Uma vez o ser humano acreditou que um Deus de Amor
criou o universo e colocou os primeiros homem e
mulher em um perfeito e lindo Jardim onde não havia
morte nem nada que pudesse machucar ou destruir.

algum ancestral do macaco, então você pode decidir
que as Regras são você mesmo
e não têm significados finais.
Porém isso seria uma mentira.
Deus define as Regras, não o
homem. Ele tem um plano e
propósito para você.
Adão e Eva se rebelaram contra
Deus no lindo Jardim e Deus
amaldiçoou o mundo como um resultado. E foi quando
a morte entrou no mundo pela primeira vez. Porque nós
somos todos descendentes de Adão, nós herdamos
nossa natureza pecadora dele, a qual sempre tende a se
rebelar contra Deus, e por isso todos nós morreremos.
Porém tem mais, continue lendo.

No Jardim do Éden, todos os animais eram vegetarianos
e Adão e Eva, sua esposa, apenas pegavam os frutos das
árvores para comer. Era um Paraíso.

Aqui é um cientista sério que duvida da evolução — o
que nós podemos chamar da evolução de moléculas até
o homem. Sem dúvida plantas e animais mudam, nós
vemos as mudanças, mas estas mudanças não são a
transformação de micróbios em microbiologistas. Há
uma grande diferença. A diferença é informação,
informação específica e codificada como a qual nós
encontramos escrita no nosso DNA. Pode somente
surgir da Mente Inteligente, nunca de uma cega chance
aleatória.

Porém, nos últimos 150 anos nós temos sido
informados que o homem evoluiu, ele não foi criado por
Deus, e a morte é um processo natural da vida. É
‘sobrevivência do mais apto’. Que signifca ‘o forte sobre
o fraco’ é realmente tudo que importa.
Prof. Richard Dawkins diz “…nós vivemos em um
universo o qual não existe design, sem propósito, sem
mau nem bom, nada exceto cega e impiedosa
indiferença…”
Contudo a Bíblia nos conta uma história diferente:
“Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o
Deus que formou a terra, e a fez; ele a confirmou, não a
criou vazia, mas a formou para que fosse habitada.”
(Isaías 45:18). Deus “… suspende a terra sobre o nada.”
(Jó 26:7)
Se Deus está no controle, Ele tem um plano, um
propósito e um design não somente para o planeta mas
também para a sua vida. Realmente depende de quem
define as Regras? Se você acredita que você evoluiu de

Eu uma vez acreditei em Big Bang e evolução. Eu fui
ensinado assim na escola e eu levei aquelas crenças
para a universidade. Eu era um ateísta naquela época.
Na universidade, eu estudei física e tinha um interesse
particular em astronomia e cosmologia. Eu queria saber
como o universo começou e de onde nós vimos. Eu
perguntei à cristãos na minha universidade, mas eles
não puderam responder aqueles tipos de perguntas.
Eles sempre disseram “apenas acredite”. Mas aquilo
não fazia sentido para mim.
O universo tem que ser entendível e eu mais tarde
descobri que ele é. Mas o entendimento não veio da

