7 Passos até Deus

Lição 3: A Importância da Bíblia Parte 2
Ilustração: A rede de hotéis ‘Holiday Inn’ planejava construir um hotel no
Monte das Oliveiras. Um grupo de engenheiros foi enviado para o local,
preparar construção. Depois de algumas pesquisas, chegaram à
conclusão que não poderia ser construído, pois havia uma falha geológica
na montanha, que está causando sua divisão. (Uma profecia de Zacarias
14:4).

A. O fim do Mundo. Mateus 24:3 ...e que sinal haverá da tua vinda
(Jesus) e do fim do mundo?
 Guerras e rumores de guerras: Mateus 24:6-7 E ouvireis de
guerras e de rumores de guerras; olhai, não vos assusteis,
porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra
reino... Vivemos em uma época de intensos conflitos e rumores
de guerra, basta ligar o noticiário.
 Fome, pestes e terremotos: Mateus 24:7 ...e haverá fomes, e

pestes, e terremotos, em vários lugares.
 Fome: No mundo mais de 800 milhões de pessoas passam fome.
E aproximadamente 9 milhões morreram de fome no ano de
2019.
 Pestes: Vivemos em uma época de medicina acessível e
prestativa, medicamentos novos e eficazes, vacinamos nossas
crianças. Porém não nos damos conta de quantas pessoas no
mundo são afetadas por doenças psicológicas, DST´s, vírus, etc.
 Terremotos: Houve apenas 35 desastres naturais relatados em
1960, 150 em 1980, 300 em 1990 e mais de 500 em 2007. Entre
500 e 1900 d.C., houve apenas 21 grandes terremotos. De 1900
a 1983, houve 52 grandes terremotos. Desde 1983, ocorrem em
média 40 grandes terremotos a por ano.
 Estilo de vida agitado e conhecimento aguçado. Daniel 12:4
...até ao fim do tempo; muitos correrão de uma parte para outra
(Vida agitada), e o conhecimento se multiplicará (Facilidade de
Informações).
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 A Moral será exatamente como antes do Dilúvio de Noé
(Mateus 24:37). O dilúvio ocorreu por volta de 2000 a.C.
Gênesis 6:12-13 E viu Deus a terra, e eis que estava
corrompida; porque toda a carne havia corrompido o seu
caminho sobre a terra... porque a terra está cheia de violência;
e eis que os desfarei com a terra.
 Um governo mundial. Grandes Uniões Políticas, Econômicas e
Militares. (Apocalipse 13).
 Um grande líder mundial (Daniel 8, 2 Tessalonicenses 2,
Apocalipse 13).
 Uma religião mundial. Movimento Ecumênico (Apocalipse 17).
 O uso do número 666. Apocalipse 13:16-18 E faz que a todos,
pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja
posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, Para que
ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o
sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há
sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da
besta; porque é o número de um homem, e o seu número é
seiscentos e sessenta e seis. As Moedas e Bancos digitais estão
a poucos passos de sistema financeiro sem dinheiro físico. E
microchip é uma realidade no mundo.
B. Arrebatamento. O próximo evento no calendário de Deus.
1 Tessalonicenses 4:16-18 Porque o mesmo Senhor descerá do céu
com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus ...os que
ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a
encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.
Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Existem mais de 1800 versículos da Bíblia que falam sobre a segunda
vinda de Jesus Cristo (6 vezes mais do que as 333 profecias da sua primeira
vinda). A última promessa da Bíblia: Apocalipse 22:12 (Jesus disse) E, eis
que cedo venho, e o meu galardão está comigo...
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C. A Ciência e a Arqueologia estão de acordo com a Bíblia:
 Círculo da Terra em Isaías 40:22, muito antes de Colombo em
1492 d.C.;
 Globo suspenso sobre o nada (Jó 26:7);
 A lua não brilha (Jó 25:5);
 Levítico 17:11 Porque a vida da carne está no sangue... “Nosso
sangue é a fundação de nossa própria existência como animais
multicelulares, é aquele tecido que entra em contato com todos
os outros tecidos do corpo, e é através do sangue que nossas
distintas partes se comunicam, que nossos órgãos cooperam
entre si. Sem o sistema circulatório, não haveria civilização
interna e nem meios de garantir a devoção ordenada à causa
comum que somos nós. Trata-se de uma enorme rede de
comunicações, um sistema de telefonia celular original, com
100 trilhões de usuários”, diz Andrew Schafer, professor do
Weill Cornell Medical College e presidente da Sociedade
Americana de Hematologia.
 Arqueologia: Imagens da arca de Noé, Torre de Babel, Ruínas
de Abraão, tumba de José, rodas de carroças do Mar Vermelho,
Monte Sinai, tumba de Davi, Pedras de Neemias, escritos de
Lucas, Herodes, Calvário e a tumba do jardim.
D. A Bíblia não deve ser rejeitada devido à tradição religiosa. Jesus
disse o seguinte aos clérigos religiosos que seguiram a sua própria tradição
em vez da Bíblia em Mateus 15:3,6,9:
“Por que transgredis vós, também, o mandamento de Deus (Bíblia)
pela vossa tradição? E assim invalidastes, pela vossa tradição, o
mandamento de Deus. Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que
são preceitos dos homens.”
A Bíblia é a autoridade final de Deus.
E. Por que devemos acreditar que a Bíblia está acima de tudo?
 Deus honra a Bíblia acima do Seu próprio Nome. Salmos 138:2
Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome
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pela tua benignidade, e pela tua verdade; pois engrandeceste a
tua palavra acima de todo o teu nome.
 Jesus cita a Sua Palavra continuamente durante seu tempo na
Terra.
 É a última fonte de verdade e doutrina. 2 Timóteo 3: 16 Toda a
Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar,
para redargüir, para corrigir, para instruir em justiça;
 Jesus disse que seremos julgados pela Bíblia no dia do
julgamento. João 12:48 Quem me rejeitar a mim, e não receber
as minhas palavras, já tem quem o julgue; a palavra que tenho
pregado (registrada apenas na Bíblia), essa o há de julgar no
último dia.

Ilustração: Abraham Lincoln o 16° Presidente dos EUA, liderou o
país de forma bem-sucedida durante sua maior crise interna, a Guerra Civil
Americana,
preservando
a
integridade
territorial
do
país, abolindo a escravidão e fortalecendo o governo nacional. Nos deixou
algumas frases, aqui duas delas:
“A Bíblia é o melhor presente que Deus deu ao homem. Tudo de
bom que o Salvador deu ao mundo foi comunicado através deste livro.
Para isso, sabermos o certo do errado.”
“Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes
deste livro pelo raciocínio e o resto pela fé, e vivereis e morrereis um
homem melhor.”
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