DEFENDENDO A FÉ

Objetivos do curso (1 Pedro 3:15)
1. Dar razões claras do porquê se deve escolher o cristianismo como sua
cosmovisão.
2. Dar provas claras de que todas as outras cosmovisões estão incorretas.
3. Ser capaz de mostrar a um incrédulo por que ele deve se tornar um
cristão.
4. Ser capaz de apresentar o evangelho de uma maneira suave e
respeitosa.

Definições:
1. Naturalista - Uma pessoa que acredita em uma
explicação natural para a origem do universo.

2.Teísta - Uma pessoa que acredita em uma explicação
sobrenatural da origem do universo, e que a causa é um
Deus pessoal (ou deuses).

3. Deísta - Um teísta que acredita que Deus não está
envolvido no universo. Ele criou e saiu.
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4. Monoteísta - Um teísta que acredita que há apenas um Deus e
que ele está realmente envolvido no universo.

5.Politeísta - Uma pessoa que acredita que há muitos
deuses.

6. Panteísta - Uma pessoa que acredita que tudo o que
existe no universo é Deus, e que Deus não é pessoal.

7. Ateísta – Uma pessoa que acredita que não existe Deus.

8. Agnóstico - Uma pessoa que acredita que a existência de Deus
é irrelevante porque ninguém poderia saber se Ele de fato existiu.

9.Niilista - Literalmente, um "nada-ista" Ele acredita que não há
nenhuma explicação razoável para a existência do universo.
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Diagrama de todo os pontos de vista

Lógica ou Sem Lógica
(Coerência)
Realidade
Lógica

Naturalista

Agnóstico

Teísta

Panteísta

Politeísta

Islã

Judaísmo

Não é uma
realidade lógica

Monoteísta

Niilista

Cristianismo
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Parte 1: Duas Visões de mundo que rejeitam a lógica / coerência

Pressuposições:
Existencialista

Niilista

Pressuposições compartilhadas
“Nada pode explicar logicamente minhas experiências. ”
“Minhas experiências são tudo o que eu sei que existem. ”
“Uma vez que não há tal coisa como
realidade coerente, o sentido da vida só
pode ser encontrado em minhas
experiências.”

“Uma vez que não existe tal coisa
como realidade coerente, nada
realmente importa.”

How to identify them:
Existencialista

Niilista

“Se faz você se sentir bem, faça!”

Preocupação com a Morte e a
Destruição

“Está tudo certo se o seu ponto de vista
contradiz o meu; nós dois podemos estar
certos.”

Sentido de desesperança

“Não há respostas, apenas impressões.”

"Não há uma ‘vida depois’."

Perspectiva negativa sobre a vida.

Muitas vezes resulta em suicídio.
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[Mostrar o vídeo de “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy.”]
Eclesiastes 1: 2-9
Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades! Tudo é vaidade. Que
proveito tem o homem, de todo o seu trabalho, que faz debaixo do sol?
Uma geração vai, e outra geração vem; mas a terra para sempre permanece. Nasce o
sol, e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu.
O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte; continuamente vai girando o
vento, e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o
mar não se enche; ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr.
Todas as coisas são trabalhosas; o homem não o pode exprimir; os olhos não se
fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir.
O que foi, isso é o que há de ser; e o que se fez, isso se fará; de modo que nada há
de novo debaixo do sol.
- Salomão-

Antes de julgá-los prematuramente, vamos ler o Eclesiastes 1.
2 Observações:

(1)

É a visão de mundo mais _________ * debaixo o sol.

*“Debaixo do sol "significa" tudo que é tangível, sem levar em conta o
sobrenatural.”
(2) A lógica fará com que uma pessoa aceite a ___________ da Bíblia,
ou fará com que perca todo sentido do sentido da vida.
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O argumento contra o Existencialismo e o Niilismo (Não-realismo):
Em suma ... A experiência afirma Coerência.
(1) Comece com suas experiências.
(Pelo menos vocês dois concordam que existem experiências.)

(2) Em nossas experiências, a coerência é considerada ___________,
enquanto a incoerência é considerada anormal.
Exemplo:
Normalmente, 2 objetos não podem manter o mesmo lugar ao mesmo
tempo. Como você reagiria se alguém andasse através da parede agora?
Você assumiria que era um truque. A questão é que nossas mentes estão
inclinadas a acreditar na coerência.
(3) Quando nossas experiências parecem incoerentes, a resposta está
sempre no que não vemos e não sabemos.
(4) Conclusão: Embora não possamos saber ou observar tudo, devemos
ainda acreditar na coerência das coisas. Quando algo não parece fazer
sentido, devemos assumir que a resposta está no que não sabemos.
[Lembre-se de que ainda não é o objetivo conduzir a pessoa a Cristo; É
ajudá-lo a estar pronto e disposto a buscar respostas em coisas que ainda
não compreende.]
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Part 2: Naturalismo
Os efeitos do Naturalismo:
Objetivo
Explicar a Criação por
meios naturais.

Efeito
1. Declínio da responsabilidade
pessoal.
2. O homem não é mais
responsável por suas ações.

!
Origens
Explicar a Alma / Psique
por meios naturais.

1. A alma é reduzida a ações e
reações bioquímicas.
2. O homem é um animal.
3. Destrói a noção de PECADO.

!
Psiquiatria
Baseia a ética nas
doutrinas evolucionárias
para criar uma raça
superior.

1. Assassinato em massa de
milhões é aceitável, uma vez
que acelera o processo
evolutivo.
2. "A sobrevivência do mais apto" é
a única ética verdadeira.

!
Política / Ética
Estar livre de qualquer
responsabilidade pessoal.

