morrer pelo pecado do
homem. A batalha entre Deus e Satanás pelo Universo está
centralizada aqui. O sacrifício de Cristo na cruz purificou do
pecado o Universo inteiro e as próprias coisas celestiais (Hb
9.23):
"...de fazer convergir nele [Cristo]... todas as cousas, tanto as
do céu como as da terra" (Ef 1.7,10).
"Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus,
na terra..." (Fl 2.10).
"...havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio
dele reconciliasse consigo mesmo todas as cousas, quer
sobre a terra, quer nos céus" (Cl 1.20).
"...toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da
terra... dizendo: Àquele que está sentado no trono, e ao
Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio
pelos séculos dos séculos" (Ap 5.9,13).
"Quando, porém, todas as cousas lhe (a Cristo) estiverem
sujeitas... para que Deus seja tudo em todos" (1 Co 15.28).
As afirmações acima contrastam com a crença dos mórmons em
trilhões de deuses, e trilhões de Cristos que morreram em trilhões
de planetas além do nosso. Isso vai contra as Escrituras que
dizem que a única reconciliação entre Deus e o Universo inteiro é
o próprio Cristo de uma vez por todas sacrificado na cruz – um
sacrifício que não se repetiu em nenhum outro planeta:
Continua na última página...

De olho na mídia
conseguir audiência: “Eu não preciso
de vocês, eu uso minha fé. Vocês tem
de me usar, usar meu nome, usar
minha voz para ter audiência. A coisa
vai ficar feia para vocês”, ameaçou,
dizendo que “enquanto Deus não pesar
a mão em vocês, vocês não vão aprender a respeitar a obra”.
Valdemiro Santiago, que recentemente
perdeu horários por atrasos no pagamento na Band e Canal 21 para a
Igreja Universal, também se queixou de
uma piada feita pelo Pânico, que brincava dizendo que “se Deus é prosperidade, Valdemiro Santiago é o pedágio”,
e ch am o u os hu mo ri st as de
“marginais”, segundo informações da
jornalista Keila Jimenez, da Folha de S.
Paulo.
. DEUS ESTÁ CONTENTE? - O polêmico
político paulista Paulo Maluf gravou
uma entrevista para o programa Amauri
Jr Show, da Rede TV!, onde conversou
sobre diversos assuntos com o apre-

sentador enquanto jogavam um jogo de
baralho.
Entre uma fala e outra, o ex prefeito de
São Paulo se disse cristão e confortável com sua situação com Deus, embora esteja na lista de procurados pela
Interpol. “Para os críticos, eu faço um
desabafo: Tenho orgulho de ter feito o
que fiz, sou cristão, católico e tenho
certeza que quando for prestar contas,
Deus vai ficar contente”, diz ele para
Amauri Jr durante a entrevista.
Católico, o deputado federal também
entrega nas mãos de Deus sua reeleição em 2014. “Pretendo me candidatar,
se Deus quiser, no ano que vem”,
afirma ele que recebeu quase 500 mil
votos nas eleições de 2010.
Na entrevista Paulo Maluf também
falou sobre sua saúde e temas atuais
como a invasão do Instituto Royal por ativistas e
a última invasão da reitoria da USP.

EBD- Adultos

Aniversariantes
do Mês
01 Núbia Silva
02 João Machado
04 Margareth Fernandes
04 Amanda Silva
05 Bruna Costa
07 Jorge Souza
09 Vera Souza
10 Ramon Martins
11 Bruno Benedito
12 Leandro Barbosa
12 Logan Miranda
14 Emanuelle Pinto
14 Caroline Melo
15 Marcelo Martins
15 Bernadete Araújo
19 Conceição Chagas
23 Damião Cipriano
24 Sandra Barbosa

Exercícios
bíblicos

27 Ana Lúcia Rezende
28 Maurício Júnior
28 Patrícia Silva
28 Alessandra Santos
30 Jorge Penedo
31 Henrique Santos
31 Neli Lameirinha
31 Letícia Soares
31 Josiane Silva
BODAS
05 Bernadete & Hernandes
07 Rosana & Risonaldo
13 Fabiana & Luís Carlos
14 Lucília & Marcos
19 Flordeliz & Edson
23 Andréa & Evandro
27 Tatiane & Thiago
28 Williana & Flávio

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

EBD
Jovens & Adolescentes
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.

Frase
do mês
“Todas as
coisas terrenas
são como
água salgada:
fazem
aumentar a
sede, mas não
satisfazem”
Richard Sibbes

1 - Qual a mãe que recebeu um salário para criar o seu próprio filho ?
2 - Qual é a única mulher cuja idade é mencionada na Bíblia ?

