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Já mentiram
pra você
alguma vez?
Como você se sentiu? Aposto
que não se sentiu nada bem. Alguma
dessas mentiras soa familiar aos seus
ouvidos?
• O cheque já foi depositado.
• Eu pensei que já tivesse te dado aquele dinheiro que te devo.
• Eu te pago sexta-feira, com certeza.
• Se for eleito, eu prometo...
• Eu já vi esse email antes. Não é exatamente um trote.
• Está tudo bem.
• Não se preocupe, o produto vai ser entregue na data combinada.
• Eu te amo.
• Você parece que não envelheceu nem um dia.
• Não, eu não acho que essa roupa faz você parecer mais gorda.
• O serviço todo do carro vai sair baratinho... E eu ainda entrego pra
senhora antes do meio-dia.
• Você vai amar trabalhar aqui.
• Não sei do que você está falando.
• Nove entre dez pessoas entrevistadas disseram que...
• Aguarde um momento, estamos transferindo a sua ligação. Um de
nossos atendentes irá atendê-lo em instantes...
• Só vai tomar um minutinho do seu tempo.
• Ganhe dinheiro rápido e fácil!!
• Perca todos os quilos que desejar!
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• Olha, com todo o respeito...
• Eu estou quase me divorciando, e aí eu vou casar com você.
• Eu te ligo.
• Eu nunca quis iludir você.
• Isso vai doer só um pouquinho.
• Isso vai doer mais em mim do que em você.
• Eu faço isso pro seu próprio bem.
• Não fui eu que fiz isso, ou Não faço a menor ideia de quem foi.
• Você pode ser o ganhador do prêmio e ainda nem sabe!
• Eu não quero te dizer o que fazer, mas...
• Essa vai ser fácil, tá no papo.
• Eu não sou viciado em cigarro; posso parar de fumar na hora em
que eu quiser.

• Confia em mim.
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Acho que todos já ouvimos algumas dessas antes!
Aqui vão algumas frases interessantes que eu li recentemente
sobre mentir:
Uma mentira pode dar a volta no mundo seis vezes enquanto a verdade
ainda está tentando vestir as calças. – MARK TWAIN 2
Uma meia-verdade é uma mentira inteira.
– PROVÉRBIO IÍDICHE
Quem pensa que contar mentiras brancas é admissível, rapidamente
perde a visão das outras cores.
– AUSTIN O’MALEY
Homem nenhum tem uma memória tão boa que lhe permita ser um
mentiroso de sucesso.
– ABRAHAM LINCOLN
A mentira tem velocidade, mas a verdade tem resistência.
– EDGARD J. MOHN
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Alguma vez alguém em quem você confiava já mentiu para
você? Seu namorado? Sua esposa? Seu melhor amigo? Esse é o
tipo de mentira que mais dói, porque você confiava
genuinamente naquela pessoa. E eu tenho certeza de que isso te
deixou com muita raiva. E se você é uma pessoa honesta, então
vai concordar que isso dói profundamente. Por que eles fizeram
isso com você? Eles sabiam que estavam mentindo. E também
sabiam que, em algum momento, a verdade viria à tona. Todo
mundo que já contou uma mentira alguma vez (e isso inclui
todos vocês que estão lendo esse livro!) sabe que, mais cedo ou
mais tarde, a verdade aparece. Não seria então muito mais fácil
falar toda a verdade desde o começo? Um dos meus lemas é que
mesmo que a verdade doa, ela ainda é a verdade! E no fim, as
pessoas sempre descobrem a verdade. Sendo assim, é sempre
melhor falar a verdade logo de cara e lidar com as consequências
– não importa quais sejam elas.
Nós temos a mania de categorizar as mentiras em mentiras
‘brancas’, ‘grandes’ mentiras, mentiras do tipo ‘eu jamais quis
magoar seus sentimentos’, exageros, encompridar a verdade etc.
Mas, no final das contas, uma mentira é sempre uma mentira. A
nossa própria consciência nos diz que mentir para alguém é
errado, e todo mundo sabe que quando alguém mente para nós
é errado da mesma forma.
Eu estava pensando sobre a eternidade um dia desses. Todos
nós pensamos sobre isso. Queremos saber o que acontece
depois da morte. Ficamos imaginando o que aconteceu aos
nossos entes queridos e amigos quando eles faleceram. Eu
costumo perguntar às pessoas com frequência: ‘Você pensa no
que acontece depois da morte?’, e a resposta quase sempre é
‘Sim!’. E por quê? Eu acho que existe algo que é da nossa
natureza e que nos faz pensar a respeito de para onde vamos
quando morrermos.
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Ninguém gosta de ouvir mentiras em relação a coisa
nenhuma, mas acima de tudo, uma coisa sobre a qual eu
particularmente não quero ser enganado é o que acontece
quando se morre. Se por um lado esse é um assunto muito
importante, por outro lado a eternidade é um tempo longo! É
como eu digo sempre: a eternidade é um tempo muito longo
para se ter a resposta errada. Mas isso implica em uma coisa: se
eu digo que existe uma resposta errada, é porque existe uma
resposta certa quando se trata do assunto eternidade.

POR QUE NÃO PODE EXISTIR
MAIS DE UMA RESPOSTA CERTA?
Muita gente já disse que há muitos caminhos para se chegar
ao céu. Será que todos os caminhos levam ao mesmo lugar na
eternidade? Será que a religião que seguimos faz alguma
diferença? Será que não é necessário apenas ser sincero, devoto
e fervoroso naquilo em que acreditamos e tudo vai ficar bem no
final?
“Muitas pessoas estão fazendo perguntas como estas hoje
em dia. Como um Deus amoroso pode discriminar pessoas só
porque elas têm opiniões diferentes em relação às suas crenças
religiosas? Afinal, não estamos todos nós adorando ao mesmo
Deus? De fato, uma pesquisa feita com 35 mil americanos
adultos mostrou que 70% deles acreditam que existem vários
caminhos até Deus – e todos igualmente válidos.”4

MAS EU SOU MUITO SINCERO
SINCERO.
Um ponto importante a ser lembrado é que não faz muita
diferença se uma pessoa é muito sincera em relação àquilo em
que acredita. E aqui vão alguns exemplos disso:
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Faz diferença se um farmacêutico sincero colocar os
comprimidos errados no frasco?
Faz diferença se um cirurgião sinceramente acreditasse que
removeu um rim quando na realidade ele havia removido o
fígado?
Faz diferença se uma mulher ingere um cogumelo venenoso,
mesmo acreditando firmemente que ele é muito nutritivo?5
Baseado nisso, podemos dizer que é, sim, possível ser muito
sincero, mas estar sinceramente errado.
Então, a pergunta crucial é: Qual é a verdade?

