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Quem não tem visto o universo? Todas as estrelas e galáxias que é
quase impossível contar todas. Vemos maravilhas que ninguém consegue

entender. Os especialistas e doutores que estudam o universo não
conseguem entender muitas coisas.
Cada galáxia contem bilhões de planetas. Sim, bilhões. E o universo
tem bilhões de galáxias. Que maravilha! Que coisa gigantesca! Quem
consegue entender o número disso tudo?
Os cientistas têm descoberto somente há 10 anos que muitos das
luzes, senão todas, não são simplesmente planetas como a terra, marte, etc.
As luzes vistas no céu a noite são galáxias distantes e cada destas galáxias
contém bilhões de estrelas. Estas
galáxias têm “braços” gigantescos que
circulam ao redor do que os cientistas
tem também descoberto como sendo
“buraco negro”. Os
buracos
negros
puxam todos os planetas para ficarem
juntos usando a força da gravidade.
Os cientistas tem medido a idade
do universo com aprox. 13.5 bilhões de
anos. As primeiras galáxias começaram a aparecer depois do Big Bang depois de centenas de milhares de anos.
A terra e os planetas que conhecemos como Sol, Mercúrio, Vênus,
Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e Plutão estão localizados numa área
http://www.osmisteriosdedeus.com
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chamada Sistema Solar.
O nosso sistema solar se
compartilha com bilhões
de planetas na nossa
galáxia que é chamada
Via Láctea.
Paremos
por
uns
momentos para ver a
imensidão do universo.
O nosso Sistema Solar
tem 100 mil de ano-luz
de expansão – de ponta
a ponta, entretanto em
relação a nossa Via Láctea (a nossa galáxia), e somente um pontinho no
mapa. Observe o pontinho vermelho na Via Láctea. Todos os nossos planetas
incluindo a terra estão nesse pontinho vermelho mostrado aqui nesta figura.
Há se estiver curioso sobre a velocidade da luz enquanto ela cruza o
universo em um ano é aprox. 9.5 trilhões de quilômetros. Imagina isso? Para
ter uma ilustração melhor, a luz percorre 300.000 quilômetros por
SEGUNDO. A luz do sol, por exemplo, demora 8 minutos para chegar à terra.
A distância do sol a terra é de 150.000.000 milhões de quilômetros.
Imagina isso! Mesmo uma velocidade astronômica dessa, a luz
demoraria 100 mil anos para atravessar a Via Láctea, de ponta a ponta. Mas
isso é nada comparado com outras galáxias onde a luz demoraria milhões de
anos para atravessá-los. Note por exemplo a galáxia IC1101. Ela tem quase 1
bilhão de anos-luz de diâmetro com cerca de 100 trilhões de estrelas – 50
vezes maior do que a nossa própria galáxia e é 2.000 vezes mais massiva.
Um tamanho simplesmente estarrecedor.
Quando Deus prometeu a Abrão sobre a benção que Ele daria a ele,
Deus mencionou as estrelas do céu...
“Então o levou fora, e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas,
se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência”, Gênesis 15:5.
“Que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua
descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do
mar...”, Gênesis 22:17.
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“E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à
tua descendência todas estas terras; e por meio dela serão benditas todas as
nações da terra”, Gênesis 26:4.
“Lembra-te de Abraão, de Isaque, e de Israel, os teus servos, aos quais
por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência
como as estrelas dos céus...”, Êxodo 32:13.
Deus criou o universo
Mas de onde veio o universo? Como muitos dizem, foi simplesmente a
natureza. Mas, como assim, de repente as coisas começaram a aparecer?
Os cientistas acreditam que teve uma grande explosão no universo, Big