1. Declínio moral
2. Aumento das dores associadas
ao declínio moral.

!
Mídia
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Com os selvagens, os fracos no corpo ou na mente são logo eliminados. Nós
homens civilizados, por outro lado, fazemos todo o possível para verificar o
processo de eliminação .... Há razões para acreditar que a vacinação preservou
milhares, que a partir de uma constituição fraca teriam sucumbido anteriormente à
varíola. Assim, os membros fracos da sociedade propogam sua espécie. Ninguém
que tenha atendido à criação de animais domésticos dirá que isto deve ser
altamente prejudicial para a raça dos homens.
-Charles Darwin em A Descida do Homem, 1871-

O homem, também, é um animal, e evidentemente tem uma
disposição bissexual.
-Sigmund Freud em Civilização e seus descontentamentos, p.77 -

Ou o mundo será governado de acordo com as idéias de nossa
democracia moderna, ou o mundo será dominado pelo direito
natural da força. Neste último caso, aqueles com força bruta vão
subir vitorioso.
-Adolf Hitler em Mein Kampf (A Minha Luta) -

O sucesso é o único juiz entre o certo eo errado.
-Adolf Hitler em Mein Kampf (A Minha Luta) -

Apresentar o video “Design Argument”.
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Argumentos contra o Naturalismo
I. As Leis da Ciência exigem o ________________.
Ponto de partida

Naturalismo

Dado

Deixado com a Ciência e Observação.

Dado

Matéria e Energia não podem ser criadas ou destruídas.

Contudo
Assim sendo

O universo que observamos tem matéria e movimento (uma
forma de energia)
A origem do universo deve ser sobrenatural.

II. As Leis da Lógica exigem o Sobrenatural.

Ponto de Partida

Naturalismo

Dado

A morte é o ponto final de nossa existência.

Dado

Todo ser humano morrerá eventualmente.

Então

O significado deve ser encontrado na qualidade desta vida
presente.

Assim sendo

A única ética lógica, então, é o egoísmo.
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III. A Ética do Naturalismo contradiz a ________________.

* A maioria não quer acreditar nisso. Por quê? Porque Deus lhes deu uma
consciência.
Conclusão: As Leis da Ciência, as Leis da Lógica e a consciência
humana implicam que há uma causa sobrenatural do universo.
Uma questão importante:
O evolucionista costuma dizer: "Acreditar em Deus requer tanta fé como
acreditar que a matéria e a energia sempre existiram".
Apresente uma resposta que você pode compartilhar com o resto da
classe.
[Resposta do professor: "Sim, você está certo. É verdade, mas esse não é
um argumento válido para um naturalista. Seria lógico que um
supernaturalista acreditasse que a matéria e a energia sempre existiram,
mas isso vai diretamente contra o naturalismo! Lembre-se de que ainda
não é o objetivo conduzir a pessoa a Cristo; É ajudá-los a entender que a
causa do universo era sobrenatural.] {mostrar video: Einstein}
Part 3: Politeísmo
I.

Politeismo oriental (por exemplo, Hinduismo)

A História: Existem 3 arenas, cada uma com 11 deuses. Não há
explicação da sua origem.
11 deuses - Os Céus Altos

11 deuses - Os baixos céus

11

11 deuses – A terra

A ética: a dor é boa e o prazer é mau.

II.

Politeísmo ocidental (por exemplo, Wicca)

A História:
Nenhuma. Eles a evitam como se fosse uma praga. Deuses antigos
simplesmente existem.

A Ética:
Se não prejudicar ninguém, faça o que quiser.
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Problemas com qualquer forma de Politeísmo:
I.

O problema da ___________.

Uma vez que você adiciona a pluralidade à mistura,
você é deixado outra vez com o problema da causa e do efeito.
Por quê? Porque há novos efeitos, exigindo uma causa original.

Exemplo: Hinduismo
Quem criou as três arenas?
Altos
céus

Baixos céus

Quem dividiu os 11 deuses igualmente em cada arena?

Quem impede os deuses de cruzar fronteiras?

De onde vieram esses deuses?
Terra
II.

O Problema do ___________.

A ordem e a organização do universo implicam
que há apenas um designer (singular).

Por quê? Porque há unidade no design. (Todo
o universo trabalha em harmonia.)

III.

O Problema da ___________.
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A unidade do design implica soberania por parte do
Criador (ou criadores). Logicamente, a soberania final
não pode ser mantida por dois ou mais indivíduos.
Portanto, o Criador (com uma "C" maiúscula) deve
ser um.

Exemplo: A lança todo-poderosa versus o
paradoxo do escudo impenetrável

Sinais óbvios de cultos feitos por homem
I.

O problema da ___________: (Jim Jones, Charles Manson,

David Karesh, Peter Ruckman)

A.
As reivindicações de algumas religiões
simplesmente não são historicamente precisas.
Exemplo: Mormonismo

Dizem que Cristo apareceu na América do Norte após sua
ressurreição. Eles também afirmam que a terra na América do
Norte foi infiltrada do Sul. No entanto, a arqueologia mostra que
os homens claramente migraram do Norte.
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B.

Para evitar o escrutínio, a origem e a história ficam de fora.

Exemplo: Wicca

Wicca afirma em "Deidades Antigas", mas Evita completamente
o assunto sobre a sua origem... e assim o faz propositadamente.
E também seria examinado facilmente.

II. O Problema da ___________:
A.
Alguns cultos têm um código de ética extremamente rígido. Isto
é para apelar àqueles que se sentem culpados por abusar de sua
consciência, ou sentem a necessidade de "fazer penitência" pela
absolvição dos pecados, ao invés de confiar na graça de Deus.
Exemplo: Islã

B.
Alguns cultos terão um código de ética extremamente liberal.
Isto é para apelar àqueles que buscam a satisfação "espiritual", mas não
desejam desistir dos direitos de suas próprias indulgências.

