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Meus queridos amigos, bom 
dia! Uma magnífica terça-feira para você e 
todos os seus. O que você tem ouvido falar 
sobre Deus? Você sabia que alguns grupos 
criaram um Deus domesticado, ou seja, Ele 
foi amestrado para satisfazer os interesses 
pessoais e de algumas classes? Hoje vamos 
falar sobre algumas mentiras muito 
conhecidas sobre Deus, tomando por base 
um estudo realizado pelo Dr. Erwin Lutzer.  

  

MENTIRAS SOBRE DEUS   
  
A primeiríssima mentira é que 

DEUS É TUDO O QUE QUEIRAMOS QUE ELE 
SEJA. Certo dia, um pastor observava um 
menininho desenhando. Então ele 
perguntou: o que você está desenhando? – 
Ah, estou fazendo um desenho de Deus, 
respondeu aquele menino. Disse aquele pastor: -  Você não pode fazer isso 
porque ninguém sabe como Deus é! – Quando eu terminar, as pessoas saberão 
como é Deus – respondeu aquela criança toda confiante.  

  
Como Deus é? Será que é possível fazer uma imagem dEle? 

Nascemos em busca de um sentido, fomos criados com uma carência 
espiritual. Atrás de todos esses anseios está a nossa busca por Deus. Todos, 
sem exceção, esperamos por alguma coisa a mais. Em todos os tempos as 
mentes mais brilhantes acreditaram que a humanidade somente poderiam 
experimentar alguma coisa a mais somente quando descobrisse a Deus. A alma 
do homem tem em si uma profunda sede de Deus. A alma não conhece a 
alegria e o profundo prazer até que, cansada de si mesma, renuncie a todos 
os seus prazeres e entregue-se ao seu Criador.   

  
O filósofo Blaise Pascal, uniu a sua voz aos que sabiam que 

somente Deus pode satisfazer o coração humano. Disse que o homem busca 
preencher o vazio do seu coração com as coisas que o cercam. Desse modo 
busca em vão e não acha nada que possa ajudá-lo, encontrando apenas um 
abismo infinito que só pode ser preenchido por Aquele que é Infinito e 
Imutável. Em outras palavras, esse vazio somente pode ser preenchido por 
Deus.  

  
Muitos séculos antes, Agostinho disse a Deus: “O pensar em Ti 

toca tão profundamente que não posso me contentar até que louve a Ti, 
porque Tu nos fizeste e nosso coração encontra paz somente ao 
descansar em Ti”. Disse isso por experiência própria, pois, como resultado 
das orações de sua mãe e da leitura das Escrituras, Agostinho, um pecador 
imoral e de coração duro, foi profundamente convertido. Após inúmeras 
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experiências agnósticas, descobriu em Deus a resposta para sua inquietação 
interior.   

  
Os Salmos nos dão uma ideia dessa sede profunda: “Como a 

corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus.” 
(Salmos 42:1); “Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente; a 
minha alma tem sede de ti! Todo o meu ser anseia por ti, numa terra 
seca, exausta e sem água.” (Salmos 63:1).  

  
Como se viu, a humanidade sempre buscou a Deus. Mas na nossa 

era, pluralista, devemos perguntar: que Deus devemos buscar? Onde 
poderemos encontrá-lo? E como sabemos que já o encontramos?  “Eu acredito 
em Deus”, talvez seja a forma mais sem sentido que se ouve nos dias de hoje. 
A palavra Deus tornou-se a tela sobre a qual qualquer pessoa se sente livre 
para pintar a própria imagem do Divino. Como aquele garoto que rabisca um 
desenho, podemos desenhar Deus do nosso jeito. Para alguns é uma energia 
psíquica, para outros é tudo o que é mais forte do que eu, ou o poder interior 
que nos leva a uma consciência mais profunda. Dizer “eu acredito em Deus” 
pode significar que estamos vendo a nós mesmos num espelho de corpo 
inteiro. Portanto, como devemos começar nossa jornada em busca de Deus?  

  
O teólogo suíço Karl Barth, afirmou que existem apenas duas 

maneiras de se obter conhecimento de Deus: uma delas é começar pelo 
homem e elevar a razão; a outra é começar por Deus e aceitar sua revelação a 
nós. Por enquanto, vamos começar pela primeira: começando pelo homem e 
elevando a razão. Revelaremos alguns conceitos de Deus não dignos dEle. 
Ideias que brotaram do coração humano, imagens idólatras resultado dos 
desejos naturais da mente.  

  
Um teólogo da reforma sentenciou: “Quando a verdadeira 

história for contada, seja na luz parcial da perspectiva histórica, seja na 
luz perfeita da eternidade, é bem possível que seja revelado que o pior 
pecado da igreja, no século XX, tenha sido a banalização de Deus. 
Preferimos a ilusão de uma deidade mais segura, e assim reduzimos Deus 
a proporções mais manejáveis.” Chocante, não é mesmo?   