Bang, e de repente numa grande mistura de gás e materiais, depois de milhões
de anos, as estrelas começaram a aparecer.
Há estudos escritos detalhadamente de como tudo isso aconteceu e da
maneira como aconteceu. Mas, o que os cientistas não explicam é do porque da
explosão. A razão do porque as coisas se originam os cientistas não
conseguem explicar. Deus, entretanto, não faz mistério de quem criou, e está
criando, o universo... Observe essas escrituras...
“No princípio criou Deus o céu e a terra”, Gênesis 1:1.
“Porventura Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das
estrelas; quão elevadas estão.”, Jó 22:12.
“As colunas do céu tremem, e se espantam da sua ameaça”, Jó 26:11.
“Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do
Senhor; mas a terra a deu aos filhos dos
homens”, Salmos 115:15-16.
Há várias referências na Bíblia onde
o poder e gloria de Deus é revelada e que
mostra com bastante clareza quem criou o
universo e tudo que existe. Observe uma
passagem que o nosso próprio Deus fala
quando Ele questiona Jô que foi Ele
mesmo que criou a terra e todas as suas
dimensões...
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“Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens
inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu
sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou
a sua pedra de esquina, Quando as estrelas da alva [os anjos] juntas
alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou
o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre; Quando eu pus as
nuvens por sua vestidura, e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites,
e lhe pus portas e ferrolhos, E disse: Até aqui virás, e não mais adiante, e aqui
se parará o orgulho das tuas ondas? Ou desde os teus dias deste ordem à
madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar; Para que pegasse nas
extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela”, Jó 38:4-13.
Sim, não há dúvida de quem criou a terra, e todo o universo. Cientistas
hoje em dia dizem que já ouve mar
em Marte e Vênus (para entender
porque hoje não há vida como
também mar nos planetas, estude a
nossa lição 20 “O Começo de Tudo”
sobre a rebelião de Lúcifer que
causou uma guerra no universo).
Matéria Escura e Energia Escura
Há duas “coisas” no universo que os cientistas têm encontrado sem saber
do porque elas existem.
A Matéria Escura os cientistas tem comprovado que existe em grande
quantidade no universo. Essa matéria escura esta diretamente ligada à
gravidade universal e é responsável para manter os objetos celestiais juntos.
Sem essa matéria, a gravidade não conseguia manter os planetas juntos, ou
seja, os objetos como as estrelas viajariam separadamente pelo universo. Não
seria como hoje onde a terra e muitos outros planetas no nosso sistema solar,
por exemplo, se circularia ao redor de um buraco negro. Têm-se comprovado
que é pela matéria escura que os planetas ficam “grudados” uns nos outros. Ou
seja, a tremenda força do buraco negro no centro da galáxia não seria
suficiente para segurar as estrelas usando a gravidade.
A Energia Escura é um tremendo mistério aos cientistas. Eles não têm a
mínima ideia do porque ela existe. A única coisa que conseguiram ver e que
essa energia opera contrária a Matéria Escura. A Matéria Escura puxa as coisas
juntas, mas a Energia Escura empurra as coisas um das outras.
http://www.osmisteriosdedeus.com
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Ou seja, essa energia esta separando, ou expandindo,
galáxias estão movendo uma longe da outra. Num intervalo
anos, os universos que vemos as estrelas no céu não mais
estarão tão longe uma da outra que não será possível vê-las. O
hoje em dia a noite, no futuro estará escuro.