HÁ MUITOS CAMINHOS
CAMINHOS QUE
LEVAM A DEUS ?
Eu comecei a me perguntar se é verdade que há muitos
caminhos para se chegar a Deus ou se isso na realidade é uma
mentira. Mas só tinha um único jeito de descobrir. Tudo o que
eu tinha de fazer era observar as diferentes religiões e ver o que
elas ensinavam a respeito da vida após a morte e sobre como se
chega lá. Considerando que aprender é uma das coisas mais
empolgantes que podemos fazer na vida, eu fiquei intrigado para
descobrir o que essas religiões de fato ensinam. E já que eu não
queria ser enganado a respeito de Deus ou da eternidade, essa
era definitivamente uma busca muito importante. Vamos dar
uma olhada em algumas coisas simples, mas poderosas, que eu
descobri nesta minha busca.
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ISLAMISMO
É uma fé monoteísta [que crê em um único Deus], fundada por
um homem chamado Muhammad (Maomé) na Arábia Saudita do
século VII.
De acordo com a fé muçulmana, o anjo Gabriel apareceu a
Maomé, um guia de camelos, em uma caverna numa montanha e
deu a ele a mensagem do único verdadeiro Deus. O Profeta
Maomé dedicou todo o restante de sua vida a propagar a
mensagem do monoteísmo em um mundo politeísta [crença em
vários deuses]. A obra de sua vida está registrada no Alcorão
[Qur’an], o livro sagrado do Islamismo.
A palavra “Islã” significa “submissão”, refletindo o princípio
básico da religião, que é a submissão à vontade de Deus. As
práticas islâmicas estão centralizadas nos Cinco Pilares do
Islamismo: confissão de fé, orações diárias, jejum durante o
Ramadã, peregrinação e caridade.
O texto sagrado do Islã, o Alcorão, foi escrito em Árabe em um
período de 30 anos depois da morte de Maomé. Muçulmanos
acreditam que o Alcorão contém a palavra literal de Deus,
gradualmente revelada a Maomé pelo Anjo Gabriel durante 20
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anos. Muito importante também é a tradição dos ditados e ações do
Profeta e de seus companheiros, coletados no Hadiz (Hadith).6
A Salvação vem somente através de Alá. Somente aqueles que
obedecem a Alá e a seu profeta Maomé podem entrar no Céu:
• “E quem quer que almeje (impingir) outra religião, que
não seja o Islã, (aquela) jamais será aceita e, no outro
mundo, essa pessoa será contada entre os desventurados (os
que se perderam).” (Koran 3:85; cp. 5:10; 25:68)
• Para aqueles que “não crêem em Deus e em Seu
Mensageiro, certamente temos destinado, para os
incrédulos, o tártaro!” (Koran 48:13)
Sura 34:22: “Dize-lhes: Invocai os que pretendeis, em vez
de Deus! Eles não possuem nada, nem mesmo do peso de um
átomo, no céu ou na terra, nem tampouco têm neles
participação; nem Ele (Alá) os tem como ajudantes.”
Você percebe nestas passagens que crer em outros deuses que
não sejam Alá não é aceitável para Alá.
Sura 21:47: “E instalaremos as balanças da justiça para o Dia
da Ressurreição. Nenhuma alma será defraudada no mínimo que
seja;mesmo se for do peso de um grão de mostarda, tê-lo-emos
em conta. Bastamos nós por cômputo.”
No Islã, existe a crença no Paraíso e no Fogo do Inferno.
Depois do Dia do Julgamento, o homem irá para um desses
dois lugares. Um Muçulmano acredita que duas coisas o
levarão ao Paraíso: Se suas boas obras excederem seus maus
atos, e se Alá quiser; aí, sim, ele vai para o céu. Assim, como
você pode ver, no Islamismo, estar correto diante de Alá é
uma combinação de boas obras com a misericórdia dEle.
1. “Aos fiéis que praticam o bem, Deus prometeu uma
indulgência e uma magnífica recompensa.” (Sura 5:9)
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2. “E Ele atende (às súplicas) dos fiéis, que praticam o
bem, e dá a eles mais de Sua graça; porém, os
incrédulos sofrerão um severo castigo.”7 (Sura 42:26,
tradução de M.H. Shakir).
“Ó fiéis, temei a Deus e falai apropriadamente. Ele
emendará as vossas ações e vos absolverá dos vossos pecados; e
quem obedecer a Deus e ao Seu Mensageiro terálogrado um
magnífico benefício.”8 (Sura 33:070-71, tradução de M.H. Shakir).
Sura 23:102: Quanto àqueles cujas ações pesarem mais,
(estes) serão os bem-aventurados.
Sura 23:103: Em troca, aqueles cujas ações forem leves
serão desventurados e permanecerão eternamente no inferno.
Quando eu converso com Muçulmanos a respeito das crenças
deles, todos me dizem que existirá uma grande balança de pesos no
Dia do Julgamento. Você se lembra da balança de dois pratos de
antigamente? Muçulmanos me dizem que,
desde que suas boas obras pesem mais do que
as más, eles irão para o Paraíso, mas, se as más
obras pesarem mais que as boas, eles irão para
o Fogo do Inferno.
Sura 35:7: Os incrédulos sofrerão um
terrível castigo. Mas os fiéis, que praticam o bem, obterão
indulgência e uma grande recompensa.
Uma coisa impressionante que você ouve dos Muçulmanos é
que eles não sabem de jeito nenhum se vão para o Paraíso ou para
o Fogo do Inferno quando morrerem. Eles dizem que não podem
saber até que chegue o Dia do Julgamento, e as obras deles sejam
pesadas diante de Alá. Veja o que um estudante muçulmano me
disse na Georgia Tech outro dia, quando eu perguntei “Não faria
mais sentido você largar a escola e sair mundo afora fazendo boas
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obras, para ter certeza de que você vai para o Paraíso quando
morrer?” Ele respondeu: “É, faria, sim, não faria?” Deixe-me te
dizer uma coisa. Se meu destino eterno está baseado em fazer um
monte de boas obras, pode apostar que eu vou ter, sim, mais obras
boas do que más quando eu morrer!
“Maomé ensinou que é através de nossos esforços pessoais que
podemos merecer a misericórdia de Alá, obter a salvação e
eventualmente herdar o paraíso.”9
Concluindo: a salvação no Islã é baseada em crenças e obras.
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BUDISMO
Em sua essência, o Budismo é não acreditar em um Deus
pessoal. É mais um estilo de vida ou uma filosofia moral.
Gautama, o fundador do Budismo, não se intitulava uma
divindade. Ele se dizia ser aquele que indicaria o caminho para o
Nirvana – o último estado na vida após a morte – mas que
dependia de cada um encontrar seu próprio caminho até lá. Cada
um tem seu próprio caminho a percorrer nesta descoberta.10
O conceito de um Deus pessoal não se encaixa no sistema da
religião Budista. Atualmente, há várias seitas Budistas. Muitas
diferem no conceito do que é divino e a respeito de Buda. Em
geral, se um Budista acredita em Deus, ele abraça uma visão
panteísta. Muitos enxergam Deus como uma força impessoal, que é
composta de todas as coisas vivas e que mantém o universo
unido.11
O falecido Dr. D. T. Suzuki é considerado um dos maiores
professores do Zen Budismo, e o que ele disse sobre seu conceito
pessoal de Deus foi o seguinte: Se Deus, depois de fazer o mundo,
se coloca fora dele, Ele já não é Deus. Se Ele se separa do mundo
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ou deseja se separar, Ele não é Deus. O mundo não é o mundo
quando está separado de Deus. Deus deve estar no mundo e o
mundo em Deus.”12
O objetivo maior do Budismo é alcançar o estado de Nirvana,
que basicamente é um estado de nada. Para se chegar lá, a pessoa
precisa seguir o Caminho Óctuplo:
1. Compreensão Correta:
Aceitando as Quatro Verdades Nobres (A existência do
sofrimento; a causa do sofrimento; o fim do sofrimento;
e o fim da dor.).
2. Pensamento Correto:
Renunciar aos prazeres do corpo. Mudar o estilo de
vida para não causar dano algum a criaturas vivas e ter
pensamentos bons em relação a todo mundo.
3. Fala Correta:
Não fofocar, mentir ou usar palavras caluniosas contra
alguém.
4. Ação Correta:
Não matar, roubar nem se envolver em nenhum ato
sexual ilegal ou fora da lei.
5. Meio de Vida Correto:
Evitar trabalhar em algum emprego que possa causar
dano a alguém.
6. Esforço Correto:
Trabalhar heroicamente para eliminar o mal de sua
vida. Através de esforço pessoal, desenvolver boa
conduta e uma consciência limpa.
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7. Atenção Correta:
Se conscientizar das próprias obras, palavras e
pensamentos, de modo que se possa ser livre de qualquer
desejo ou tristeza.
8. Concentração Correta:
Treinar a mente para se focar em um único objeto sem
vacilar, a fim de desenvolver uma mente tranquila capaz
de ter concentração.13
Diz-se que as últimas palavras de Gautama antes de sua
morte foram: “Budas só apontam o caminho, então trabalhem
para obter sua salvação com diligência.”14
Como você pode ver, mesmo para alcançar o estado de nada,
essa religião ainda é baseada em obras.
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CATOLICISMO ROMANO
Os Católicos crêem em um único Deus, em Seu Filho Jesus
Cristo, e no Espírito Santo. A Igreja Católica ensina que,
quando a pessoa morre, há o céu, o inferno e o purgatório. O
purgatório é o lugar para onde as pessoas vão para se purificar
de qualquer pecado extra que elas cometeram, antes de entrar
no céu.
Os ensinamentos da Igreja Católica vêm do Catecismo da
Igreja Católica. Este documento detalha a posição oficial da Igreja
Católica Romana. O Catecismo é dividido em parágrafos.
O parágrafo 97 diz que “A Tradição Sagrada e a Escritura
Sagrada formam o só sagrado depósito da Palavra de Deus.”
Assim, os Católicos usam tanto a Bíblia como as tradições da
Igreja Católica para determinar aquilo em que acreditam.
No parágrafo 181, o Catecismo afirma que “A Igreja é a mãe
de todos os que crêem. Ninguém pode ter Deus por Pai que não
tenha a Igreja por mãe.” E o Catecismo ensina que, para se estar
bem com Deus na hora da morte, a pessoa tem que pertencer à
Igreja Católica.
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O parágrafo 868 pactua que não há outro caminho para o
céu a não ser através da Igreja Católica, através da confissão da
pessoa de que “A Igreja é católica: anuncia a totalidade da fé;
traz em si e administra a plenitude dos meios de salvação.”
Então, pertencer à Igreja Católica é necessário para se
alcançar a salvação, mas o Catecismo não para por aí. O
parágrafo 1129 diz: “A Igreja afirma que para os que crêem, os
sacramentos da Nova Aliança são necessários à salvação.” O próprio
Catecismo põe essas palavras em itálico. Os sacramentos para a
Igreja Católica são o batismo, a confirmação (crisma), o
casamento, a confissão (penitência), as ordens sagradas, a
eucaristia e a extrema unção.
Os parágrafos 1030 e 1031 afirmam:
1030: Todos os que morrem na graça e amizade de Deus,
mas ainda não completamente purificados, embora tenham
garantida sua salvação eterna, passam, após sua morte, por
uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para
entrar na alegria do Céu.
1031: A Igreja denomina Purgatório esta purificação final
dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos
condenados.
Os Católicos acreditam que mesmo os Papas terão de passar
por essa purificação final antes de entrarem no céu.
No Concílio Católico de Trento, sessão 6, Cânon 9 está dito:
“Se alguém diz que somente pela fé um pecador é justificado,
com o intuito de dizer que nada mais é exigido para se obter a
graça da justificação... seja ele anátema (excomungado).”
No mesmo Concílio, sessão 6 e Cânon 24, eles afirmam: “Se
alguém diz que a justiça recebida não é preservada e também
que ela não é incrementada diante de Deus através de boas obras,
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mas que as obras são apenas os frutos e sinais da justificação
obtida, mas não a causa do crescimento dela, seja este alguém
excomungado.”
Um aspecto primário do ensino Católico, que é afirmado e
reafirmado constantemente, é que as boas obras são necessárias
para se obter a salvação.
Nas minhas viagens, eu conheço muita gente. Em um verão,
eu encontrei três bispos Católicos em diferentes aeroportos do
país. Em todas as vezes, eu fui até eles e comecei a conversar.
Uma pergunta que fiz a cada um deles foi: “Padre, eu ensinava
religião em uma escola Católica só para meninos. E os garotos
sempre me perguntavam: ‘Senhor Cahill, o que é preciso fazer
para entrar no céu?’. Padre, como eu deveria responder a essa
pergunta?”. Os três bispos responderam a mesma coisa: Você
deve pertencer à Igreja Católica e fazer boas obras para ir para o
céu!
O Catolicismo é uma fé religiosa que está baseada na crença e
nas boas obras para se estar correto diante de Deus.
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HINDUÍSMO
Os hindus acreditam que só há um único supremo Absoluto,
chamado “Brahma”. No entanto, o Hinduísmo não defende a
adoração a nenhuma divindade em particular. Os deuses e
deusas do Hinduísmo chegam a milhares ou mesmo a milhões,
todos eles representando vários aspectos do Brahma. Esta fé é,
portanto, caracterizada pela multiplicidade de divindades
(politeísmo). A mais fundamental de todas as divindades Hindus
é a Trindade de Brahma, Vishnu e Shiva – o criador, o
preservador e o destruidor, respectivamente. Hindus também
adoram espíritos, árvores, animais e até planetas.15
Um dos conceitos que a maioria de nós já ouviu falar sobre
o hinduísmo é o ‘carma’.
“A palavra karma significa literalmente ‘ação’ e se refere às
ações da pessoa e às consequências disso. No Hinduísmo, o
atual estado de existência de uma pessoa é determinado por seu
desempenho em vidas anteriores. A lei do karma é a lei da
consequência moral ou o efeito de qualquer ação sobre quem a