Exemplo: Wicca
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III.

O Problema da ___________:

A.
Escrita Sagrada não suportada
Muitas religiões têm um "Livro Sagrado". O cristianismo
tem a Bíblia, o Islã tem o Alcorão, etc. As falsas religiões muitas
vezes têm um Livro Sagrado que é completamente infundado.
Exemplo: Mormonismo
Os mórmons têm "O Livro de Mórmon." Ele foi traduzido por apenas
um homem (Joseph Smith), usando um par de óculos de pedra
mágica. Os escritos originais foram convenientemente transportados
para o céu, onde as verdades nele não podiam mais ser examinadas.
Os vidros mágicos também estão faltando.

Compare isso com a Bíblia...

Há literalmente milhares e milhares de manuscritos antigos,
localizados em todo o mundo, cada um verificando as palavras
dos outros. A Bíblia é coerente (isto é, não discorda consigo mesma) e
é consistente com registros extra-bíblicos confiáveis também.
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B.

Profeta Não Suportado ou Porta-voz ___________

Em muitas religiões falsas, os homens afirmam falar em nome de
Deus. Isso é uma característica muito "conveniente" a menos
que haja algum apoio para a origem divina.

Exemplo: Maomé (Islã)

Maomé afirmou falar em nome de Deus, mas não havia nada para
sustentar sua veracidade. Normalmente ele só falava uma retórica
piedosa, mas às vezes recebia permissão pessoal para autoindulgência. Quando ele acrescentou a mulher de seu filho ao seu
harém, muitos o questionaram até que ele convenientemente afirmou
que recebeu permissão de Deus em uma visão.

Compare isso com os ___________ das Escrituras...

Em cada uma das eras onde a revelação divina estava
chegando à humanidade, os mensageiros foram confirmados por
sinais e maravilhas e vários milagres.
Nas 3 eras: No tempo de (1) Moisés, (2) os Profetas, e (3) os
Apóstolos (Hebreus 2: 1-4); os milagres de Cristo foram feitos
publicamente para estabelecer sua veracidade (João 20: 30-31).
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IV.

O problema _________________:
A.

Fatos inconsistentes

Exemplo: Mormonismo

Joseph Smith teve várias tentativas de iniciar uma nova
religião, e muitas vezes, mudava a história de sua "visão" para atrair
as pessoas que ele estava tentando convencer.

B.
Fé Inconsistente
Algumas vezes, a religião mudará a sua doutrina para
acomodar os desejos dos seguidores daquela religião.

Exemplo: O Islã
O Islã ensinou paz e justiça, até Maomé se tornar amargo
com seus inimigos políticos e religiosos. Então a ética do Islã se
tornou violenta.
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Part 4: Panteísmo
Distinções entre Panteísmo e Monoteísmo
Panteismo

Monoteismo

Tudo é Deus; Deus é tudo.

Deus criou tudo; Ele está acima de
tudo.

Deus é uma força impessoal.

Deus é um criador pessoal.

O universo (às vezes chamado de
"O Cosmos") é uma alma coletiva.

O universo é uma criação.

Tudo é definido por sua conexão
com tudo o mais no universo.

Tudo é definido por sua distinção
de tudo o mais no universo.

O objetivo é perder seu senso de
consciência pessoal, e perceber
sua unicidade com o Cosmos.

O objetivo é reconhecer o
relacionamento de alguém com o
Criador e submeter-se à Sua
autoridade.

Vídeo: “Use a força, Luke”
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Exemplo #1: Hinduismo (Panteísmo Hinduista)

A "Alma Coletiva" é chamada de "Brahman". Os homens são
encorajados a abraçar a dor em sua busca pela iluminação
(Ascetismo).
Problema: Isso não lhes traz a satisfação pelo qual eles estavam
procurando.

Exemplo #2: Budismo

É como o hinduísmo, mas com pequenas mudanças. O Buda
de Guatama quase morreu no asceticismo do Hinduismo, mas
achou isso insatisfatório. Ele fundou, então, "O Caminho do Meio",
que evita o ascetismo do hinduísmo e os luxos da vida egoísta. Ele
descobriu que o desejo era o inimigo, e os homens são incentivados a
suprimir seus desejos até que eles deixem de existir.
Problema: Teoricamente, a supressão de todos os desejos nos
impediria de ter qualquer insatisfação, mas também nos impediria de
ter qualquer satisfação.
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3

Egoísmo

Budismo

Hinduismo

Os homens, por
natureza tendem a
auto-indulgência. Ele
procura a satisfação
de seus desejos.

O budismo procura
significado na
supressão dos
desejos.

O hinduísmo busca
satisfação na
autodegradação.

Problema:
A auto-indulgência não
satisfaz (Lei de
Retornos
Decrescentes).

Problema:
Problema:
Teoricamente, a
A auto-humilhação
supressão de todos os também não satisfaz.
desejos nos impediria
de ter qualquer
insatisfação, mas
também nos impediria
de ter qualquer
satisfação.

Video: Asceticismo
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O problema e a solução do Panteísmo
Problema

Solução

A supressão dos desejos não traz a
satisfação que desejamos. Só elimina a
insatisfação (teoricamente). Ela nos deixa
sem desejos para serem satisfeitos.

Devemos entender que a observação do
panteísta é legítima. Auto-indulgência
não satisfaz. A satisfação não tem nada a
ver com o nosso relacionamento com
"coisas".

