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POR QUE ESTUDAR? 

1. “O aquecimento global causado pelo homem não é mais apenas uma teoria sobre o clima; é a 

causa moral e política de nossa época.” ~ Great Global Warming Swindle, Documentário da BBN 

 

2. A teoria do aquecimento global ______________  é uma grande mentira (que será usada por 

Satanás). 

 

3. Os maiores proponentes desta teoria se opõem à ____________________ . 

 

4. A política por trás desta teoria terá um grande _________  _________ na vida de milhões de 

pessoas. 

 

O QUE CIENTISTAS REALMENTE SABEM SOBRE O AQUECIMENTO GLOBAL? 

1. O clima está em constante __________. 

 

2. A temperatura da terra tem __________ um pouco nos últimos 150 anos. 

 

a) A _____________  muda com o uso da terra. 

 

b) Desde 1880, a terra tem saído de um período de ________ conhecido como a “Pequena 

Idade do ______ ”. 

 

c) Nos últimos 18 anos não houve __________ . 

 

3. Não existe um __________ que mostre por que o clima muda com o tempo.  

 

4. A teoria mais divulgada é que _______do________  ________são os maiores culpados; o que não 

acreditamos. 

 

a) Modelos climáticos querem nos fazer acreditar que existe um equilíbrio _______ entre a 

luz solar de entrada e a saída de radiação infravermelha, e quando acrescentamos CO2, 

estamos _____________  este equilíbrio delicado. 

 

b) O CO2 compõe aproximadamente __________ da atmosfera; e a porção que humanos 

acrescentam a isso é incrivelmente pequena. 

 

c) O próprio clima cria um ________  ________ , que é composto de principalmente água, 

vapor e nuvens. 



d) O CO2 é apresentado como ____________ a fim de atacar a indústria; porém não haveria 

vida na terra sem CO2 na atmosfera. 

 

e) Os ___________ contêm muito mais CO2 do que a atmosfera; quando são aquecidos, 

liberam CO2. O clima em si causa alterações de CO2. 

 

f) Se acrescentarmos __________ à atmosfera, o próprio clima se ajustará um pouco a fim de 

reduzir qualquer aquecimento causado. 

 

5. Acreditamos que a quantidade de _________  ___________ é o maior determinante de quanto a 

terra irá aquecer. 

 

a) Existe uma correlação entre  _________  _________ e a temperatura. 

 

b) Se fosse tão simples quanto dizer que CO2 em excesso na atmosfera está fazendo a terra 

___________ , então os dados apoiariam isso; mas esse não é o caso. 

 

c) Sabemos que há períodos de _________  ___________ na história, e esses não têm nada a 

ver com a quantidade de CO2. 

 

d) Alguns dizem que CO2 tem efeito dominante sobre o clima da terra, e os modelos têm a 

tendência de nos fazer acreditar nisso, porque deixam de fora todas as outras __________  

importantes; o ______  explica praticamente toda a mudança climática que vemos. 

 

O CULPADO? 

1. Ao contrário de reportagens populares, nem todos os cientistas concordam que o aquecimento 

global é causado pelo ___________ . 

 

2. Não existe um “__________  de cientistas” sobre este assunto. 

 

EFEITO DO AQUECIMENTO GLOBAL?   

1. Muitos cientistas temem que uma era do gelo ou aquecimento global irá causar grandes 

____________  . 

 

2. Porém, outros veem ___________  . 

 

3. Nem todos os efeitos são __________, mas também nem todos são __________. 

 

4. Toda a ciência são números.” ~ Lorde Kelvin 

 



PREVISÕES PARA O FUTURO 

1. Desde 1880 (final da Pequena Idade do Gelo) o aumento de temperatura é de apenas 0.667 º 

C; isso não é razão para pânico! 

 

2. A maioria deste aquecimento é por __________  __________, e isso pode ser demonstrado 

por ler registros do passado. 

 

TÁTICAS DE MEDO 

1. “A ciência por trás do aquecimento global não deve ser colocada em debate.” ~ Sierra Club. 

 

2. Quem não concorda com a corrente dominante, é chamado de “__________ de mudanças 

climáticas.” 

 

3. Por que haveria ____________ para alguma pesquisa que não demonstrasse algum problema? 

 

4. Note que as piores consequências sempre estão em um __________  __________. 

 

5. O método científico deve tentar __________ uma hipótese. 

 

O QUE DEVE SER FEITO? 

1. Alguns acreditam que devemos tomar medidas agressivas para reduzir o __________ 

__________ , a fim de supostamente ajudar o meio ambiente e salvar pessoas vivendo em 

pobreza. 

 

2. Porém, para diminuir emissão de CO2 significantemente, teremos que aumentar muito o 

custo de _________ ________ , que diminuirá grandemente a taxa de ________ __________. 

 

3. Nós acreditamos que estamos sacrificando os pobres no altar de _____________ radical. 

 

4. Crentes devem ser _________ pelas grandes bênçãos das descobertas e invenções dos últimos 

séculos. 

 

5. Não devemos sacrificar a _______  ____  _________ por algo que nem sabemos se é verdade! 

 

PERSPECTIVA BÍBLICA 

1. __________ __________ vêm em primeiro lugar na criação de Deus. 

 

2. Se cremos em Deus e na criação, presumimos que este Arquiteto do universo criou um mundo 

__________ , não __________ . 