17

realiza, seja numa existência passada, presente ou futura. À
medida que alguém pratica atos de justiça, ele se move na
direção da libertação do ciclo de sucessivos nascimentos e
mortes. Por outro lado, se os atos são maus, esse alguém estará
se movendo para longe da libertação. O fator determinante é o
karma desse alguém. O ciclo de nascimentos, mortes e
renascimentos poderia jamais ter um fim. O objetivo do Hindu
é alcançar um karma suficientemente bom para que ele se retirar
dos ciclos de renascimentos e alcance a felicidade eterna.”16
A outra crença essencial do Hinduísmo é a reencarnação ou
samsara.
“Samsara se refere à transmigração ou renascimento. É a
passagem por sucessivas vidas baseada na pena ou recompensa
direta do karma do indivíduo. Essa cadeia contínua consiste em
sofrer pelos atos de ignorância ou pecado nas vidas anteriores.
Em cada renascimento sucessivo, a alma, que é considerada
pelos Hindus como sendo eterna, passa de um corpo para outro
e carrega consigo o karma das vidas passadas.
A pessoa pode renascer como uma forma superior; isto é,
como membro de uma alta casta ou como um deus, ou em uma
camada social inferior ou como um animal, considerando que a
roda do karma se aplica tanto a homens quanto a animais.
Consequentemente, todas as criaturas, tanto homens quanto
animais, estão vivendo como estão por causa de seus próprios
atos (karma) nas vidas anteriores.
Um dia, enquanto eu estava conversando com um senhor
Hindu no trem, indo para o aeroporto, eu perguntei o que
aconteceria quando ele morresse. Ele me respondeu que em seu
ciclo final de vida, se as boas ações dele fossem melhores do que
as más, ele se libertaria do ciclo de nascimento e morte, e iria
para o Nirvana. Ele descreveu o Nirvana como se fosse um mar
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de nada onde a alma da pessoa é uma gota d’água no oceano.
Sendo assim, você não é mais ‘você’, mas retorna (se junta
novamente) ao universo/deus.
Como você pode ver,
essa fé religiosa
é baseada em
obras.
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MORMONISMO
Mormonismo é uma religião politeísta. Ela ensina que há
três deuses para esta terra e um número incontável de deuses no
universo. Ensina também que o deus deles já foi um homem
mortal com um pai e uma mãe, e que viveu em outro planeta.
Os Mórmons ensinam e crêem que existem deuses acima de
deuses, e que homens mórmons, aqueles casados e selados no
templo mórmon às suas esposas, também podem se tornar
deuses, exatamente como aconteceu com o deus deles e suas
muitas esposas. Eles ensinam que todas as pessoas que vivem –
ou que já viveram – nessa terra, são filhos espirituais nascidos
deste deus e de suas muitas esposas na preexistência.
Eles ensinam que todos os Mórmons fiéis, depois de terem
progredido e se tornado deuses e deusas, darão à luz seus
próprios filhos espirituais e os enviarão para outra terra (que
eles criaram em algum lugar do universo), para nascerem como
mortais, de modo que eles possam progredir até chegarem à
divindade. Estes filhos irão adorar aos pais como seus deuses.
O Mormonismo ensina que existem três reinos celestiais, e
que o inferno não é eterno, mas que terá um fim (Doutrina
Mórmon, p.351). Eles ensinam que no espaço de tempo entre a
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morte e o último julgamento (através do trabalho missionário
feito no mundo espiritual pelos “Mórmons fiéis já falecidos”),
os não-Mórmons podem ter uma segunda chance de se
tornarem Mórmons. E depois que seu trabalho no templo
estiver completado na terra por procuração, eles também
podem, depois do julgamento final, avançar para o Reino
Celestial, e até a divindade.
Toda a humanidade, depois da ressurreição e do julgamento
(até mesmo assassinos e o pior dos piores), irão herdar “alguma
salvação” em um dos “céus” mais baixos. Só o diabo e seus
anjos (e aqueles que apostatarem do Mormonismo) serão
enviados para as “trevas exteriores” – para serem atormentados
para todo o sempre.
Somente os Mórmons do templo irão para o Reino Celestial
(o céu mais alto), e se tornarão deuses. Eles ensinam que “A
salvação em seu sentido mais completo e verdadeiro é sinônimo
de exaltação ou vida eterna... Se não fosse por Joseph Smith e a
restauração, não haveria salvação. Não há salvação fora da Igreja
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias”. (Doutrina
Mórmon, p.670)
Os dois outros “reinos celestiais”, os reinos Telestial e
Terrestrial, oferecem existência eterna e um “lugar de glória”
para o resto da humanidade, mas sem a presença de Deus. (Veja
Doutrina Mórmon, páginas 778 e 784.)
Três elementos são necessários para a salvação: fé, batismo
no Mormonismo e as obras.18
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O Mormonismo também é baseado em obras para que
alguém esteja correto diante de Deus quando morre.
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O Sikhismo é uma das
maiores religião do mundo. É
uma fé monoteísta em que os
Sikhs acreditam em Um Ser
Imortal.
Você vai reconhecer os
Sikhs facilmente, porque eles
usam um turbante (um pano
enrolado) na cabeça. Muita
gente os confunde com os
Muçulmanos. Dia desses, eu
conversei com um homem no
aeroporto de Atlanta a respeito
das crenças espirituais dele. Ele
me contou que era um Sikh,
mas como ele não estava
usando o turbante, eu perguntei
o motivo. Ele então me contou
que não o usava mais porque,
depois de 11 de Setembro, alguém o ameaçou com uma arma!
Pensaram que ele era Muçulmano. Mas o Sikhismo e o
Islamismo são muito diferentes.

SIHKISM

Os Sikhs acreditam:
Só existe um único Deus e ele é o mesmo Deus para todas
as religiões.
A alma passa por um ciclo de nascimento e morte antes de
alcançar a forma humana. O objetivo da vida é fundir-se com
Deus e manter o equilíbrio entre as obrigações espirituais e as
temporais (físicas, da vida terrena).
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O verdadeiro caminho até Deus não é exatamente a renúncia
ao mundo, mas viver uma vida caseira, com um meio de vida
honesto e evitando a tentação e o pecado.19
Há cinco vícios que os Sikhs devem vencer para alcançar a
salvação: desejo sexual, raiva, apego às coisas do mundo,
ganância e orgulho.
“Para alcançar a salvação, deve-se viver uma vida honesta e
meditar a respeito de Deus. O Sikhismo mostra o caminho para
se alcançar a salvação e se tornar Um com Deus. Ensina
também que não é preciso jejuar, abster-se de nada, renunciar a
coisa alguma, nem ir para um monastério para se encontrar a
Deus. Tudo o que a pessoa tem de fazer é ter fé, recitar o Nome
de Deus e lembrar-se dEle em todos os momentos possíveis.”20
Aquele que não aterroriza ninguém e nem tem medo de
ninguém. Aquele que deixa para trás todas as coisas materiais,
renuncia às riquezas e se separa deste mundo. Aquele que recita
o nome de Deus dia e noite, Nanak (o fundador do Sikhismo)
diz que esta pessoa é aquela que conhece o que é a salvação; esta
pessoa se torna espiritualmente consciente; esta é pessoa cujo
futuro é brilhante e que se torna a imagem do Senhor. Aí então,
não resta nenhuma diferença entre Deus e aquele indivíduo, tal
como uma gota d’água que se mistura ao oceano, e este alcança
a salvação.21
Como você pode ver, esta religião está baseada em obras para
se estar correto diante de Deus.
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JUDAÍSMO
A Fé Judaica consiste na crença em um único Deus. Ele é
chamado Yahweh (JHWH) ou Jeová. Ele é o Criador de todas
as coisas. O Velho Testamento é a história de Deus lidando
com o povo Judeu, começando com a Criação. É composta da
Lei, das Escrituras e dos Profetas, que são as três principais
áreas dos escritos Judaicos.
O mais perto que alguém já chegou de criar uma lista
largamente aceita das crenças judaicas são os treze princípios
de fé do rabino Maimônides, que ele considerava como sendo
os requisitos mínimos da Fé Judaica. São eles:
1. JHWH existe.
2. JHWH é um e único.
3. JHWH incorpóreo.
4. JHWH é eterno.
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5. Orações devem ser dirigidas somente a JHWH e a
nenhum outro.
6. As palavras dos profetas são verdade.
7. As profecias de Moisés são verdadeiras, e Moisés foi
o maior de todos os profetas.
8. A Torá escrita (os primeiros 5 livros da Bíblia,
chamados de Pentateuco) e a Torá Falada (os
ensinamentos agora contidos no Talmud e outros
escritos) foram dados a Moisés.
9. Não haverá outra Torá.
10. JHWH conhece os pensamentos e as obras dos
homens.
11. JHWH irá recompensar o justo e punir o iníquo.
12. O Messias virá.
13. Os mortos serão ressuscitados.22
Entretanto, muitas pessoas que se dizem Judeus não
acreditam de todo na religião Judaica. Mais da metade de todos
os Judeus em Israel atualmente se dizem “seculares”, e não
acreditam em Deus e em nenhum das crenças religiosas do
Judaísmo. Metade dos Judeus nos Estados Unidos não
pertencem a nenhuma sinagoga. Eles podem praticar alguns
dos rituais do Judaísmo e celebrar alguns feriados judaicos,
mas não consideram isso como uma atividade religiosa e, sim,
como uma forma de manter a tradição.23
A maioria dos Judeus com quem eu converso se
enquadram na categoria ‘secular’ de não crer em Deus. Para
muitos deles, ser Judeu é uma identidade cultural relacionada
ao país Israel e às suas tradições familiares, muitas das quais
giram em torno dos principais feriados Judeus, e algumas