O homem não pode ter uma relação
íntima com uma força impessoal. Então,
não há significado real na vida.

A satisfação do homem só pode
acontecer quando ele tem um
relacionamento com um Criador pessoal.
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Argumentos contra o Panteismo
O problem do Design

Uma força impessoal não pode criar design e ordem. A criação é projetada
e ordenada; Portanto, seu designer deve ter personalidade (uma mente,
uma vontade e emoções).

O problema da Relevância
Supondo que a noção de "Alma Coletiva" fosse verdadeira, seria
impossível que uma criatura pessoal se relacionasse com um ser coletivo
impessoal. Todas as tentativas de fazer isso seriam sem sentido.
O problema da Contradição

O panteísmo pressupõe que as contradições são naturais. Se isso fosse
verdade, tudo perderia seu significado.
Exemplo:
Dizer: "Meu nome é Davi", não tem sentido, se a contradição da
declaração fosse igualmente verdadeira: "Meu nome não é Davi". A
verdade, por natureza, não pode ter contradições.
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ATIVIDADE: NOMEIE O PONTO DE VISTA

Eu acredito que o
universo é produto
do tempo e do
acaso.

A. Existencialismo
B. Niilismo
C. Naturalismo
D. Politeísmo
E. Panteísmo
F. Monoteísmo

Resposta:
Estou buscando
me perder no
universo.

Eu não me
importo com
nada. Nada
importa!

Resposta:

Resposta:
Hoje estou
orando ao
deus da boa
sorte.

Eu sei que
Deus vai
ouvir minhas
orações !!!

Eu realmente
não me
importo com a
religião. Só
quero
festejar!!!

Resposta:

Resposta:

Resposta:
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Parte 5: Islamismo

Lógica ou Sem Lógica
(Coerência)
Realidade
Lógica

Naturalista

Agnóstico

Teísta

Panteísta

Politeísta

Islã

Judaísmo

Não é uma
realidade lógica

Monoteísta

Niilista

Cristianismo

Nós já sabemos . . .
1. como convencer alguém de que existe uma realidade coerente.
2. como convencer alguém de que há uma causa sobrenatural do
universo.
3. como convencer alguém de que o monoteísmo é mais razoável do que
o politeísmo ou o panteísmo.
Agora a questão é . . .
Como sabemos que o cristianismo é mais ___________ do que o Islã e o
Judaísmo?
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Os 5 deveres (ou 5 Pilares) do Islã

1. A repetição do ___________
Os muçulmanos devem afirmar: "Não há
Deus senão Alá, e Maomé é seu profeta.”1
2. As 5 orações ___________
Em momentos específicos do dia, cada
muçulmano é chamado para curvar a
prostar-se e orar na direção de Meca.
3. A observância de ___________
Por 30 dias, os muçulmanos se abstêm de
comida, bebida e prazeres corporais do
nascer ao pôr do sol.
4. A doação de ___________
5. A Peregrinação à Cidade Santa de ___________
Os crentes do Islã devem viajar para Meca pelo menos uma vez em sua
vida. E chegando lá, muitas tarefas cerimoniais devem ser realizadas.

1 Adolf Hitler disse uma vez: "Se as pessoas ouvirem algo alto o suficiente e muitas vezes o suficiente,

acreditarão".
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2 Problemas com os 5 Pilares:
1. Há apenas um dever ___________.
A doação de esmola é o único dever virtuoso entre os 5
Pilares. O resto é meramente cerimonial. O Islã tende a se concentrar
na aparência externa ao invés da condição interna da alma.

2. A Ética do Jihad contradiz o ___________.

Há outro dever do Islã, considerado por muitos
como o 6º Pilar, chamado "Jihad" ou "Guerra Santa". Ele se refere à
guerra entre os seguidores do Islã e as pessoa que não seja
muçulmana, também conhecidos como "infiéis". Para o Islã, não é
eticamente errado tirar a vida de um infiel. Esta ética contradiz o
Credo muitas vezes repetido, que Deus é misericordioso e
benevolente.
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As 5 doutrinas do Islã:

1. A doutrina de Deus
Os muçulmanos acreditam em um Deus cujo nome é
Alá. Neste ponto do curso, eles estão de acordo conosco
(monoteísmo). A questão é: os muçulmanos têm uma percepção
correta de Deus?

Problemas: Existem vários problemas com a noção islâmica de
Deus. Deus (Alá) é apresentado como bom e misericordioso, mas
suas ações não concordam com esta afirmação comumente repetida.
Se o Islã fosse verdadeiro, Deus seria responsável pelas mortes
violentas de milhões de pessoas, porque Ele permitiu que seus
seguidores matassem qualquer "infiel" ou não-muçulmano. Não existe
tal contradição na Criação, portanto não devemos encontrar também
essa mesma contradição no Criador. Assim, o Deus da criação do
universo não pode ser o deus do Islã.
Além disso, Deus não foi tão violento no início. Somente quando a
esposa de Maomé morreu, e ele estava no meio da turbulência
política, Deus concedeu a Maomé permissão para usar métodos
violentos. Parece que a religião mudou de temperamento com o
profeta Maomé. Isto implicaria que o próprio profeta inventou a
religião.
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2. A doutrina do ___________:
Acredita-se que anjos ou "Jinn" são criaturas celestiais sem
pecado.
Problema:
A idéia de "Jinn" (ou "gênio" em As Mil e uma Noites) foi emprestada
das religiões locais.

3. A ___________ dos Livros Sagrados:
Muitos escritos são consideradas sagradas: O Alcorão (baseado numa
versão corrompida do Pentateuco), O Zabur (Salmos Davi), De Injil
(história de Jesus) e outros.

