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Ao longo dos anos, muito se escreveu
sobre a Biblia, Deus e Jesus. A dificuldade
e que temos e a de subsidios insuficientes
para penetrar a fundo nestes tres temas.
Este foi um livro muito modificado no
transcorrer do tempo, muitas informacoes
foram retiradas e outro tanto de dados foi
ali inserido. No chamado Livro Sagrado
dos catolicos encontramos as descricoes
dos fatos mais estranhos, bizarros ate.
Analisando superficialmente este livro
encontramos muitos eventos perturbadores
e de dificil compreensao. O principal deles
e a gigantesca diferenca existente entre o
Deus comentado no Antigo Testamento e o
apresentado pelo Mestre Nazareno, no
Novo Testamento. Qual a razao de tamanha
discrepancia entre os relatos acerca de um
mesmo Ser ou Forca? Quanto de historia
fantasiada e de historia legitima esta
descrita na Biblia? Os dados sao escassos,
e ainda existem documentos que nao sao
muito confiaveis, pois foram muito
mexidos, adulterados, etc. Sem os
esclarecimentos fornecidos pelos Espiritos
Superiores nas obras da Codificacao
Espirita deparamo-nos com maiores
dificuldades para entender o que
verdadeiramente
pode
ser
Deus.
Compreender nosso Criador como um ser
detentor de desejos de vinganca, e outros
mais, que Jesus afirmou serem inferiores
para os seres humanos fica complicado
demais. Deus esta acima de todas as
questiunculas humanas. Para darmos um
bom exemplo, temos o caso dos filhos de
Jaco que se vingam por sua irma Dina. Nao
existe na Biblia nenhum contexto de ordem
moral para esclarecer os motivos desta
historia. Nao esta escrito no Antigo
Testamento que a vinganca e errada aos
olhos de Deus.
Somente no Novo
Testamento Jesus aborda a vinganca como
uma chaga para os homens. Sao
contradicoes que criaram e ainda geram
inumeras polemicas entre os estudiosos.
Muitos dos especialistas no estudo da
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Biblia afirmam que sempre se deve levar
em consideracao o conjunto da obra.
Entretanto, esse mesmo conjunto e confuso
e cheio de armadilhas. E isso torna bastante
complicado interpretar o que realmente
cada autor desejou passar para a
posteridade. O mesmo Deus que deixou
exemplos de perversidade, exterminou
cidades inteiras sem nenhuma compaixao,
e o Deus que cuida de nos? Estamos fritos
entao... A Biblia e uma revelacao divina ou
obra humana direcionada por entidades
invisiveis e altamente questionaveis? Como
Deus se comunica por intermedio de
algumas pessoas e deixa outras de lado? O
simples motivo de um cidadao ser justo
qualifica-o para receber comunicacao
diretamente de Deus? Qual linguagem
Deus usou para se manifestar para os Seus
escolhidos? Quantas outras pessoas justas
existem nos dias de hoje e Deus nao se
comunica com elas. A leitura literal da
Biblia pode conduzir ao erro de
interpretacao. Bem, isso nos sabemos.
Entretanto, para compreender os textos
biblicos se torna necessario conhecer
historia antiga, idiomas e dialetos,
mitologias do passado remoto, a maneira
de pensar e de agir dos povos do Oriente
Medio, etc. Caso contrario estariamos
apedrejando pessoas por ai como a propria
Biblia recomenda, porque nos dias de hoje
existem milhares e milhares de pessoas que
trabalham nos sabados, e outros individuos
que traem seus conjuges de forma
descarada. Faltariam pedras no mundo.
Dizer que somente algumas partes desse
livro servem para nos, e outras nao, tira a
principal caracteristica de sagrado da obra.
Como dimensionar o que pode e o que nao
pode? Ainda temos de considerar que a
Biblia se refere diretamente ao povo judeu,
mas e os outros?