26

vezes, ao consenso geral de que ‘Judeus não acreditam em
Jesus’.
As Escrituras Judaicas definitivamente falam de uma vida
após a morte – um céu e um inferno:
Salmos 139:7-8: “Para onde me ausentarei do teu espírito?
Ou para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá tu
estás; se faço minha cama no inferno, também lá estás.”
Daniel 12:2: “E muitos dos que dormem no pó da terra
ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha
e desprezo.”
Então, como você pode ver, de acordo com as Escrituras
Judaicas, existe um céu e um inferno; mas o inferno para
muitos Judeus é mais um lugar temporário; é mais uma
consequência do que uma punição.
O pecado é um conceito de peso no Judaísmo. Foi no
pecado que tiveram origem os Dez Mandamentos, e o código
de leis dos Judeus tinha 613 mandamentos no total. E
logicamente, quem desobedecesse a estas leis, necessitaria de
perdão.
O perdão é obtido através do arrependimento, da oração e
tzedakah (caridade ou outras boas obras).24
Uma das maiores festas do Judaísmo é a Páscoa. Quando
os Judeus foram mantidos cativos como escravos no Egito nos
dias de Moisés, Deus decidiu libertá-los. Isso está escrito no
livro de Êxodo da Torá. Dez pragas foram enviadas ao Egito
para que Faraó deixasse os Judeus sairem de lá. Como ele não
atendeu às advertências de Deus depois das primeiras nove
pragas, a consequência final (décima praga) foi a morte do
primogênito de cada família egípcia. Os Judeus foram
instruídos a sacrificar um cordeiro e a aspergirem o sangue

27

dele nos umbrais das portas de suas casas, de modo que,
naquela noite, quando o anjo da morte viesse para destruir
todos os primogênitos, ele não afetaria as casas que tivessem o
sangue do cordeiro nos umbrais das portas.
Levítico 17:11 diz: “Pois a vida da carne está no sangue, e
eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos
sobre o altar; porque é o sangue que faz propiciação pela vida.”
A história Judaica ensina a crença no sacrifício expiatório
de sangue sobre o altar do Templo para o perdão dos pecados.
Mas, como o Templo foi destruído no ano 70 d.C. e não foi
reconstruído em Jerusalém até os dias atuais, os Judeus
adotaram outras formas de serem perdoados.
Assim, como a maioria dos
Judeus vai te dizer, o
sistema de crenças deles é
baseado em obras, ou em
guardar os mandamentos,
para que YHWH os aceite
quando eles morrerem.
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TESTEMUNHAS DE JEOVÁ
Testemunhas de Jeová acreditam em um único Deus, o
Criador do Universo e Deus das escrituras Hebraicas e Cristãs.
Eles ressaltam o fato de que Deus revelou seu nome pessoal à
humanidade, que é Jeová. Jeová possui um corpo espiritual e
habita no céu, mas vê todas as coisas. As Testemunhas de Jeová
rejeitam a doutrina da Santíssima Trindade.25
As Testemunhas de Jeová não concordam com a principal
crença cristã de que Jesus era “inteiramente Deus, e
inteiramente homem”. As Testemunhas de Jeová ensinam que
Jesus não era Deus, mas que Ele é a primeira criação de Deus.
Jesus existiu em uma forma pré-humana como agente de Deus
na criação e o porta-voz principal de Deus (o Verbo), e assumiu
a forma humana como o homem Jesus nascendo de uma
virgem.26
As Testemunhas de Jeová negam a existência do inferno.
Ao invés disso, eles sustentam que as almas dos iníquos serão
aniquiladas. A morte que Adão trouxe para o mundo é
espiritual e da mesma forma física, e somente aqueles que
obtiverem a entrada no Reino de Deus existirão eternamente.
No entanto, essa divisão não ocorrerá antes do Armagedom,
quando todas as pessoas serão ressuscitadas e receberão a
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chance de conquistar a vida eterna. Enquanto isso, “os mortos
não têm consciência de nada”.
As Testemunhas de Jeová também possuem uma visão
levemente diferente do céu em relação às principais tendências
dentro do Cristianismo. Baseados em suas leituras dos livros
proféticos de Daniel e Apocalipse, as Testemunhas de Jeová
acreditam que somente 144 mil pessoas irão para o céu para
reinar com Deus e com Jesus. O remanescente dos justos vai
desfrutar do paraíso na terra – que é uma espécie de Jardim do
Éden restaurado, onde não há doenças, envelhecimento, morte
ou tristeza.27
Para as Testemunhas de Jeová, o propósito da vida é
alcançar o direito de participar do vindouro Reino de Deus na
terra, e ajudar os outros a alcançar a mesma coisa. As
Testemunhas de Jeová, portanto, estão focados em uma vida
moralmente aceita diante de Deus e em testemunhar a respeito
de sua fé para outros.
As Testemunhas de Jeová acreditam que a salvação se
tornou possível por meio da morte de Cristo, que compensou o
pecado de Adão. Mas a vida eterna não vem simplesmente pela
fé em Jesus, mas através de “se aprender sobre Jeová e se
obedecer às suas exigências”, tornando-se um súdito leal de
Deus e ouvindo a mensagem do Reino e praticando-a.28
Então, como você pode ver, para as Testemunhas de Jeová,
obedecer às exigências que Jeová faz é o necessário para se
obter a salvação.
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CRISTIANISMO BÍBLICO
O Cristianismo é um sistema de crenças que ensina que só
existe um único Deus. Na vida após a morte do Cristianismo,
existem tanto o céu quanto o inferno. Os Cristãos acreditam
que Jesus é o Filho de Deus que morreu em uma cruz pelos
pecados do mundo inteiro. E que a fé em Jesus Cristo é o único
requisito para que alguém esteja correto diante de Deus. Nada
além disso.
Os Cristãos acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos três
dias depois de seu sepultamento, e ao fazer isso, ele tornou
possível que todos aqueles que nele crêem sejam perdoados de
seus pecados e alcancem a vida eterna. Muitas das crenças e
práticas do Cristianismo estão centradas na ressurreição de
Cristo. A convicção que mais diferencia o Cristianismo de
outras crenças é a doutrina da Trindade, que enxerga Deus
como consistindo em três Pessoas: o Pai, o Filho (Cristo) e o
Espírito Santo.29
A Bíblia é o texto sagrado do Cristianismo. Ela consiste do
Velho e do Novo Testamento. Algumas vezes, o Velho
Testamento é citado como sendo as Escrituras Judaicas, e o
Novo Testamento como sendo o registro da vida de Jesus e o
começo da Igreja Primitiva.
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Agora, um dos fatos interessantes no Cristianismo é que só
há um único Salvador.
Isaías 43:11 “Eu, eu sou o SENHOR, e fora de mim não
há Salvador”.
Oséias 13:4 “Todavia, eu sou o SENHOR teu Deus desde
a terra do Egito; portanto não reconhecerás outro deus além
de mim, porque não há Salvador senão eu.”
E este Salvador único é Jesus Cristo.
João 14:6 “Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade
e a vida; ninguém vem ao Pai se não por mim.”
Atos 4:12 “E em nenhum outro há salvação; porque
também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre
os homens, através do qual podemos ser salvos.”
1 João 2:22-23 “Quem é o mentiroso, senão aquele que
nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega
o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o
Pai; mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai.”
1 Timóteo 2:5-6 “Porque há um só Deus, e um só
mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que
se entregou como resgate por todos.”
No Cristianismo, as obras não são boas o suficiente quando
você se coloca diante de Deus:
Isaías 64:4 “Pois todos nós somos como o imundo, e
todas as nossas justiças como trapo da imundícia; e todos nós
murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o
vento, nos arrebatam.”
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Tito 3:5 “Não em virtude de obras de justiça que nós
houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, [nosso
Salvador] nos salvou...”
O Cristianismo é baseado não em obras, mas na fé em
Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados.