Problema:
Existem grandes diferenças teológicas entre os textos sagrados,
especialmente quando se trata de Jesus. Suas versões acerca de Jesus não
são historicamente precisas. Eles contradizem as versões bíblicas das
histórias de Jesus e os ensinamentos de Cristo por seus primeiros
seguidores.
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4. A Doutrina dos ___________
O Islã tem vários profetas, mas os principais são Adão, Noé, Abraão,
Moisés, Jesus e Maomé. Maomé é considerado o maior.

Problema:
O Alcorão e as leis de Moisés não concordam. Há muitas
inconsistências.

5. A Doutrina da Ressurreição e o Último Dia
Eles acreditam que todos os homens serão julgados por Alá, por suas
ações nesta vida, tanto as boas quanto as más.

Problema:
Embora esta doutrina pareça concordar com o cristianismo, os
padrões do bem e do mal são radicalmente diferentes.
Além disso, a idéia de moralidade no Céu não concorda com a idéia de
moralidade na Terra. Por exemplo, na Terra, um homem deve ser um
monogamista (ter uma mulher.) No céu, no entanto,
ele pode ter até 72 virgens como suas esposas.
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Razões para não acreditar no Islã:
O Islã contém todas as “Sinais óbvios de cultos feitos por homem.”
1. O problema da origem:

Problemas:
O Alcorão evita completamente a história cronológica para evitar
escrutínio em relação à sua veracidade.
Além disso, o Islã toma emprestado material religioso de religiões
vizinhas (o Pentateuco, o conceito de "Jinn", etc.)
Mesmo o nome de Deus, "Alá" foi retirado das
religiões tribais vizinhas.

2. O problema da Ética:

Problemas:
Os 5 pilares do Islã incluem regras rigorosas de difíceis atividades, que
vão desde 5 orações cerimoniais diárias até uma árdua jornada até a
Cidade Santa de Meca.
Além disso, o valor das mulheres diminuiu quando Maomé ficou com
ciúmes dos outros e queria que suas esposas fossem suas. O divórcio
também se tornou aceito quando Maomé decidiu se casar com a
esposa de seu filho, graças a uma visão
infundada de Allah.

31

3. O problema da ________________:
Problemas:
Maomé nunca confirmou suas reivindicações com milagres públicos.
O Alcorão contradiz a história conhecida.
A ênfase no comportamento exterior sobre o caráter interno contradiz a
consciência humana.

4. O problema da inconsistência:
Problemas:
A crença em deuses múltiplos foi permitida por Maomé por algum
tempo a fim de se infiltrar nas religiões próximas.
Maomé originalmente ensinou a paz, mas aniquilou três seitas judaicas
sob sua jurisdição.
O conceito de deuses é inconsistente. Deus é "bom", mas ainda
permite o derramamento de sangue inocente.
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Parte 6: Judaísmo
A relação entre cristianismo e judaísmo:
Na verdade, o cristianismo é uma extensão do judaísmo. Assim, a doutrina
do judaísmo serve como base para toda a doutrina cristã.
Novo Testamento
(Mateus - Revelações)
Antigo Testamento
(Gênesis - Malaquias)
Lei
(Gênesis - Deuteronômio)
História Primitiva
(Gênesis 1-11)
Conta de criação (Gênesis 1:1-2:4)

A diferença entre cristianismo e judaísmo:
Os cristãos acreditam que Jesus de Nazaré é o Messias das profecias
judaicas, e que a maioria dos judeus não o reconheceu como o Messias,
embora as profecias claramente previam sua vinda.
Então, podemos usar as Escrituras do Antigo Testamento com os judeus.
Não temos essa vantagem com os muçulmanos.
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Como Paulo pregou aos judeus:

Atos 17:1-4
E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma
sinagoga de judeus.

E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles; e por três sábados disputou com
eles sobre as Escrituras,

Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse
dentre os mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo.
E alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e
Silas; e também uma grande multidão de gregos
religiosos, e não poucas mulheres principais.

2 Passos:
1. Comece com aquilo que concordamos.
Nesse caso, eles concordaram com as Escrituras do Antigo Testamento.
2. Convencer, usando a lógica e a autoridade comum. Nesse caso, ele se
concentrou no fato de que Jesus era o Messias predito pelos profetas.
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Começando onde concordamos:
Visão global

Autoridade Comum

Existentialismo

Validade das experiências.

Naturalismo

Leis da Ciência e da Lógica.

Politeismo ou Panteismo

A causa sobrenatural do universo.

Islamismo

Criador Pessoal.

Judaismo

Criador Pessoal e que criou o Antigo Testamento da
Bíblia.

Atividade:
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Profecia

Cumprimento

Isaías 11: 10-12 e 2 Samuel 7
O Messias seria chamado de "raiz de Jessie"
e o cumprimento da aliança com Davi.

Mateus 1: 1-16
Mateus faz a conexão genealógica de
Jessé a Jesus.

Jeremias 31:15
Seu nascimento seria acompanhado pelo
"massacre dos inocentes".

Mateus 2: 13-18
Herodes cumpriu esta profecia
quando matou todos os bebês e
bebês em Belém.

Malaquias 3
Mateus 11: 7-18
Um precursor no espírito e poder de Elias iria João Batista cumpriu esta profecia.
introduzir o Messias.
Isaías 53: 4-9
O Messias seria espancado, oprimido e
morto pelos pecados da humanidade.

Mateus 27: 32-50
Ele foi crucificado sem uma justa
causa.

Daniel 9
Veja as próximas páginas.
Daniel previu quando o Messias seria ungido.
("Messias" em hebraico é "Cristo" em grego.)