Respostas
no rodapé
da página

reflexão
FÓSSIL DE MOSQUITO CHEIO DE SANGUE LEVANTA
QUESTÕES SOBRE MÉTODO DE DATAÇÃO EVOLUTIVA
“No princípio criou Deus os céus e a terra.” – Gn 1.1 (ACF)
O texto a seguir foi extraído de “Fóssil Sem Precedentes de
Mosquito Cheio de Sangue”, Christian News Network, 21 de
Outubro de 2013:
“A descoberta de um mosquito fossilizado levou alguns cientistas a questionarem a presumida idade dos antigos fósseis e
camadas de rocha. A National Academy of Sciences [Academia
Nacional de Ciências] publicou recentemente um artigo de jornal
escrito por uma equipe de cinco cientistas norte-americanos e
europeus. As cinco páginas dá detalhes da recente descoberta
de um bem preservado mosquito fossilizado na Formação a
noroeste de Kishenehn, em Montana. Notavelmente, o fóssil
parece conter vestígios de sangue [perfeitamente] preservado... o mosquito com sangue ingurgitado foi descoberto em um
sedimento de xisto que muitos geólogos afirmam ser de 46
milhões de anos....Mas até mesmo muitos cientistas estão
estupefatos de que o sangue pudesse ter sobrevivido durante
um período de tempo tão longo.... Brian Thomas, escritor de
ciências do Institute for Creation Research (ICR) – Instituto para
Pesquisas da Criação, diz que o sangue no mosquito não poderia ter sobrevivido por quase 50 milhões de anos. Ele disse ao
Christian Network News [Rede de Notícias Cristãs] que os
cientistas estimam a idades das espécimes correlacionando os
fósseis com os dados indicados nas camadas geológicas padronizadas.... Thomas diz que os métodos de datação de rochas
usados nestas situações são ‘notoriamente não confiáveis’, pois

frequentemente as estimativas de idade resultantes são “muito
inflacionadas”. Ele observou que um artigo de jornal escrito pelo
geólogo Steven Austin detalhava que a uma rocha vulcânica,
que havia se formado no Monte Santa Helena em 1986, foi
atribuída uma idade de quase 3 milhões de anos. ‘O recente
relatório do genuíno [sangue]... dentro do fóssil de mosquito da
Formação Kishenehn atribui sua idade usando raciocínio circular
semelhante’, Thomas continuou. ‘[A equipe da descoberta]
afirma que o fóssil é de 46 milhões de anos, porque a Formação
Kishenehn tem supostamente esta idade...E como é que eles
descobriram a idade da formação? Porque os fósseis correspondentes na camada geológica indicam tal idade’. Thomas disse
ao Christian News Network que ‘não há nenhuma evidência
científica de que os grupos de hemácias possam durar, sob
quaisquer circunstâncias de preservação, por até mesmo um
milhão de anos, que dirá por muitos milhões de anos’. ‘Em
última análise’, Thomas concluiu, ‘o dogma dos milhões de
anos, desprovido de genuína substância científica, serve como
a autoridade final para os geólogos que desejam manter seus
empregos em uma disciplina secularizada’. ”
“Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do
mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se
entendem, e claramente se vêem pelas coisas que estão
criadas, para que eles fiquem inescusáveis;” – Romanos
1.20 (ACF)
Traduzido e adaptado de texto divulgado pelo boletim Friday
Church News Notes do The Way of Life Literature, em 01 de
Novembro de 2013. Por David Cloud.

Livros recomendados do mês
A situação crítica do homem e o poder de Deus - D. M. Lloyd Jones - Editora PES - “Devemos despertar-nos e voltar a compreender que, apesar de o nosso evangelho ser eterno e imutável, não obstante é sempre contemporâneo. “O que temos nestas
cinco exposições é o evangelho explicado com grande clareza e esperança. “
Respostas

1– Joquebede, mãe de Moisés. Êxodo 2:8,9,10
2– Sara. Gênesis 23:1

Continuação da página 1
Essa (impossibilidade matemática) é bem conhecida dos geneticistas e ainda assim ninguém parece dar um basta final à teoria...
por causa do seu peso sobre o sistema educacional... ou você crê
nos conceitos ou será visto como herege.
Em Chance and Necessity (Acaso e Necessidade), o biólogo
molecular Jacques Monod forneceu uma dúzia ou mais de razões
pelas quais a evolução não pode ter ocorrido. A característica
essencial do DNA, por exemplo, é a perfeita réplica dele mesmo.
A evolução só poderia ocorrer diante de uma falha no DNA, e é
absurdo imaginar que uma única célula tenha evoluído, muito
menos o cérebro humano, por uma série de falhas prejudiciais no
DNA. E, ainda assim, após ter apresentado várias razões pelas
quais a vida não poderia ter surgido por acaso, Monod concluiu
que ela tem que ter surgido por acaso.
Monod não possui uma razão válida para sua "fé". Ele simplesmente rejeita aceitar a criação divina. O paleontologista do Museu
Britânico de História Natural, Colin Patterson, declara:
Evolucionistas, assim como os criacionistas... nada mais são do
que pessoas que crêem. Eu tenho trabalhado nesta questão
(evolucionismo) por mais de vinte anos, e não havia qualquer
coisa que eu soubesse a esse respeito. É chocante descobrir que
alguém pode ser enganado por tanto tempo."
Onde fica o cristianismo?
Uma fé transigente está ficando comum na igreja: Deus teria
permitido que a evolução acontecesse, aí Ele teria transformado
a criatura, semelhante a um primata, em Adão. Mas a Bíblia diz
que no momento em que Deus soprou vida no molde que Ele
formara do pó, esse molde era um homem, Adão (Gn 2.7). Assim,
Ele não poderia tê-lo transformado de alguma coisa que já estivesse viva. Além disso, a morte não invadiu a Terra até que Adão
pecasse ("por um só homem entrou o pecado no mundo, e