******************************************************
Dar uma olhada nestas diferentes religiões é algo
fascinante. Mas como você mesmo deve ter percebido, nós
agora nos deparamos com um grande problema. Cada uma
destas religiões ensina que você precisa realizar boas obras para
estar correto diante de Deus, exceto uma: o Cristianismo. E ela
se destaca com distinção das demais exatamente por causa dessa
diferença. Nas outras religiões, o homem tem que alcançar a
Deus através de boas obras para estar correto diante dEle, mas
no Cristianismo, foi Deus quem alcançou o homem através da
morte sacrificial de Seu Filho, que foi crucificado pelos pecados
do mundo inteiro.
Aqui estão algumas frases de pessoas famosas sobre a
importância desse assunto:
Barack Obama disse em uma entrevista com Cathleen
Falsani: “Eu acredito que há muitos caminhos para o mesmo
lugar, e isso é uma crença de que há um poder superior, a crença
de que nós estamos conectados enquanto pessoas”.30
O Papa João Paulo II disse: “Será pela prática sincera do que
é bom nas tradições religiosas de cada um e pela obediência ao
que a consciência de cada um dita, que os membros das outras
religiões responderão positivamente ao convite de Deus e
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receberão a salvação em Jesus Cristo, mesmo enquanto eles não
O reconhecem como Seu Salvador.”31
Durante o programa de 8 de Dezembro na ABC, a coâncora
Cynthia McFadden perguntou ao Presidente (George W. Bush)
se ele acreditava que as orações que ele
fazia eram dirigidas ao mesmo Deus
“para o qual os Muçulmanos rezam”.
“Eu acho que sim,” disse Bush.
“Mas isso põe o senhor em
conflito com as suas bases”,
McFadden respondeu.
“Talvez sim”, Bush disse. “Eu
acredito que há um Todo-Poderoso
que é vasto e grande o suficiente,
amoroso o suficiente, capaz de abranger
muitas pessoas. Não acho que Deus
seja um conceito restrito. Acho que é
um conceito vasto. Só que eu acredito
que o caminho até Deus é através de
Jesus Cristo, e outras pessoas têm
avenidas diferentes na direção de Deus,
e eu acredito que todos nós oramos
para o mesmo Todo-Poderoso – Eu
acredito, sim.”32
Oprah Winfrey disse em um de seus
shows: “Um dos erros que o ser humano
comete é acreditar que só há um único
caminho, e que nós não aceitamos as
diversas formas de viver no mundo. Há
muitos caminhos para o que você chama
de Deus... e a amabilidade e a bondade e
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a generosidade dela (uma moça da plateia) a traz para o mesmo
ponto que traz você, não importa se você chama isso de Deus
ou não... não poderia simplesmente haver um único caminho.”33
Tony Blair disse: “O Espírito de Deus se move através de
nós e no mundo em um ritmo que jamais poderia ser restringido
pelo paradigma uma religião isolada. Tenha muito cuidado com
as pessoas que pensam que o jeito delas é o único.”34
Bem, depois de ter dado uma olhada breve nos nove
sistemas religiosos de que tratamos, nós sabemos que todas
estas afirmações destas pessoas famosas não podem ser verdade.
Você provavelmente já viu um adesivo de parachoques com
a palavra COEXISTÊNCIA (feita com símbolos de todas as
religiões) ou qualquer coisa parecida com isso:

O objetivo do movimento da COEXISTÊNCIA é que haja
um melhor entendimento entre as religiões – particularmente
entre Judeus, Muçulmanos e Cristãos. É o velho ditado: “Não
dá pra conviver com as diferenças?” Mas o que se pode fazer
quando os princípios e crenças de todas essas religiões entram
em conflito a respeito de como conseguir estar bem e correto
diante de Deus?

35

Alister McGrath escreveu: “A ideia de que todas as religiões
são uma coisa só, ou de que todas elas levam ao mesmo Deus, é,
portanto, pouco mais do que uma afirmação infundada que
requer a renúncia ao fato de que há diferenças genuínas e
significativas entre as religiões.”35
Eu vi em um site que o primeiro nome mais comum para
homens nos Estados Unidos é Tiago. Então, digamos que eu dê
uma volta no estádio Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia, durante
um jogo de futebol com o estádio lotado e mais de 90.000
pessoas lá dentro. Você chega ao sistema de som do estádio e
solicita que todos os homens com o nome de Tiago fiquem de
pé. O que você acha que vai acontecer? Só uma pessoa vai se
levantar? Duas? Não, mas um monte de gente vai ficar de pé!
Mas mesmo que todos esses sujeitos tenham corpo, cabeça, pés,
e também dedos nos pés e nas mãos, etc., será que todos eles
são a mesma pessoa? Claro que não. Eles são completamente
diferentes – de famílias diferentes; empregos diferentes;
endereços diferentes. Eles com certeza têm o mesmo primeiro
nome, mas são completamente diferentes. Acontece a mesma
coisa com as religiões. Nós usamos o mesmo nome “Deus”,
mas uma vez que prestemos atenção no Deus de cada religião e
na religião propriamente dita, mesmo de maneira superficial, é
possível perceber facilmente que elas são absolutamente
diferentes umas das outras. E lembre-se do início desse livro:
nenhum de nós que ser enganado com relação a esse assunto!

O QUE FAZER
FAZER, ENTÃO?
Quando eu estudei cada uma dessas religiões, para descobrir
mais acerca de seu Deus e o que elas dizem sobre o que
acontece quando se morre, uma das minhas descobertas foi que
todas elas se reportam a algum livro ou a alguns escritos que
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englobam seu sistema de crenças. Quando comecei a pensar
nisso, muita coisa ficou clara na minha cabeça. Tudo o que
alguém precisa fazer para encontrar a verdade é descobrir qual
desses textos religiosos contém a verdade, e então, tudo o que
mais se precisa saber fluiria daí. Mas alguma pesquisa seria
necessária. E à medida que eu comecei a observar os textos das
diferentes religiões, houve um livro que se destacou dos demais.
A Bíblia Sagrada. E os fatos que davam suporte a ela eram
simplesmente surpreendentes.
“...Os escritores da Bíblia afirmavam repetidamente que
estavam transmitindo a verdadeira Palavra de Deus, infalível e
autêntica no mais alto grau. Isso é algo impressionante para um
escritor dizer, porque se os cerca de quarenta homens que
escreveram as Escrituras estavam errados ao afirmar isso, é
porque eles estavam mentindo, ou loucos; ou os dois.
Mas, por outro lado, se o maior e mais influente livro de
todos os tempos, que contém a mais bela literatura e o mais
perfeito código moral já inventado, foi escrito por fanáticos
enganadores, então que esperança há de algum dia se encontrar
significado e propósito nesse mundo?
Se alguém for investigar com seriedade essas evidências
bíblicas, vai perceber que as afirmações de que ela foi
divinamente inspirada (afirmação feitas mais de 3 mil vezes, de
variadas formas) são amplamente justificadas.”36
Vamos dar uma olhada rápida e ver se a Bíblia é
fundamentada por sólidas evidências ou não.
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A PROVA DA EVIDÊNCIA TEXTUAL
Tanto o Velho quanto o Novo Testamentos estão
fortemente fundamentados em evidências de manuscritos (a
evidência de originais muito antigos escritos à mão). Os
famosos Manuscritos do Mar Morto são um exemplo de
evidência da autenticidade do Velho Testamento. Os
documentos vieram de uma “biblioteca” de um assentamento
em Qumran antes do ano 150a.C. e abandonados até 68d.C.
Algumas das cópias dos manuscritos foram feitas durante este
período, mas algumas foram escritas antes disso (no terceiro
século antes de Cristo) e trazidas para o acampamento.
Ignorando
as
mudanças
ortográficas e outras pequenas
diferenças desse tipo, os
Manuscritos do Mar Morto
combinam com o texto Hebreu
que está por trás do atual Velho
Testamento, apesar do intervalo
de mais de 2 mil anos entre eles
(onde se poderia esperar que
erros aparecessem).
Mais de 20 mil manuscritos
conhecidos registram o texto do
Novo Testamento. Isso torna o
Novo Testamento o documento mais confiável da antiguidade
(um documento escrito antes da imprensa de Gutemberg). Estes
manuscritos variam de tamanho: desde a parte de uma única
página até uma Bíblia inteira (Velho e Novo Testamentos). Os
manuscritos mais antigos do Novo Testamento datam do século
II (100-199d.C.). Estas cópias manuscritas foram escritas em
diferentes línguas por pessoas de nacionalidades, culturas e
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origens diferentes. Mas apesar de todas as diferenças entre elas,
todos os textos do Novo Testamento concordam entre si. (Isto
é: as diferenças que observamos entre os documentos escritos à
mão são mudanças ocasionais na ortografia de nomes ou casos
isolados de palavras faltando ou que foram modificadas com o
tempo. Ainda assim, já que existem tantas cópias, é óbvio para
qualquer pessoa, menos para o cético mais rigoroso, que todas
elas representam o mesmo texto.)37

A PROVA DA PROFECIA
Um dos argumentos mais fortes acerca da exatidão da Bíblia
é que ela tem 100% de precisão em predizer o futuro. Essas
predições do futuro são chamadas de “profecias”. O Velho
Testamento foi escrito mais ou menos entre 1450a.C. e 430a.C..
Durante este período, muitas previsões do futuro foram
registradas na Bíblia pelos profetas de Deus. Dos eventos que
deveriam ter acontecido até os dias atuais, todos já aconteceram,
e cada um deles aconteceu exatamente como os profetas
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disseram que aconteceriam. Nenhum outro “escrito sagrado”
teve uma exatidão tão perfeita nas profecias para o futuro.