Algumas profecias fundamentais do Antigo Testamento:
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Os 70 anos de Daniel 9:
Prefácio: Deus havia prometido a Israel que Ele os castigaria com 70 anos de cativeiro.
Claro, aconteceu. No final desses 70 anos, Daniel recebeu uma profecia de Deus
indicando que a punição seria multiplicada por sete (Daniel 9:22-24).2

Daniel 9:22-24
Ele me instruiu, e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o
sentido.
No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim, para to declarar, porque és
mui amado; considera, pois, a palavra, e entende a visão.
Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa
cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a
iniqüidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o
Santíssimo.

Este prolongamento da punição foi o cumprimento de uma ameaça feita
por Deus se Israel não se arrependesse depois dos 70 anos.

2 A palavra "semana" significa literalmente "sete". Portanto, neste contexto, refere-se a 7 anos, não dias.
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As 70 “Semanas” de Daniel 9:

70 anos se tornaram 490 anos.
7 Semanas
(49 anos)

Restauração de
Jerusalém

62 Semanas
(434 anos)

Intervalo

1 Semana
(7 anos)

Começa
com o
decreto
para a
restauração
de
Jerusalém

Muros de
Jerusalém
restaurados.

Se encerra
com o
“Governante
ungido”

Marcado pela
destruição,
desolação e
guerra.

Um governante
maligno
confirmará uma
aliança (3 1/2
anos).

Ele é
eliminado.

O período de
tempo não é
divulgado.

Março 14,
445 B.C.

Ele vai acabar
com os
sacrifícios e
profanar o
Templo.

A Matemática na Profecia:
7 + 62 = 69 semanas ou “setes”
69 x 7 = 483 anos.
O calendário judaico 360 dias.
483 x 360 = 173,880 dias.
A Matemática na História:
Data do decreto (1º de Nisan do 20º ano de Artaxerxes de 14 de março de
445 a.C.).
Data da entrada triunfal = 10 de Nisan ou 6 de abril de 32 a.C. = 476 anos
e 24 dias.
476 x 365 = 173,740 dias, mais os 24 igual a 173,764 dias.
173,764 + 116 dias de anos bissextos = 173, 880 dias.
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O problema do Judaísmo:

Se Jesus não era o Messias, quem mais, na linhagem de Davi,
nascido em Belém, ungido como rei de Israel no dia exato da Entrada
Triunfal, montado sobre um jumento quando ele entrou em Jerusalém
(Zacarias 9: 9 e Mateus 21: 5-11), poderia ter sido o Messias? Até a
sua rejeição a Ele foi profetizada!
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Parte 7: Uma revisão da primeira metade do curso

Lógica ou Sem Lógica
(Coerência)

Não é uma
realidade lógica

Realidade
Lógica

Naturalista

Agnóstico

Teísta

Panteísta

Politeísta

Islã

Visão Geral

Monoteísta

Judaísmo

Niilista

Cristianismo

Pontos comuns

O que queremos
convencê-los

Existentialismo e Niilismo

Validade das Experiências

Que existe uma realidade
coerente.

Naturalismo

Leis da lógica e da ciência

Que há uma causa
sobrenatural

Panteísmo e Politeísmo

Crença no Sobrenatural

Que o Criador (singular) é
pessoal.

Islamismo

Crença no Monoteísmo

Que sua compreensão de
Deus está errada.

Judaismo

Monoteísmo e Antigo
Testamento

Que Jesus é o Messias de
suas próprias profecias.
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Parte 8: Pontos de vista cristão
Cristianismo

A Bíblia é autoritária.

A Bíblia não é autoritária.

A Bíblia + alguma coisa é
autoritária.

+ A Igreja ou Tradição

A Bíblia sozinha é autoritária.

Interpretação
literal

Interpretação
Não Literal

+ Outras Escrituras

+ Experiências

Recebe o
Evangelho

Rejeita o
Evangelho

+ Ciência

Então, as novas perguntas são. . .
1. Por que eu deveria acreditar que a Bíblia é autoritária?
2. Por que eu deveria acreditar que somente a Bíblia é autoritária?
3. Por que eu deveria interpretar a Bíblia literalmente?
4. Por que eu deveria receber o evangelho?
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Parte 9: A Autoridade da Bíblia
3 razões para crer na autoridade da Bíblia:
1. Porque é historicamente ___________.

Não há contradições entre o que sabemos da história e o que a Bíblia
afirma. Então, É razoável acreditar que não há contradições naquilo
que não sabemos da história..

2. Porque sua origem divina foi confirmada por ___________,
maravilhas e milagres.
Hebreus 2:1-4

Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em
tempo algum nos desviemos delas.

Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência
recebeu a justa retribuição,

Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser
anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram;

Testificando também Deus com eles, por sinais, e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito
Santo, distribuídos por sua vontade?

* Isso implica que todas as profecias futuras
também serão cumpridas.
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3. Porque sua origem divina foi confirmada por ___________ do
Antigo Testamento.

Os seres humanos não podem prever o futuro com tal _precisão_____.
Somente Deus pode. Portanto, Deus inspirou os profetas.
2 Pedro 1:20-21
Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação.
Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de
Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
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Parte 10: A suficiência da Bíblia
Por que eu deveria acreditar que a Bíblia sozinha é
autoritária?
O significado de “Suficiência”
1.

Tudo na Bíblia é completamente _____________.

2.

Qualquer coisa que contradiga a Bíblia é ___________.

3.

A Bíblia contém tudo o que precisamos para ___________ e
___________ (2 Pedro 1:3).

4.