ciência. Veio de uma revelação, revelação no meu
coração e na minha alma.
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Eu agora sou professor de física em uma universidade
conceituada na Austrália. Eu tenho realizado bastante
pesquisas em físicas, astrofísicas
e cosmologia, mas nenhum
desses trabalhos me deu a
resposta. Somente vendo o
universo através das lentes da
Palavra de Deus, a Bíblia, que eu
poderia dar sentido para o
mundo e universo ao meu redor.
“No princípio criou Deus o céu e a terra.” (Gênesis 1:1)
Não o Big Bang, mas o Criador, Deus, cujo o nome
hebraico ‘Yahwé’ significa “o auto‐existente’—nunca
criado, mas sempre existiu. A criação ocorreu apenas
por volta de 6 mil anos atrás. Deus criou o universo
inteiro em 6 dias ordinarios e descançou no sétimo dia.
Eu não vejo contradição alguma em tudo que eu tenho
estudado e ensinado na universidade para esta simples
verdade. Porque nós não temos acesso ao passado,
ninguém pode realizar uma medição do passado.
Cientistas profissionais sabem disso: Que a barreira
para conhecimento, alguns discutem, é o calcanhar de
Aquiles em comologia. ‘Cosmologia pode parecer uma
ciência, mas não é uma ciência’, diz James Gunn da
Universidade de Princeton, co‐fundador da perquisa de
Sloan. "Um princípio básico da ciência é que você pode
fazer experimentos repetíveis, e você não pode fazer
isso em cosmologia."* [ênfasis adicionada].
‘O objetivo da fisica é o de entender as dinâmicas
básicas do universo,’ [Michael] Turner diz. ‘Cosmologia
é um pouco diferente. O objetivo é o de reconstruir a
história do universo.’ Cosmologia é mais próximo da
biologia evolucionária ou geologia, ele diz, nas quais

pesquisadores tem simplesmente que aceitar alguns
fatos como são fornecidos.* [ênfasis adicionada] (*Cho,
A., A singular conundrum: How oddéour universe?, Science 317:
1848–1850, 2007.)
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O cientista professional não sabe as respostas para as
questões fundamentais. Ele tem que acreditar pela fé
em si mesmo. Ciência não fornece as respostas.
“E criou Deus o homem à sua imagem, ...” (Gênesis
1:27). Sem evolução, através de bilhões de anos, com
plantas, animais e homem evoluindo da piscina de
espuma.
Todas as pessoas na Terra são descendentes de Adão.
No Jardim do Eden, Adão e Eva pecaram contra Deus e
por isso Deus amaldiçoou eles e o universo inteiro.
“…como por um homem entrou o pecado no mundo, e
pelo pecado a morte, assim também a morte passou a
todos os homens por isso que todos pecaram.”
(Romanos 5:12)

“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso
Senhor.” (Rom. 6:23)
Todos merecem a morte “Porque todos pecaram e são
destituídos estão da glória de Deus,” (Romanos 3:23)
mas Jesus Cristo pagou a penalidade completamente na
Cruz—como apenas um Santo Deus poderia—para
aqueles que se arrependem dos seus pecados.
Jesus morreu pelo os nossos pecados para a
substituicão daqueles que confiam Nele. Você confiará?
Ou voce se rebelará e escolhará o que o diabo oferece?
Não há um justo. Ninguém é bom o suficiente para
alcançar o Céu com seu próprio esforço. “Porque pela
graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós,
é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém
se vanglorie.” (Efésios 2:8‐9)
“Mas, a todos quantos o receberam, deu‐lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu
nome; Os quais não nasceram do sangue, nem da
vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de
Deus.” (João 1:12‐13)
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Você levanta de manhã e vai ao trabalho ou escola. Mas
todos os lugares em volta de você gritam que “não há
uma razão final” para fazer isso.

O universo começou em uma explosão, da flutuação
quântica de vácuo, alguma grande explosão, nós somos
informados. Por bilhões de anos, estrelas formaram e
explodiram, construindo os elementos (C, N, O etc) a
partir dos quais todas as plantas e animais são feitos,
nós somos informados. Nós estamos reorganizando a
poeira estelar, eles dizem.
É dito que o homem é apenas o resultado de milhões,
até bilhões, de anos de evolução, o mais recente
estágio em algum processo evolucionário sem guia.
Afinal o homem evoluiu de algum antigo ancestral do
tipo ape há muitos milhões de anos atrás, como nós
somos informados.
“Não há dúvida agora; nenhum cientista sério tem
alguma dúvida de que evolução é um fato, no sentido
que nós somos primos dos chimpanzés, macacos e
wombats e casuaries.”#
(#Prof. Richard Dawkins, Oxford Univ., COSMOS mag. 23/5/2012)
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