PRIMEIRO TIPO: AS PROFECIAS
MESSIÂNICAS
Destas profecias, os exemplos mais notáveis são as
predições sobre um “ungido” (“Messias” no Hebraico) que
estava para vir no futuro. Aproximadamente em 4a.C., um
evento miraculoso ocorreu – um menino chamado Jesus nasceu
de uma mulher virgem chamada Maria. Você pode ler a história
dEle no livro de Lucas. Começando aos 30 anos, Jesus cada vez
mais cumpria aquelas profecias a respeito do Messias. E o
cumprimento destas profecias por Jesus foi absolutamente
espetacular: Jesus deu visão aos cegos, fez os coxos andarem,
curou aqueles que tinham lepra, devolveu a audição aos surdos e
ressuscitou pessoas dentre os mortos! Esses milagres e muitos
outros foram realizados várias vezes, na frente de milhares de
testemunhas, durante três anos. Por volta do ano 30d.C., Jesus
foi crucificado (cumprindo uma profecia) e morreu (outra
profecia). Três dias depois, ele ressuscitou dos mortos (outra
profecia), e depois disso, foi visto por mais de 500 testemunhas.
E considerando que estas profecias foram escritas pelo menos
400 anos antes de acontecerem, não resta dúvida de que os
autores da Bíblia foram inspirados de maneira sobrenatural –
por Deus.38

SEGUNDO TIPO: PROFECIAS QUE SE
CUMPRIRAM COM RESPEITO ÀS NAÇÕES
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Há muitas profecias que podem ser comprovadas através da
arqueologia, especialmente aquelas relacionadas a nações inteiras
(povos). Normalmente, quando Deus declarava um juízo acerca
de uma nação, Ele enviava um profeta para anunciar aos
cidadãos por que Ele os estava julgando e o que Ele iria fazer se
eles continuassem com a mesma conduta errada. Algumas
vezes, Deus também dizia aos cidadãos daquela nação como Ele
os recompensaria caso eles começassem a fazer o que era certo.
O livro de Jonas registra um caso de quando os Assírios
pararam de fazer o que era mal em consequência de uma
profecia de Jonas. Era isso o que Deus queria, e Ele não os
puniu por causa da mudança de seu coração. No entanto, na
maioria das vezes, as pessoas zombavam do profeta de Deus e
continuavam com seus maus comportamentos – e
posteriormente se tornaram alvo do castigo que Deus tinha
ameaçado enviar.
Como outras profecias registradas na Bíblia, essas predições
dão suporte à inspiração sobrenatural da Bíblia. As profecias
registradas na Bíblia aconteceram de um modo tão detalhado
que poderiam ter acontecido apenas por obra do acaso. Além
disso, arqueologistas já comprovaram que essas profecias foram
escritas muitos anos antes de se cumprirem, provando que não
eram documentos falsificados que se diziam ser ‘profecias que
se tornaram realidade’. (A descoberta dos Escritos do Mar
Morto pôs um fim definitivo à maior parte dos argumentos em
relação a esse assunto.)39
Não há outro livro como este; nem antigo nem moderno. As
vagas, e normalmente errôneas, profecias de pessoas como
Jeanne Dixon, Nostradamus, Edgar Cayce, e outros como eles,
não estão de modo nenhum na mesma categoria, e nem são
livros religiosos como o Alcorão, os Analetos de Confúcio e
outros similares. Somente a Bíblia manifesta sua notável
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evidência profética, e o faz em uma escala tão tremenda que
torna absurda qualquer outra explicação que não seja a revelação
divina.40
A exatidão histórica das Escrituras está, também, isolada em
uma categoria muito superior aos registros escritos do Egito,
Assíria e outras nações antigas. As confirmações arqueológicas
dos registros bíblicos no decorrer do século passado são quase
inumeráveis. Dr. Nelson Glueck, provavelmente a maior
autoridade em arqueologia israelita, disse:
“Nenhuma descoberta arqueológica jamais refutou uma
referência Bíblica. Achados arqueológicos confirmam com
contornos claros ou em detalhes exatos as declarações históricas
contidas na Bíblia. E, a partir dos mesmos sinais (evidências), a
análise apropriada das descrições Bíblicas levou com frequência
a descobertas incríveis.”41
Outra evidência surpreendente da divina
inspiração da Bíblia reside no fato de que
muitos dos princípios da ciência
moderna foram registrados na Bíblia
como fatos da natureza, e isso muito
antes de os cientistas os confirmarem
experimentalmente. Uma amostra
deles incluiria:
• A forma arredondada da terra
(Isaías 40:22)
• Lei da conservação da massa e
energia (2 Pedro 3:7)
• Ciclo hidrológico (Eclesiastes 1:7)
• Vasto número de estrelas (Jeremias 33:22)
• Lei do incremento da entropia (Salmos 102:25-27)
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• Importância preeminente do sangue nos processos vitais
(Levítico 17:11)
• Circulação atmosférica (Eclesiastes 1:6)
• Campo gravitacional (Jó 26:7)
• E muitos outros!
Logicamente, esses princípios não estão declarados
conforme o jargão técnico da ciência moderna, mas em termos
da experiência diária de um homem leigo; no entanto, eles estão
completamente de acordo com os fatos científicos mais
modernos.
É também bastante significante que nenhum erro real foi
jamais demonstrado na Bíblia – seja na ciência, na história, ou
em qualquer outro assunto. Muitos supostos erros foram
apontados, mas estudiosos da Bíblia sempre conseguiram dar
respostas bastante razoáveis para todos estes problemas.42

UM TEMA
A notável estrutura da Bíblia é também algo que deve ser
enfatizado. Apesar de ser uma coleção de 66 livros, escrita por
40 ou mais homens diferentes durante um período de mais de
2.000 anos, ela é claramente um Livro, com unidade e
consistência perfeitas em toda a sua extensão.
Os escritores, à época em que estavam escrevendo, não
faziam a menor ideia de que suas mensagens eventualmente
seriam incorporadas a tal Livro, mas, não obstante, cada uma
das mensagens se encaixa perfeitamente em seu próprio lugar e
cumpre seu propósito único, que é ser uma parte do todo.
Qualquer um que diligentemente estude a Bíblia irá
continuamente encontrar notáveis padrões matemáticos e
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estruturais muito bem entrelaçados, com uma complexidade e
simetria incapazes de serem explicadas pelo acaso ou colusão.
O tema consistente da Bíblia, desenvolvido com esplendor
desde Gênesis a Apocalipse, é a obra grandiosa de Deus na
criação e redenção de todas as coisas, através de Seu único
Filho, o Senhor Jesus Cristo.43

A VERDADE A RESPEITO DA
DA ETERNIDADE
Agora que sabemos que a Bíblia é verdade, as questões sobre
a eternidade se tornam muito mais claras. O Deus da Bíblia está
muito além do que se poderia descrever com palavras, mas
ainda assim, Ele as usou para descrever a Si mesmo.
1 Crônicas 29:11 “Tua é, SENHOR, a magnificência, e o
poder, e a honra, e a vitória, e a majestade; porque teu é
tudo quanto há nos céus e na terra; teu é, SENHOR, o
reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos.”
Salmos 29:1-4 “[Salmo de Davi] Dai ao SENHOR, ó filhos
dos poderosos, dai ao SENHOR glória e força. Dai ao
SENHOR a glória devida ao seu nome, adorai o SENHOR
na beleza da santidade. A voz do SENHOR ouve-se sobre
as suas águas; o Deus da glória troveja; o SENHOR está
sobre as muitas águas. A voz do SENHOR é poderosa; a
voz do SENHOR é cheia de majestade.”
Salmos 104:1-5 “Bendize, ó minha alma, ao SENHOR!
SENHOR Deus meu, tu és magnificentíssimo; estás
vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como
de um vestido, estende os céus como uma cortina. Põe nas
águas as vigas das suas câmaras; faz das nuvens o seu carro,
anda sobre as asas do vento. Faz dos seus anjos espíritos,
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dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os
fundamentos da terra; ela não vacilará em tempo algum.”
Daniel 4:34 “Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor,
levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o
entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e
glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um
domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração.”
Gênesis 1:1 “E no princípio, Deus criou os céus e a terra.”
Hebreus 1:1-3 “Havendo Deus antigamente falado muitas
vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós
falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu
herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O qual,
sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua
pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu
poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos
pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas;”
Jó 38:1-7 “Depois disto o SENHOR respondeu a Jó de um
redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho
com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus
lombos, como homem; e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás.
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 juntas alegremente
cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam?”
Mateus 27:50-54 “E Jesus, clamando outra vez com grande
voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou
em dois, de alto a baixo; e tremeu a terra, e fenderam-se as
pedras; E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos
que dormiam foram ressuscitados; E, saindo dos sepulcros,
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depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e
apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele
guardavam a Jesus, vendo o terremoto, e as coisas que
haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram:
Verdadeiramente este era Filho de Deus.”