A Bíblia contém tudo o que precisamos para realizar cada ________
___________ (2 Timóteo 3:16-17).

5.

Nós deveríamos _________ tudo o que aprendemos através da Bíblia.

O que não significa:
1.

Não significa que todos os ____________ são encontrados na Bíblia.

2.

Isso não significa que não há verdades ___________ das Escrituras.

3.

Isso não significa que todas as verdades fora da Bíblia são
____________________.
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E quanto às Autoridades "suplementares" como a Igreja
Católica ou o Papa?

Alguns, como os católicos, acreditam que "A Igreja" tem a mesma
autoridade que as Escrituras. (Esta doutrina é chamada
“___________ autoridade.”) Ele vem de uma interpretação
errada de Mateus 16: 17-18.
Mateus 16:17-18
Respondeu Jesus: “Feliz é você, Simão, filho de Jonas! Porque isto não foi revelado a você
por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e
sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencé-la.

Católicos acreditam que . . .
1.

Pedro foi “a ___________” que edificou a Igreja.

2.

Pedro foi o primeiro de muitos ___________ que teriam ___________
sobre a Igreja.

3.

A autoridade de Pedro era igual à das ___________, e que ele
poderia ___________ essa autoridade para futuros Papas.
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Problemas:
1.

A rocha de Mateus 16 é a ___________ Que
Jesus era o "Cristo, o filho do Deus vivo". (Ver
versículo 16.) De acordo com outras passagens
da Bíblia, este conceito é visto como o
fundamento da Igreja! (Ver 1 Coríntios 1:23, 15:
1-8, 2 Coríntios 2:12, 4: 5 *, Atos 10: 25-26 e
Efésios 3: 8.)

2.

Se Pedro fosse o Papa, teria tido ___________
sobre a Igreja primitiva. No entanto, no Concílio
de Jerusalém, Pedro discordou fortemente de
Paulo, mas ambos se submeteram à liderança de _Tiago__ - O líder
da Igreja em Jerusalém (Atos 15:13).

3.

A história papal é ___________ na melhor das hipóteses, por vezes
___________ Papas reconhecidos.

4.

Muitos Papas fizeram "autoritariamente" proclamações que mais tarde
tiveram de ser ___________.

Exemplo:
fgggggg
A Igreja Católica matou muitas pessoas por acreditar que o mundo era
___________, porque o Papa havia dito que era ___________.
Eventualmente, eles tiveram que ___________ a proclamação ou
perder tudo.
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E quanto às autoridades "suplementares" como outras
supostas “escrituras sagradas”?
Exemplo: Alguns acreditam que a Bíblia é autoritária, mas, eles
ainda consideram que outras Escrituras sejam importantes, tais
como "O Livro de Mórmon", da fé Mórmon, ou "A Sociedade Torre de
Vigia", das Testemunhas de Jeová.
Problema: Esses escritos não são encontrados na “Cadeia Divina da Autoridade”.
Deus

Deus escreveu os 10 Mandamentos com sua
própria mão, 10 Pragas, Milagres de Moisés,
Mar Vermelho, etc. (Êxodo 5: 2, 10: 1-3,
14:30)

Moisés

Profetas

Cristo

Apóstolos

Nos livros de Moisés, Deus anunciou que
usaria profetas (Deuteronômio 18: 14-22 e 1
Pedro 1: 19-21).
Os profetas anunciaram sua vinda no A.T.
Sendo Deus, as palavras de Cristo têm
autoridade divina (Mateus 9: 4-8, 28:18).
Cristo transferiu esta autoridade para os
apóstolos (Mateus 10: 1, Marcos 6: 6-7 y
Atos 1: 7-8).
A coleção dos escritos dos apóstolos é
chamada o Novo Testamento.

Novo Testamento

Escrituras
Suplementares?

1 Coríntios 13 advertiu a Igreja primitiva que a
revelação profética iria acabar logo (implícita
dentro de suas vidas).
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FIM DA REVELAÇÃO

Não há autoridade apostólica. Muitos textos contradizem o Novo
Testamento, portanto qualquer outra informação deve ser mantida em
suspeita.

2 Exemplos de “Escrituras Suplementares”:
1. Os Apócrifos

2. O livro dos Mormons
As placas de Néfi retornaram ao céu antes que pudessem provar-se
existir. O próprio Joseph Smith não tinha ligação com os apóstolos,
nem podia reproduzir seus sinais e milagres para confirmar sua
mensagem.
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E quanto às Autoridades "suplementares" como a
Ciência?

Exemplo: Psicologia
Alguns acreditam que a Bíblia é verdadeira, mas que
precisamos de algo mais se quisermos estar em paz ou
encontrar significado nesta vida. Muitos "cristãos"
acreditam que as respostas aos nossos problemas de
pecado devem ser encontradas no estudo da
psicologia. No entanto, a Bíblia afirma em Efésios 4 que
há apenas uma solução para superar nosso pecado.
Portanto, se estamos lutando com o pecado, devemos
usar o método encontrado na Bíblia para superá-lo. Não
precisaremos de mais nada (2 Pedro 3: 1 e 2 Timóteo 3: 16-17).

A psicologia pode ser útil? Sim, é claro.
A psicologia, como qualquer outra ciência, pode ser útil . . .

. . . É realmente científico.
Muito do que chamamos de "ciência" é muito subjetivo para ser
considerado ciência verdadeira.
. . . Não contradiz as Escrituras.

. . . Não é aceito como verdadeiro antes de
examiná-lo através da Escritura.
Devemos filtrar tudo através das Escrituras.
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E sobre "sobrepor" a autoridade com a nossa
experiência pessoal?