 
Todas as vezes que começamos pelo homem e elevamos a razão, 

fabricamos um ídolo. Nossa tentação é convidar a entrar em nossa mente 
ideias sobre Deus simplesmente erradas, ou de noções que O diminuem. A 
idolatria é muito mais do que dançar ou se ajoelhar em volta de uma imagem 
de madeira, prata ou de ouro. É a construção mental de um deus, com “d” 
minúsculo, de muito pouca semelhança com o Deus verdadeiro. Idolatria é dar 
respeitabilidade as nossas opiniões sobre Deus, formadas a nossa imagem e 
semelhança. É forjar uma imagem de Deus de acordo com as nossas 
inclinações e preferências. É reduzir Deus a “proporções mais manejáveis”.   
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No antigo testamento, o salmista contrastava os ídolos com o 
Deus que conheceu pela revelação pessoal. Perceba a diferença: “O nosso 
Deus está nos céus, e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, 
de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem 
falar, olhos, mas não podem ver; têm ouvidos, mas não podem ouvir, 
nariz, mas não podem sentir cheiro; têm mãos, mas nada podem apalpar, 
pés, mas não podem andar; nem emitem som algum com a garganta. 
Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam.” 
(Salmos 115:3-8).    Existem razões para que optemos pelas nossas ideias 
sobre Deus. Os israelitas fizeram um bezerro de ouro, porque ficaram 
impacientes com a demora de Moisés na montanha. A demora os deixou 
nervosos, levando-os a duvidar de sua volta: “pois a esse Moisés, o homem 
que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu". (Êxodo 32:1). 
Deus parecia um ser distante e despreocupado. Daí buscaram um deus mais 
presente e mais real. Construíram um bezerro que poderiam ver, tocar a 
carregar. Um deus de “proporções mais manejáveis”. Essa é a primeira razão 
da existência de tantas ideias idólatras hoje em dia. Estamos impacientes 
diante do Seu silêncio nessa era confusa.   

  
Achamos que Deus, se realmente fosse poderoso, deveria colocar 

um ponto final no sofrimento do mundo. E assim construímos um deus, com 
“d” minúsculo que tolera o mal pelas mesmas razões que nós, ou seja, não 
pode fazer nada em relação ao mal. Ou então, nos afastamos da realidade e 
dizemos que o mal não existe. É preciso destacar que um crescente número 
de pessoas acha, hoje, que a igreja é irrelevante. “Eu não preciso de igreja”, 
é um termo bastante comum. E o Deus cristão, também, é visto como 
irrelevante. Ademais, é um Deus exclusivo e muito exigente e, toda a vez que 
você O procura, Ele procura formular questões e mais questões sobre o 
pecado. Por nos ressentimos com essa intrusão, preferimos um deus que 
possamos manejar. Não um Deus onipotente, mas uma divindade aceitável, 
dedicada a ajudar a alcançarmos o máximo de nosso potencial humano.   

  
Assim, a segunda motivação para idolatria é o querer um Deus 

mais tolerante conosco. Menos exigente. Menos “julgador”. Quando um amigo 
meu deixou a esposa para viver com outra mulher, afastou-se dos amigos da 
igreja e fez novas amizades em bares e complexos esportivos, pois sentia-se 
melhor entre as pessoas que aceitavam as suas escolhas sem julgá-lo. Em vez 
de repreensão desejava louvor por ter tido “a coragem” de ter deixado sua 
esposa. Da mesma forma queremos um Deus que não vá interferir no cerne da 
nossa vida.   

  
Um compromisso com o individualismo alimenta a nossa natureza 

idólatra e nutridas pelo consumismo as pessoas fazem uma compra divina em 
um restaurante por quilo espiritual. A obra de um Deus que melhor se ajuste a 
um gosto pessoal. Essa ideia de servir-se é muito, mas muito importante. Sou 
o responsável por escolher o meu prato preferido. O mais importante é que 
essa é a “minha” escolha e nenhuma outra é melhor. Não fico julgando uma 
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pessoa na minha frente por ter escolhido um menu completamente diferente 
do meu, assim faço minhas escolhas, construindo um conceito de Deus 
perfeito para mim. Devido a um grande número de opções que um restaurante 
oferece, qualquer sistema de crença é possível.  

  
Milhões, hoje em dia, em coro, declaram: MINHA MENTE É MINHA 

IGREJA. Isso não é um fenômeno novo, observe o registro bíblico: “Ficaria eu 
calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como 
você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma.” 
(Salmos 50:21). Quando construímos uma ideia sobre Deus a partir da nossa 
imaginação, essa idolatria do coração é tão ruim quanto a idolatria das 
imagens. O profeta Ezequiel falou sobre isso: “Então o Senhor me falou: 
‘Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e 
puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem?’” 
(Ezequiel 14:2-3).  

  
Ídolos em seus corações, tropeços ímpios diante de si. Não é de 

admirar que Calvino tenha dito que “a humanidade é uma fábrica de 
ídolos”.  

 
Somos, como afirmou Paul Washer, “uma sociedade que temos 

estuprado a beleza”, temos escancarado a nossa perversidade, violentado a 
pureza. 

 
Na nossa próxima meditação, vamos falar sobre alguns desses 

ídolos da modernidade, enquanto isso, meditemos hoje na seguinte pergunta: 
como é o seu Deus?   

 
 