A SANTIDADE DE DEUS
EUS
Uma das qualidades mais maravilhosas deste grande Deus da
Bíblia é Sua santidade.
Salmos 47:8 “Deus reina sobre os gentios; Deus se assenta
sobre o trono da sua santidade.”
Isaías 6:1-5 “No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi
também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono;
e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima
dele; cada um tinha seis asas; com duas cobriam os seus
rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam.
E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é
o SENHOR dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua
glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que
clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de
mim! Pois estou perdido; porque sou um homem de lábios
impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios;
os meus olhos viram o Rei, o SENHOR dos Exércitos.”
Êxodo 15:11 “O SENHOR, quem é como tu entre os
deuses? Quem é como tu glorificado em santidade,
admirável em louvores, realizando maravilhas?”
A palavra ‘santo’ ou ‘santidade’ aparece mais de 600 vezes na
Bíblia. O significado básico dela é cortar ou separar. Isto implica
que devemos nos separar do que é impuro. Significa ser
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separado. Algo que é sagrado e que não foi contaminado ou
poluído.
Em uma das minhas viagens, eu conversei com uma
comissária de bordo, e ela me contou como cresceu na fé cristã,
mas que depois de ter viajado muito e de ter visto muitas
culturas e religiões diferentes, ela já não conseguia compreender
como o Cristianismo poderia ser a resposta certa. Mas o que ela
não entendia e que acabou deixando as coisas bem mais claras
foi a santidade de Deus.
Levítico 11:45 “Porque eu sou o SENHOR, que vos fiz
subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para
que sejais santos; porque eu sou santo.”
Deus é santo. Seu caráter é a perfeição moral. Me disseram
para ser santo como Ele é santo, mas como isso poderia
acontecer?
1 Tessalonicenses 4:7 “Porque não nos chamou Deus para
a imundícia, mas para a santificação.”
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A segunda maior mentira de todas já contada é que há muitos
caminhos para o céu. Agora nós já sabemos que isso não é
verdade. Mas você sabe qual foi e nos dias de hoje ainda é a maior
mentira já contada de todos os tempos? Que um ser humano
pode ser bom o suficiente para entrar no céu! Já perdi a conta
de quantas vezes eu ouvi isso da boca de alguém, e eu também
pensei assim num dado momento da minha vida. Eu até já vi
pessoas que nem acreditavam em Deus, mas que me disseram
que, se existe mesmo um Deus, pelo fato de elas terem sido
pessoas boas, isso vai fazer com que elas estejam OK diante dEle
quando morrerem!
Sendo assim, quão boa a pessoa deve ser para ser considerada
boa o suficiente para entrar no céu? Podemos encontrar a
resposta observando a Lei de Deus – mais conhecida como os
Dez Mandamentos– e vendo qual será o nosso desempenho
quando formos comparados com a santidade de Deus. Vamos
dar uma olhada nestes mandamentos e ver como nos saímos:
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ÊXODO 20:320:3-17
“Não terás outros deuses diante de mim.” O Deus
da Bíblia é o Deus que você deve adorar. Adoração
implica em relacionamento. Você deve ter um
relacionamento com Deus. Nada em nossas vidas é
mais importante do que ter um relacionamento com o Deus do
universo. Ponto. Qualquer coisa que perturbe ou impeça esse
relacionamento com Deus te leva a desobedecer esse
mandamento. Existe algo que possa ter se colocado entre você e Deus?
“Não farás para ti imagem de escultura, de nenhuma
semelhança do que está em cima nos céus, nem em
baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te
encurvarás a elas nem as servirás; porque eu, o
SENHOR teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos
pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me
odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que
guardam os meus mandamentos.” Lembre-se de que os Judeus
tentaram fazer um bezerro de ouro para representar a Deus, e eles o
adoraram. Não há nenhum objeto feito por mãos humanas que
poderia tomar o lugar de Deus. Se você adorasse aquela criação,
você não estaria adorando o Criador. Não é apropriado adorar a
Deus através de imagens. A única imagem de Deus sobre a face da
terra são os homens e as mulheres, feitos à Sua imagem e
semelhança, como está escrito em Gênesis. Você alguma vez já
adorou alguma coisa no lugar de Deus?
“Não tomarás o nome do SENHOR teu Deus em
vão; porque o SENHOR não terá por inocente o
que tomar o seu nome em vão.” Lembre-se de que
Deus revelou Seu nome para os Judeus: JHWH.
Quando fez isso, Deus estava se tornando um Deus muito
pessoal para o povo que Ele havia criado. É um privilégio
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conhecer o nome de Deus. Você percebe por que não deve usar o
nome de Deus em vão? Nós devemos ter um relacionamento
íntimo e amoroso com Ele; e jamais devemos usar o nome de
qualquer pessoa com quem temos esse tipo de relacionamento
íntimo de forma irreverente, ou como um xingamento ou de
uma maneira desrespeitosa. Você já usou o nome de Deus da maneira
errada?
“Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Seis
dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o
sétimo dia é o sábado do SENHOR teu Deus; nele
não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho,
nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu
animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas.
Porque em seis dias fez o SENHOR os céus e a terra, o mar e
tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou; portanto abençoou
o SENHOR o dia do sábado, e o santificou.” Deus descansou no
dia de sábado e nós devemos fazer a mesma coisa! Deus ordena
que descansemos no sábado para nos lembrarmos dEle, e
também para impedir que a ganância se apodere de algum de nós.
Alguns de nós gostariam de trabalhar todos os dias para ganhar
mais dinheiro, mas Deus diz que não. A Chick-fil-A é uma das
maiores cadeias de restaurante nos Estados Unidos. E não abre
aos domingos. Isso porque a Chick-fil-A é uma empresa de
orientação cristã. Eles acreditam que se você não pode gerenciar
seu negócio e ter lucro em seis dias, então não há, na realidade,
nenhuma necessidade de se estar no negócio. Eles também
querem garantir que seus funcionários tenham tempo suficiente
para descansar e que possam passar tempo com suas famílias. E
se você ainda não sabe, eles têm sido um dos restaurantes mais
bem-sucedidos já há muitos, muitos anos. E então: você sempre
honrou dia de descanso sabático de Deus?
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“Honra a teu pai e a tua mãe, para que se
prolonguem os teus dias na terra que o SENHOR
teu Deus te dá.” Este é o único mandamento que
vem com uma promessa ligada a ele. Este
mandamento garante uma sociedade onde as gerações mais novas
respeitam e valorizam as gerações mais antigas. Ele ensina aos
jovens a maneira certa de se submeter à autoridade. Mas também
é responsabilidade dos pais ensinar os caminhos de Deus para
seus filhos. É dessa forma que uma sociedade continuará
funcionando corretamente por muitas gerações. Você já desonrou
seu pai ou sua mãe alguma vez em sua vida?
“Não matarás.” A palavra hebraica original aqui é
'assassinato', e este mandamento proíbe o
assassinato. O assassinato é um ato egoísta. É
premeditado. Podemos ver na Bíblia que Deus
leva muito a sério o derramamento de sangue inocente. Deus é
quem doa e que tira a vida. E não nós. 1 João 3:15 diz: "Todo
aquele que odeia seu irmão é um assassino. E vós sabeis que
nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele." Jesus
nos dá outra forma de encarar esse mandamento. Ele diz que se
você sentir raiva de alguém no seu coração sem uma causa justa,
você estará em perigo de julgamento (Mateus 5:21-22). Você já
sentiu raiva de alguém, sem uma causa justa?
“Não adulterarás.” Esse mandamento protege a
aliança do casamento entre um homem e uma
mulher. Uma vez a família sendo destruída, toda a
sociedade será destruída da mesma forma. A
infidelidade nos nossos relacionamentos é algo muito
importante para Deus. Deus é um ser fiel, e nós precisamos ser
fiéis também. O próprio Jesus levou este mandamento para um
nível mais alto quando disse: "Se você já olhou para alguém com
desejo sexual, isso significa que você já cometeu adultério em
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seu coração com essa pessoa" (Mateus 5:27-28). Você alguma vez
já olhou para alguém com desejo sexual?
“Não roubarás.” Este mandamento protege a
propriedade privada e uma sociedade estável. Você
alguma vez na vida já pegou algo que não era seu?
“Não dirás falso testemunho contra o teu
próximo.” Dizer a verdade é a espinha dorsal de
qualquer sociedade. Números 23:19 diz: "Deus
não é homem para que minta..." Deus é a verdade.
Se alguém mentir em um tribunal, pessoas vão ser punidas
injustamente inúmeras vezes. O perjúrio destrói a vida e a
liberdade dos outros. Toda as vezes em que eu fiz parte de um
júri, quando escutei uma testemunha dando um depoimento, a
pergunta que fiz para mim mesmo foi: "Será que eles estão
dizendo a verdade?" Você já contou uma mentira?
“Não cobiçarás a casa do teu próximo, não
cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu
servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu
jumento, nem coisa alguma do teu próximo.” Esta
é uma ação secreta, particular do coração de cada um. Nós não
devemos cobiçar nem desejar coisas que não são nossas. Por
quê? Porque esses desejos muitas vezes irão levar a atitudes, e
essas atitudes logo em seguida irão levar você a desobedecer a
algum dos outros mandamentos. Alguma vez você já cobiçou algo
que não era seu?

SÓ UM É O SUFICIENTE
Agora as coisas estão ficando um pouco mais interessantes.
Tiago 2:10 diz “Porque qualquer que guardar toda a lei, e
tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos.” Desse
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modo, se nós desobedecermos a um único dos Dez
Mandamentos, desobedecemos a todos eles. Então, eu pergunto
a você de novo: Você já desobedeceu a algum dos Dez Mandamentos?
Enquanto eu apanhava um carro que aluguei outro dia,
acabei começando uma boa conversa com um dos funcionários
da empresa, chamado Chris. E quando eu estive em Milwaukee
um ano depois, ele estava lá para me ajudar de novo! Nós
tivemos outra conversa a respeito de Deus, e eu o conduzi
através dos Dez Mandamentos. A Lei de Deus nos mostra que
nós não estamos corretos diante dEle. Foi aí que Chris olhou
para mim e disse: “E quanto ao Michael Jackson? Ele fez todas
aquelas boas obras, ajudou tantas pessoas e doou milhões de
dólares para a caridade. Como é que o Michael não vai para o
céu?”
Efésios 2:8-9 “Porque pela graça sois salvos, por meio da
fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das
obras, para que ninguém se glorie.”
Se fôssemos para o céu por causa das obras, nós poderíamos
nos gabar lá pelo que fizemos aqui na terra, em
vez de nos gabarmos pelo que Deus fez.
Dia desses, eu estava em um shopping
batendo um papo com um rapaz quando, de
repente, o alarme de segurança disparou. O
vendedor havia esquecido uma
plaquinha em uma das peças de
vestuário que a pessoa havia
comprado. E aquilo me fez pensar.
É a mesma coisa que tentar passar pelos
portões do céu com o pecado. O alarme iria
disparar na hora em que tentássemos
entrar no céu com um pecado, exatamente