o universo. As
de milhões de
existiram. Elas
céu que vemos

Que incrível esse universo, não? Deus sem a mínima dúvida esta fazendo
isto tudo e Ele tem planos do que fazer com esse universo que Ele criou.
De uma maneira ou outra de como as estrelas no universo foi criadas, o
nosso Deus explica que foi Ele que criou tudo. Portanto, passar tempo para
tentar demostrar que o universo foi criado por acaso não é nada mais e nada
menos do que um grande perda de tempo.
O universo resplandece a graça de Deus
O ser humano sempre olhou para o universo. Ele sempre viu as belezas
das estrelas brilhantes. O universo sempre foi um mistério para aqueles que
gostam de entender o porquê das coisas.
Note que poucos observaram o universo e deram glória a Deus. Veja o
que o rei Davi disse, “Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as
estrelas que preparaste”, Salmos 8:3. O rei Davi entendeu muito bem que Deus
criou todo o universo. Não havia dúvida na mente dele. E foi por isso que ele
continuou, “Que é o homem mortal para que te lembres dele? e o filho do
homem, para que o visites?”, Salmos 8:4. O que ele estava falando foi mais ou
menos, ‘meu Deus, o Senhor criou todo esse universo. O que é o homem em
relação a esse universo que o Senhor preocupa tanto!’
Davi entendeu que o universo era, e é muito grande. Ele entendeu que
Deus tem uma responsabilidade muito grande com o universo e como ainda
Deus tinha tempo para lidar com o homem.
Jó, outro servo de Deus, entendeu também que Deus criou o universo e
que o universo está sobre o poder de Deus, “Porventura Deus não está na
altura dos céus? Olha para a altura das estrelas; quão elevadas estão”, Jó
22:12. Sim em qualquer estrela que estiver neste universo, Deus estará lá
também.
As bilhões de galáxias como a nossa contém bilhões de planetas. É
impossível saber a quantidade de galáxias no universo. Imagina então que
somente uma galáxia como a via láctea que contém bilhões de estrelas,
http://www.osmisteriosdedeus.com
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quantas estrelas existe em todo o universo? É um número impossível de
acreditar. Mesmo assim, em tudo isso, Deus se encontra em todo lugar. Você
não vai achar nenhum lugar entre essas
galáxias onde não existe a presença de
Deus. Que incrível isso não? Entretanto o
Seu filho andou nessa terra com muita
humildade onde Ele mesmo disse, “E disselhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves
do céu, ninhos, mas o Filho do homem não
tem onde reclinar a cabeça”, Lucas 9:58.
Deus e Seu filho trabalham
Muito antes de o universo físico ser criado, Deus Pai e Filho já existiam. O
mundo espiritual consistindo de anjos e outras coisas espirituais, já existiam. É
claro não precisamos provar aqui que existem seres espirituais que andam por
essa terra. Nós vemos exemplos disso em todo lugar. É além de esse estudo
estudar sobre os espíritos que vagam nesse mundo, mas encorajamos ao leitor
a ler sobre esse assunto nesse blog.
Deus, desde o início, vem trabalhando. Note o que Seu filho Jesus fala, “E
Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também”, João
5:17.
João falou do período de tempo quando Deus começou a criar o mundo
físico porque o mundo espiritual já existia, “No princípio era o Verbo, e o Verbo
estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas
as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez”, João 1:13.
Deus continua a trabalhar. Em um futuro bem próximo, Deus mudará
todas as coisas como Ele mesmo disse, “E o que estava assentado sobre o trono
disse: Eis que faço novas todas às coisas. E disse-me: Escreve; porque estas
palavras são verdadeiras e fiéis”, Apocalipse 21:5.
1. Por que Deus criou o universo?
Comentário: Com certeza foi Deus quem criou e está criando esse universo.
Se parar para pensar, por que Deus criou bilhões e bilhões de planetas? Você
perceberá que o universo foi criado para a família de Deus. Deus está criando a
Sua família onde viverá com Ele por toda a eternidade.

http://www.osmisteriosdedeus.com

7

Filhos de Deus
O universo para os filhos de Deus
Com certeza Deus tem um plano para esse universo. Ele e Seu filho não
iam trabalhar por bilhões de anos criando um universo que a única razão de
sua existência e mostrar as estrelas à noite.
Não, Deus está criando o universo para um propósito e um propósito
especial, Ele está criando o universo para Sua família.
As escrituras afirmam desse propósito. Observe o que Jesus disse ao
povo, “Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu disse: Sois
deuses?”, João 10:34.
Cristo afirma claramente que os que obedecem a Deus serão também
filhos de Deus. Não há dúvida sobre isso. As escrituras são bem claras. Um dos
nomes de que Jesus era... “Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de
Deus”, Marcos 1:1.
Em muitas ocasiões, Jesus também usava outro nome, “Natanael
respondeu, e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus; tu és o Rei de Israel. Jesus
respondeu, e disse-lhe: Porque te disse: Vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas
maiores do que estas verás. E disse-lhe: Na verdade, na verdade vos digo que
daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo
sobre o Filho do homem”, João 1:49-51. É claro que Ele se chamou Filho do
homem para mostrar que Ele veio do céu onde está o Seu Pai para nascer aqui
no meio dos homens; daí o nome, ‘Filho do homem’.
Existem várias outras escrituras onde vemos que Deus está criando Sua
própria família. Uma família de crentes que obedecem e ama a Deus. Deus
comentou sobre essa família, “Porque já é tempo que comece o julgamento pela
casa [família] de Deus; e, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles
que são desobedientes ao evangelho de Deus?”, 1 Pedro 4:17.
Filhos da Luz
O apóstolo Paulo fala claramente dos que andam conforme Deus. Dos
que obedecem ao seu Deus. Falou daqueles que o único desejo que eles têm é
andar correto perante Deus e fazer todas as coisas que são agradáveis aos
olhos de Deus. Observe o que Jesus disse disso, “E aquele que me enviou está
comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe
agrada”, João 8:29.
Observe outras escrituras onde os Filhos da Luz são descritos...
http://www.osmisteriosdedeus.com