Exemplo: Carismáticos
Muitos carismáticos acreditam que Deus
continua guiando os crentes através de
experiências pessoais. Embora isso seja
verdade em parte, muitas vezes essas
experiências excluem ou usurpam a Palavra de
Deus. Muitos irão buscar a vontade de Deus
para uma circunstância específica que eles
estão passando através de sonhos, vozes audíveis, visões e fortes
emoções.
Problemas:
1.

Sentimentos não são confiáveis.

Estamos em guerra com a velha natureza
(Ver 1 Coríntios 7). Muitas vezes podemos
confundir nossos desejos egoístas com a
voz de Deus. Temos um sentimento que
realmente vem de nossos desejos, e não de
Deus.

Jeremias 17:9
Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o
conhecerá?
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2.

Nossas experiências podem ser ___________.
Muitas vezes, não percebemos as coisas da maneira que
realmente são. Por exemplo: Os mágicos podem fazer
coisas que parecem sobrenaturais, mas são apenas
truques. Além disso, duas pessoas podem testemunhar o
mesmo acidente e têm duas perspectivas completamente
diferentes de quem tem a culpa. Se algo parece
contradizer a Bíblia, devemos assumir que nossa
percepção está errada.

3.
As Escrituras nunca transferem essa ___________ para nossas
experiências.
Às vezes, nossas experiências parecem contradizer a Bíblia, mas mesmo
assim confiamos mais em nossas experiências.
O dom de línguas:
De acordo com a Bíblia, o dom das línguas deveria cessar durante a
vida dos Coríntios (1 Coríntios 13: 8). Como refutação, muitos
carismáticos dizem: "Mas eu tenho falado em línguas". Então, sua
experiência pessoal se tornou uma autoridade superior à Bíblia.
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Parte 11: Interpretação literal da Bíblia
Alguns afirmam que a Bíblia ensina verdades, embora isso não seja
realmente verdade.

O patinho feio:
Usemos "o patinho feio" como uma ilustração. Mesmo que não seja
uma história verdadeira, ela ensina uma verdadeira lição
moral. Muitos vêem a Bíblia dessa maneira.

Alguns Exemplos:
1.

A ___________ de Adão e Eva

Alguns dizem que Adão e Eva não eram pessoas reais,
mas que eles meramente representam a humanidade e as
mulheres. Seria, portanto, uma história que pretende ensinarnos a evitar tentações.

2.

O conto de ___________

Alguns afirmam que nunca aconteceu. É
apenas uma história para nos ensinar que Deus
odeia a escravidão.
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3.

A Ressurreição

Alguns dizem que o corpo físico de Cristo nunca
ressuscitou; Mas que seus ensinamentos de amor
foram ressuscitados por seus seguidores.

Problemas:
1.
As profecias do Antigo Testamento foram
cumpridas literalmente.

2.

O A.T. corresponde à história da ___________.

3.

Ambos os Testamentos são mantidos juntos genealogicamente.

4.
Os apóstolos realizaram uma interpretação
___________ das Escrituras.
5.
Se a Bíblia não fosse interpretada literalmente,
toda a pregação seria em vão. (Ver 1 Coríntios 15: 1-8,
12-24.)
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1 Coríntios 15:1-8, 12-24:
Paulo (chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus), e o irmão Sóstenes,
À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que
em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso:
Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós
pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo.
Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento (Como o testemunho de
Cristo foi mesmo confirmado entre vós). De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de
nosso Senhor Jesus Cristo,

O qual vos confirmará também até ao fim, para serdes
irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo.
1Cor 1-8

Quero dizer com isto, que cada um de vós diz: Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo.
Está Cristo dividido? foi Paulo crucificado por vós? ou fostes vós batizados em nome de Paulo?
Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, Para que ninguém diga que
fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas; além destes, não sei se batizei algum
outro. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar; não em sabedoria de palavras, para que
a cruz de Cristo se não faça vã.
Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem; mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus.
Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios, E aniquilarei a inteligência dos inteligentes.
Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus
louca a sabedoria deste mundo?
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3 Crenças essenciais de acordo com 1 Coríntios 15:
1.

O Evangelho (v. 3)

2.

A interpretação literal da Bíblia (v. 3-4)

3.

Um cânone fechado das Escrituras (v. 5-7)

55

Parte 12: Porque eu deveria aceitar o evangelho?
ESCOLHA

RECEBER

REJEITAR
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Céu e Inferno são reais?
I. A realidade do _______:
Há mais de 600 referências ao "céu" na Bíblia. Um é
Colossenses 1: 3-5.
Colossenses 1:3-5

Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, Porquanto
ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos;

Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra

Naturalmente, nem todos irão para o Céu; somente aqueles que são
salvos. Como se recebe a salvação?
Romanos 10:9-10

A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o
ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.

Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.

Alguns outros grandes versos sobre Salvação:
João 10: 9, Atos 2:21, Atos 4:12, 15:11, 16:31, Romanos 5: 9-10, 1
Coríntios 1:18, 15: 2 e Efésios 2: 8-9.
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II. A realidade do ___________:
Deus julgará o bem e o mal. (Ver Eclesiastes
3:17, Romanos 2:16, 2 Timóteo 4: 1).
Aqui estão algumas descrições do Inferno:

Lucas 16:23-24

E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio.
E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro, que molhe na água a
ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.

Apocalipse 20:14-15

E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não
foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.

A decisão de receber ou rejeitar o evangelho deve ser feita antes de morrermos. (Ver
Hebreus 9:27.)
Portanto, se você recebeu o evangelho, como deve obedecer a 1 Pedro 3:15?

1 Pedro 3:15

Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações; e estai sempre preparados para responder
com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
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