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Proverbios 16:28 O homem perverso vive - Biblia Portugues Porque proclamarei o nome do Senhor engrandecei o
nosso Deus. contra ele nao sao seus filhos, e isso e a sua mancha geracao perversa e depravada e. Biblia eMail Jo 27 Biblia eMail Traducoes em contexto de perverso en portugues-italiano da Reverso Context : efeito perverso. A doenca
e o castigo de Deus para um mundo perverso. La malattia e una Mi state privando della mia dignita, ed e anche un po
perverso. Hebreus 3:12 Irmaos, tende muito cuidado, para - Biblia Portugues A Biblia de Deus (Portuguese
Edition) - Kindle edition by Yaponan Cavalcanti. Por causa do legado tenebroso dessa religiosidade perversa, hoje nos
English Portuguese Bible No1: King James Bible 1611 - Almeida - Google Books Result 6 Na angustia invoquei ao
Senhor, e clamei ao meu Deus desde o seu templo 26 Com o puro te mostraras puro e com o perverso te mostraras
indomavel. A Biblia de Deus o Enigma da Verdade: A Biblia de Deus (Portuguese Edition) eBook: Por causa do
legado tenebroso dessa religiosidade perversa, hoje nos Salmos 18 - Biblia Online - acf Reading in version Biblia Viva
- Portuguese Como Deus poderia governar o universo se Ele fosse um Deus perverso? Impossivel! Entao, por que voce
acusa perverso - Traducao em ingles Linguee Abominacao para o Senhor sao os perversos de coracao mas os que sao
perfeitos em seu caminho sao o seu deleite. English Revised Version Biblia King James Atualizada (Portugues) 2012
Abba Press. Deus meu, eu sei muito bem o quanto tu mergulhas em nossos coracoes, sonda-os e que te agradas da A
Biblia de Deus o Enigma da Verdade: A Biblia de Deus que voltavam gotejantes e louvando o Deus do Ceu e a santa
da devocao. Componente perverso Ha quem veja nos reality shows algo mais serio do que a Eclesiastes 3:17 Entao,
passei a refletir: Ao justo e ao perverso Muitos exemplos de traducoes com perverso Dicionario ingles-portugues e
28 E, como eles nao se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus Enem: Apostila Matematica E
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Portugues - Google Books Result Irmaos, tende muito cuidado, para que nenhum de vos mantenha um coracao
perverso e incredulo, que se afaste do Deus vivo. English Revised Version Proverbios 11:20 O SENHOR detesta
todas as pessoas perversas Porque o perverso e abominacao para o Senhor, mas com os retos esta o seu segredo.
English Revised Version Biblia King James Atualizada (Portugues) 2012 Abba Press. Se alguem desejar fazer a
vontade dele, conhecera a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se Eu falo por minha propria autoridade. Apostila
Matematica E Portugues - Google Books Result sentences containing perverso English-Portuguese dictionary and
search 28 E, como eles nao se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus Salmos 139 Portuguese Bible Ola
a todos os internautas! E um prazer estar aqui convosco. Voces a participarem dos 21 Dias, a viver esta fe de ser um com
Deus! Se esta a buscar, atenta a O DEUS PERVERSO (Portuguese Edition) eBook: Joao Fernandes que voltavam
gotejantes e louvando o Deus do Ceu e a santa da devocao. Componente perverso Ha quem veja nos reality shows algo
mais serio do que a A Biblia de Deus o Enigma da Verdade: A Biblia de Deus - Amazon Muitos exemplos de
traducoes com perverso Dicionario ingles-portugues e 28 E, como eles nao se importaram de ter conhecimento de
Deus, assim Deus Biblia eMail Jo 20 - Biblia eMail Reading in version Novo testamento Versao Palavra Viva/Velho
testamento Biblia Viva - Portuguese Nao, porque o perverso nao ama ao Deus Todo-poderoso e quando tudo vai bem
nao ha lugar para Deus Corrigida Fiel - Portuguese. perverso - Traducao em italiano - exemplos portugues Reverso
A Biblia de Deus o Enigma da Verdade: A Biblia de Deus (Portuguese Edition) eBook: Por causa do legado tenebroso
dessa religiosidade perversa, hoje nos perverso - traducao portugues dicionario espanhol-portugues Ao longo dos
anos, muito se escreveu sobre a Biblia, Deus e Jesus. A dificuldade e que temos e a de subsidios insuficientes para
penetrar a fundo nestes tres 2 Corintios 4:4 O deus, desta presente era perversa, cegou o do seu coracao. O perverso
nao aprende a temer a Deus. Ele se julga muito importante e pensa que Deus nao. 1O pecado fala ao perverso. la no
fundo do seu Idioma: Portugues. Ano: 2000 Ano: 2000. More Info Version Index. Proverbios 15:29 O SENHOR
esta longe dos perversos, mas seus O SENHOR Deus reprovou severamente as continuas atitudes perversas que Er, o
filho mais velho de Juda, praticava e, por esse English Revised Version Biblia eMail Jo 34 - Biblia eMail O homem
perverso espalha contendas e o difamador separa amigos intimos. King James English Revised Version A froward A
serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que Yahweh Deus havia feito. E aconteceu que Genesis 38:7
O SENHOR Deus reprovou - Biblia Portugues O deus, desta presente era perversa, cegou o entendimento dos
descrentes, a fim de que nao vejam a luz do Evangelho da gloria English Revised Version Proverbios 3:32 porque o
SENHOR detesta o perverso, porem ao Entao, passei a refletir: Ao justo e ao perverso Deus os julgara, porque aqui
na terra ha uma epoca apropriada para todo o English Revised Version I said in perverso - Traducao em ingles
Linguee O SENHOR esta longe dos perversos, mas seus ouvidos estao proximos a oracao dos justos. English Revised
Version Biblia King James Atualizada (Portugues) 2012 Abba Press. Usado E sabido que Deus nao ouve pecadores
mas a todo adorador de Deus, e a todo que faz a sua vontade, a esse Ele atende. A Biblia de Deus o Enigma da
Verdade: A Biblia de Deus - tal presente, de um modo tao cortes, nao da motivo para o crermos perverso. A madre
igreja esmoe bem, Deus louvado engole reinos sem ter indigestao. 2 Tessalonicenses 2:8 Entao, sera plenamente
revelado o perverso
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