8

Lição 33

“Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz”, João
12:36.
“Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor; andai
como filhos da luz”, Efésios 5:8.
“Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da
noite nem das trevas”, 1 Tessalonicenses 5:5.
O terceiro céu é o trono de Deus
A bíblia descreve para nós que há três tipos de céus, “Assim os céus, a
terra e todo o seu exército foram acabados”, Gênesis 2:1.
O primeiro céu é a nossa atmosfera, “E chamou Deus à expansão Céus, e
foi a tarde e a manhã, o dia segundo”, Gênesis 1:8. A palavra “Céus” aqui foi
mal interpretada dos textos originais. No grego essa palavra é “shamayim” e
essa palavra é usada no singular. Então a melhor tradução seria “Céu” no
singular. Este é o nosso céu que temos aqui na terra.
O segundo céu é o universo onde está o sol, a lua e todas as estrelas, “E
disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre
o dia e a noite; e sejam eles para sinais e para tempos
determinados e para dias e anos. E sejam para luminares
na expansão dos céus [hashaamayim], para iluminar a
terra; e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares: o
luminar maior para governar o dia, e o luminar menor
para governar a noite; e fez as estrelas. E Deus os pôs na
expansão dos céus para iluminar a terra, E para governar
o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas; e viu Deus que
era bom”, Gênesis 1:14-18.
Muitas bíblias com a nossa de português traduz mal. Usamos a palavras
céus sempre. Outras como no inglês vemos o céu escrito no singular como no
plural algumas vezes.
O texto original, vemos que há definição diferente dos “céus”. Note por
exemplo esta passagem onde somente é usado “céus”, entretanto existem duas
palavras diferentes em grego... “Estas são as origens dos céus [w’shaamaayim] e
da terra, quando foram criados; no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os
céus [hashaamayim]”, Gênesis 2:4. Claramente a bíblia mostra que a palavras
em português sempre no plural está incorretamente traduzida e foge do texto
original.
O terceiro céu é o trono de Deus, “E abriu-se no céu o templo de Deus, e a
arca da sua aliança foi vista no seu templo; e houve relâmpagos, e vozes, e
http://www.osmisteriosdedeus.com
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trovões, e terremotos e grande saraiva”, Apocalipse 11:19, como também, “O
qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os
anjos, e as autoridades, e as potências”, 1 Pedro 3:22. E novamente uma
escritura final que estabelece que Deus vive no Céu onde está o Seu trono e
todos os anjos, “Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se
apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus; porque Deus está nos
céus, e tu estás sobre a terra; assim sejam poucas as tuas palavras”,
Eclesiastes 5:2.
Há muito mais escrituras do que mencionamos aqui. O estudo completo
sobre os céus está além deste estudo. Simplesmente estamos falando aqui que
a bíblia refere-se a tipos diferentes de céus e que a tradução para o português
de usar somente “céus” no plural em toda a circunstância na bíblia está
incorreta e foge do texto original que foi escrita.
Os filhos de Deus estarão com Deus perante o Seu trono?
As escrituras mostram claramente que Deus tem Seu trono. Se for um
lugar físico ou espiritual em um espaço ou se é chamado céu só por causa da
presença de Deus ou se está em um outro universo, não sabemos. O que
podemos ver claramente, por muitas escrituras, que o lugar onde Deus e Seu
filho estão, onde Seu trono está à bíblia chama de “céu” – ou poderemos até
dizer de terceiro céu. Pois sabemos por escrituras que o primeiro céu é este
aqui na terra, o segundo podemos dizer que é o universo onde estão o sol, a
lua e as estrelas.
De qualquer forma, vemos que existe um lugar onde Deus e filho reinam
onde a bíblia chama de trono, “Ao que vencer lhe concederei que se assente
comigo no meu trono; assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu
trono”, Apocalipse 3:21.
Observa o que diz as escrituras sobre este lugar magnífico de beleza...
“E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no
céu, e um assentado sobre o trono.”
“E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e
sardônica; e o arco celeste [Arco Íris] estava ao redor do trono, e parecia
semelhante à esmeralda.”
“E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos; e vi assentados sobre os
tronos vinte e quatro anciãos vestidos de vestes brancas; e tinham sobre suas
cabeças coroas de ouro.”