53

por causa da ‘plaquinha’ chamada pecado. E não ia fazer
diferença se a pessoa tivesse apenas uma peça com a plaquinha
ou se tivesse cem delas. O sensor ia detectar a ocorrência de
qualquer jeito. Eu até já conversei com um ladrão de lojas e ele
me disse que conseguia roubar objetos das lojas e ir embora sem
ser pego, mesmo com a plaquinha de segurança neles!! Mas
lembre-se: uma pessoa pode fugir com coisas roubadas de uma
loja, mas uma vez que o Deus que sabe todas as coisas também
vê todas as coisas, eu jamais, jamais conseguiria sair impune de
qualquer um dos pecados que eu havia cometido.
Romanos 3:23 “Porque todos pecaram, e estão destituídos
da glória de Deus;”
Nenhum de nós alcança o padrão de Deus. Ponto Final.
Dessa maneira, se Deus será capaz de detectar qualquer dos
meus pecados, seja só um ou um milhão deles, você e eu agora
temos um problema ENORME. Precisamos de perdão para
esses pecados.
Salmos 38:18 “Confesso a minha iniquidade; em angústia
estou por causa do meu pecado.”
Mas antes de qualquer coisa, você tem consciência de que
seu pecado ofendeu ao Deus de todo o universo?
Isaías 55:7 “Que o ímpio abandone seu caminho, e o
homem mau, os seus pensamentos. Volte-se ele para o
Senhor, que terá misericórdia dele; volte-se para o nosso
Deus, pois ele é generoso em perdoar.”
A palavra usada na Bíblia para abandonar os seus maus
caminhos é ‘arrependimento’. Significa que você deve se afastar
de alguma coisa. Mas me diga: você está disposto a se afastar
daqueles pecados que te colocaram em uma situação complicada
diante de Deus? Se você está disposto a se consertar e tem a
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intenção sincera de que Deus remova a sua ‘plaquinha’ de
pecado de uma vez por todas, se você deseja uma vida diferente,
então siga em frente.
Hebreus 9:22 “E quase todas as coisas, segundo a lei, se
purificam com sangue; e sem derramamento de sangue não
há remissão.”
No Velho Testamento, havia o derramamento de sangue
para o perdão de pecados. Um cordeiro sem mancha era usado
para o sacrifício diante de Deus. Se você perguntar aos Judeus,
eles não fazem mais sacrifícios de animais para o perdão de
pecados nos dias atuais. Mas se Deus diz que o sangue é
necessário para a redenção de uma alma, então é assim que as
coisas funcionam.
João 1:29 diz: “No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha
para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo.”
Você pode então perceber para onde estamos indo. Sangue é
requerido para a remissão de pecados. Jesus é o Cordeiro de
Deus que o Velho Testamento em todo o tempo apontou como
sendo o sacrifício final, que valeria por todos!
2 Coríntios 5:21 “Àquele que não conheceu pecado, Deus o
fez pecado por nós; para que nEle fôssemos feitos justiça de
Deus.”
Quando Jesus morreu na cruz, Ele levou os pecados do
mundo inteiro sobre Si mesmo naquele instante. É por isso que
qualquer pessoa que queira, pode vir até Ele para receber
perdão.
João 3:16 “Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna.”
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Você é uma das pessoas que estão dispostas a se arrepender
e colocar sua fé naquilo que Jesus fez por você na cruz?
1 Coríntios 15:3-6 “Pois o que primeiramente lhes transmiti
foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados,
segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro
dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos
Doze. Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos
de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora
alguns já tenham adormecido.”
Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, você também vai.
E depois disso, você vai para o céu ou para o inferno: a escolha
é sua.
Romanos 5:6-10 “De fato, no devido tempo, quando
ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios.
Dificilmente haverá alguém que morra por um justo; mas
talvez pelo homem bom alguém tenha coragem de morrer.
Mas Deus demonstra seu amor por nós em Cristo ter
morrido em nosso favor quando ainda éramos pecadores.
Muito mais agora, tendo sido justificados por seu sangue,
seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Porque se,
quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com
ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo
sido reconciliados, seremos salvos por sua vida.”
João 3:3 “Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade te
digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o
reino de Deus.”
Apocalipse 7:9 “Depois destas coisas olhei, e eis uma
grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as
nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do
trono e na presença do Cordeiro, trajando vestes brancas, e
com palmas nas mãos;”
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PORTA ESTREITA OU PORTA LARGA
Apesar de muita gente dizer que o Cristianismo é muito
difícil, não pode ser um caminho tão apertado assim, porque
muitas pessoas já vieram ao conhecimento do Senhor Jesus
Cristo e isto as salvou. Na realidade, o caminho é largo o
suficiente para qualquer um caminhar por ele. A questão é: Você
vai caminhar por ele?
Certa vez, durante um voo, um professor universitário me
perguntou se eu era um daqueles mente-fechada intolerantes
que acreditavam que Jesus era o único caminho para o céu.
Bem, digamos que aquela foi uma viagem até bastante divertida!
Eu perguntei a ele: “Será que o mundo inteiro poderia passar
através de Jesus e dessa forma entrar no céu?” Ele respondeu
que sim. Aí, eu disse: “Então, se o mundo inteiro pode entrar
no céu através de Jesus, significa que o caminho não pode ser
tão apertado assim. Só vai ser um caminho apertado se você
escolher não acreditar.”
Mateus 7:13-14 “Entrai pela porta estreita; porque larga é a
porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e
muitos são os que entram por ela; e porque estreita é a porta,
e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os
que a encontram.”
Você agora tem duas escolhas: uma estrada larga para fora
do planeta terra em que a maioria das pessoas está, ou uma
estrada mais estreita, coberta pelo sangue de Jesus. Qual delas
você escolhe?
Romanos 10:9-13 “Porque, se com a tua boca confessares a
Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o
ressuscitou dentre os mortos, será salvo; pois é com o
coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz
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confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: Ninguém
que nele crê será confundido. Porquanto não há distinção
entre judeu e grego; porque o mesmo Senhor o é de todos,
rico para com todos os que o invocam. Porque: Todo aquele
que invocar o nome do Senhor será salvo.”
2 Coríntios 6:2 “(Pois ele diz: ‘Eu te ouvi no tempo
favorável e te socorri no dia da salvação’. Digo-lhes que
agora é o tempo favorável; agora é o dia da salvação.)”
Deuteronômio 30:19-20 “Hoje invoco os céus e a terra
como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de
vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora
escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e
para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua
voz e se apeguem firmemente a ele. Pois o Senhor é a sua
vida, e ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos
seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó.”

QUAL É A SUA ESCOLHA?
E então, você vai escolher a vida ou a morte? Hoje é o
dia para você decidir nascer de novo e seguir a Jesus
Cristo. Você pode não viver o dia de amanhã.
Os homens ocasionalmente tropeçam na verdade, mas a maior parte
torna a se levantar e vai embora apressado, como se nada tivesse
acontecido.
– Winston Churchill 44
Você encontrou verdade eterna nesse livro. Mas não apenas
sacuda a poeira e continue com a sua vida. Não jogue essa
verdade fora como se nada tivesse acontecido. É hora de agir de
acordo com a verdade que Deus deu a você. É tempo de se
arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus
pecados.
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Hebreus 9:27 “E, como aos homens está ordenado
morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo”

Você deve escolher. Você pode escolher a verdade ou pode
comprar uma mentira. O Dia do Julgamento está se aproximando
e rápido. Você está preparado para encontrar o Santo Deus de
todo o universo naquele dia?
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Quando você terminar de ler esse livro, das duas uma: ou vai
aceitar a maior mentira já contada em todos os tempos, ou vai ser
salvo. Ser ‘bonzinho’ não vai melhorar as coisas para você diante
do Deus Verdadeiro e Santo. Que decisão você vai tomar?
As duas maiores mentiras já contadas em todos os tempos
agora foram reveladas a você. As boas novas são que você
descobriu que elas eram mentiras antes de morrer. Agora, você
tem de decidir se vai pegar o caminho das mentiras ou se vai
escolher o caminho apertado e seguir a verdade.
Só há um único caminho para entrar no céu. E o caminho
para o céu é através de Jesus Cristo e Sua cruz. Mas você
precisa se decidir a respeito disso antes de morrer. Não existe
uma segunda chance depois que você morre. Arrependa-se e
creia em Jesus para o perdão dos seus pecados, antes que seja
tarde demais...
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Se você escolheu nascer de novo, leia a sua Bíblia todos os
dias. Um dos meus amigos costuma dizer “Leia e preste muita
atenção”. Leia sua Bíblia e obedeça àquilo que você nela ler.
Passe a frequentar uma igreja que ensine a Bíblia e que pregue
a Palavra de Deus, e se batize nas águas.
Se você ainda não nasceu de novo, pode solicitar uma cópia
gratuita de um livro que eu escrevi, chamado “A Um Segundo
da Eternidade” (One Heartbeat Away) no site
www.oneheartbeataway.org.
Ele trata dos assuntos que você acabou de ler, mas com muito
mais detalhes e muito mais evidências.
Se você já é salvo ou acabou de ser salvo, pode obter materiais
que vão te encorajar a alcançar os perdidos no site:
www.markcahill.org
As citações da Bíblia utilizadas aqui foram retiradas das
versões Almeida Corrigida e Revisada Fiel e Nova Versão
Internacional.
Capa & Paginação:
Russel Barr
www.barrgraphics.com
Título Original: The Second Greatest Lie Ever Told
Tradução: Amanda Vieira
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O Presidente Franklin D. Roosevelt certa
vez disse:

“A REPETIÇÃO NÃO

TRANSFORMA UMA MENTIRA
EM UMA VERDADE.”
Só porque você ouve a mesma coisa
uma, duas, três, dez vezes, isso não a
torna verdade. Ao abrir esse livro, você
vai encontrar uma lista de mentiras logo
de cara. Uma ou duas delas podem parecer
até bem familiares, mas isso não quer dizer
que elas sejam verdade.
Se você tivesse de dar notas a mentiras,
desde a menorzinha até a maior de todas,
que mentiras você qualificaria como sendo
as maiores já contadas? Aquelas que têm
consequências eternas. Mas como saber se
fomos enganados com relação à eternidade?
O único jeito seria encontrar a verdade.
Vamos abrir as cortinas e ver se podemos
descobrir qual é a Segunda Maior
Mentira já contada. E sim, quando
chegarmos lá, significa que também teremos
descoberto qual é a maior mentira de todas!

