A verdade sobre a teoria do Big Bang que
ninguem te contou (ainda), segundo o manual
do mundo
O que é o manual do mundo? Hoje em poucas palavras mostrarei a verdade (que ninguém te contou) sobre a teoria
do Big Bang; De onde viemos? Para onde vamos; O que será do futuro da humanidade? Essas são algumas perguntas
“Sem Respostas’ que têm se espalhado por aí mas...
...Se você ler esse conteúdo (por completo) verá que o universo foi criado e o seu criador deixou um manual.

O Big Bang e a lei, “Nada se cria, tudo se transforma’
No cotidiano de nossas vidas nos deparamos com diversas leis... (A Lei da Gravidade é um exemplo delas). A teoria
Big Bang afirma que todo o universo (existente hoje) surgiu à partir de uma grande explosão, à partir do nada,
contradizendo uma lei que diz: “Nada se cria, tudo se transforma’.
Na introdução desse texto usei a palavra “manual do mundo’ referindo à “Bíblia Sagrada’ com o intuito de chama-lo
à atenção para algumas verdades bastante explícitas quando se tratam desses assuntos Big Bang e Evolucionismo.
Perdem-se muito tempo e dinheiro buscando respostas para algo que a milhares de anos já estão registradas.
Conteúdo para distribuição gratuita. Todos os direitos reservados © http://queropregar.com

Ao analisar essa lei conclui-se o seguinte, se houve uma explosão alguém foi responsável por ela; Vejamos o que a
Bíblia diz no livro da criação:
“No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o
Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: Haja luz; e houve luz.’ (Gênesis 1: 1-3)
Assim como o Big Bang, é lamentável ver alguém citar o termo Nossos Ancestrais, simplesmente por que não
consultou “O Manual’ deixado pelo Criador, que afirma que o homem existente hoje é exatamente o mesmo que foi
criado, e não uma evolução de um ser criado anteriormente, como diz o “Darwinismo’ e seus adeptos.

“E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança; e domine sobre os
peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o
gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que
se move sobre a terra.
E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de
Deus o criou; homem e mulher os criou.’ (Gênesis 1:
26, 27)

Consequências (hoje) da Teoria do Big Bang e Evolucionismo
A Bíblia Sagrada tem as respostas para todas essas indagações; Além de proporcionar uma vida de Paz para todos
àqueles que decidem aceitar seus mandamentos válidos (ainda hoje) nesta presente dispensação (Dispensação da
Graça).

Caos x Paz - Viver a vida de acordo com essas crenças (Antibíblicas) impostas a todos nós ainda na escola
(quando criança) é o que tem levado milhares e milhares de pessoas a viverem em um mundo de completo caos,
abrindo mão desse conforto, dessa vida de paz oferecida por Deus (O Criador) para todos nós.

Ansiedade – Sobre a ansiedade Jesus disse: “Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua
porta, ora a teu Pai que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente.’ (Mateus 6:
6)
“Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai celestial as
alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?’ (Mateus 6: 26)
“Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos
inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo.
Basta a cada dia o seu mal.’ (Mateus 6: 33, 34)
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São essas crenças, grandes responsáveis pela criminalidade, suicídio, desamor ao próximo e muitas outras
atrocidades que vem ocorrendo no decorrer dos anos.

O Big Bang e o Apocalipse, tudo que começa termina
Sabemos que tudo que começa tem um fim; O mundo existente hoje não é mais o mesmo desde que foi criado, e o
principal motivo disso é um fator muito comum, o desgaste natural. Não bastando isso existem outras causas, como
a extração de matéria prima para o consumismo humano, emissão de gases devido ao aumento da tecnologia etc.
Sobre o futuro do mundo a Bíblia diz: “E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que
abrasasse os homens com fogo.’ (Apocalipse 16: 8)
De acordo com essas profecias bíblicas o mundo não é eterno, e será destruído através de fogos, terremotos etc.
“E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens
sobre a terra; tal foi este tão grande terremoto.’ (Apocalipse 16: 18)
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 Diferentemente do mundo a nossa alma sim, essa é eterna.
Depois da queda de Adão e Eva (Entrada do pecado no mundo - Gênesis capítulo: 3) no Jardim do Éden através da
serpente que a persuadiu a isso, a Bíblia registra uma promessa feita por Deus, que da semente da mulher nasceria
um varão que proporcionaria à humanidade um plano de salvação (uma vida eterna).
Em João: 6, 47 Jesus (o varão nascido da mulher) disse:
“Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna.’
“E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vida eterna, e outros para vergonha e desprezo
eterno.’ (Daniel: 12, 2)

Em Apocalipse diz:
“E deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia; e foram julgados
cada um segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.’
(Apocalipse 20: 13)

Os Mais Miseráveis - Finalizo esse tópico repetindo o que disse o apóstolo Paulo: “Se esperamos em Cristo só
nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim
também todos serão vivificados em Cristo.’ (1 Coríntios 15: 19-22)
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O nosso destino eterno e o meu (maior) conselho para você
A Grande Promessa - Teoria Big Bang, Evolucionismo, Manual do Mundo...
Criei esse conteúdo tocando nesses assuntos (exclusivamente) para conscientizá-lo de que Estudos, Teorias e
Especulações aparecem periodicamente, mas o mais importante é atentarmos para a grande promessa deixada pelo
Criador, na Bíblia Sagrada (o “Manual do Mundo’):
“Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que
morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, 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.’ (1
Tessalonicenses 4: 16-18)
“Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai.’ (Mateus 24:36)

Obedecendo a ordem de Jesus Cristo (“Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.’ Marcos 16: 15),
espero que tenha gostado desse conteúdo...
...E que venha aceitar esse plano de salvação para sua vida (se ainda não aceitou), por que Jesus Cristo disse: “Quem
crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado.’ (Marcos: 16, 16)
“Mas aquele que persevera até ao fim, esse será salvo’ (Marcos: 24, 13)
Ajude esses conteúdos chegar a mais pessoas compartilhando com seus amigos.
Fique na Paz de Deus, Todo Poderoso.

→ Clique Aqui e Ouça uma (pequena) canção sobre esse assunto (Apenas 2 Min. e 14 Seg.)
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