http://www.osmisteriosdedeus.com
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“E

do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes; e diante do trono
ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete espíritos de Deus.”
“E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal...”,
Apocalipse 4:2-6.
Sim, um lugar lindo realmente onde Deus e os anciãos estão. Adiante do
trono existe um mar de vidro que deve realmente ser um espetáculo de lindo.
E é neste exato lugar, no mar de vidro, onde os escolhidos de Deus se
encontrará como Ele, observe, “E havia diante do trono um como mar de vidro,
semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, quatro animais
cheios de olhos, por diante e por detrás”, Apocalipse 4:6.
“E vi um como mar de vidro misturado com fogo; e também os que
saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do
seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus”,
Apocalipse 15:2.
Tenta imaginar isso: diante do trono tem um mar de vidro e um arco íris
atrás do trono e o trono é como esmeralda. Imagina também todos os anciões
ao redor do trono. Realmente, tudo isso é muito magnifico para os olhos do
homem imaginar. O próprio Deus em Seu próprio trono tanto o Pai em Seu
trono como Seu filho Jesus em Seu trono. Espetacular! Mas, a João foi lhe dado
autoridade para ver tudo com seus próprios olhos, coisas que são proibidas
para o homem ver.
Estamos chegando ao final da criação de novas estrelas?
Temos visto que Deus tem criado bilhões de galáxias e que galáxias
contêm bilhões de planetas. Na realidade há tantas galáxias e planetas que
ninguém realmente tem conseguido calcular precisamente tudo. Mas, porque
Deus tem criado tantas galáxias?
Os cientistas no pouquíssimo conhecimento que eles têm do universo
falam que o tempo de novas estrelas está chegando ao fim. Isto é bastante
interessante.
Imagina que se eles estiverem corretos, o plano que Deus tem para criar
estrelas está acabando, mas por quê? Os cientistas dizem que o universo tem
14 bilhões de anos. E agora estamos chegando a um determinado tempo que a
fase de novas estrelas está diminuindo ou acabando.
Isto faz sentido se conhecer o plano de Deus. No plano de Deus, vemos
que há fases na criação de tudo. Deus dá um tempo para o início e final das
coisas, “E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas
as coisas. E disse-me: Escreve; porque estas palavras são verdadeiras e fiéis”,
Apocalipse 21:5.
http://www.osmisteriosdedeus.com
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Contando que isso é verdade, que a criação de novas estrelas que vinha
acontecendo por 14 bilhões de anos, está acabando, qual será a próxima fase
de Deus? Você viu o que foi falado na escritura mencionada acima, Deus Pai e
Filho continuam trabalhando. Quando disse, “Eis que faço novas todas as
coisas”, Deus está dizendo claramente que uma fase de Sua criação acabou e
que Ele começará outras fases. Mas, o que poderá ser?
O universo criado para os Filhos de Deus
Observe que da mesma maneira que Deus tem um plano para o universo,
Ele também tem um plano para o ser humano que Ele criou. O plano de Deus
para o universo parece estar na mesma linha ao plano de Deus para o ser
humano.
Deus está criando Sua própria família [estude mais nesse blog sobre Filhos
de Deus, lição 38]. Sim, todos nós somos um Deus. Porque se você é um filho
de Deus então consequentemente você é Deus. Isso não é uma analogia, pois o
próprio filho de Deus falou isso, “Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na
vossa lei: Eu disse: Sois deuses?”, João 10:34.
Deus está chegando ao tempo em Seu plano onde Ele vai começar a
trazer os seres humanos para Sua família. Ele brevemente vai começar o Seu
plano onde todos os seres humanos que viveram nessa terra, Ele os levará para
fazerem parte de Sua família. Bilhões de pessoas serão filhos de Deus.
Bilhões de pessoas entraram para a família de Deus, “Depois destas coisas
olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as
nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o
Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos”, Apocalipse
7:9.
Como o leitor ou estudante poderá ver, foi para essas pessoas que agora
são seres espirituais na família de Deus, que o universo foi criado. Foi para Eles
que Deus Pai e Seu filho Jesus vêm trabalhando. O universo será dado aos
futuros filhos de Deus que entrarão na Sua família.
Da mesma maneira que Deus criou o jardim de Éden para o homem
tomar conta (“E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para
o lavrar e o guardar”, Gênesis 2:15) assim Deus tem criado o universo para Sua
família tomar conta.
Será você um filho de Deus?
Você estará na família de Deus? Você quer estar lá? Se quiser, observe
que todos aqueles que serão aceitos para entrar na família de Deus tem isso em
comum...
http://www.osmisteriosdedeus.com
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Lição 33
“Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os
mandamentos de Deus e a fé em Jesus”, Apocalipse 14:12,
“Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a
Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus: que
guardemos os seus mandamentos...”, 1 João 5:2-3.

http://www.osmisteriosdedeus.com
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