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Queridos amigos, bom dia! Uma ótima 
quarta-feira para você e todos os seus. Hoje vamos dar 
continuidade ao texto “MENTIRAS SOBRE DEUS”, escrito 
com base em um estudo realizado pelo Dr. Erwin 
Lutzer. Esse autor elencou 10 mentiras sobre Deus e, 
em nossa última meditação, vimos a primeira delas: 
“DEUS É TUDO O QUE QUEIRAMOS QUE ELE SEJA”. 
Finalizamos prometendo compartilhar alguns dos ídolos 
da atualidade que são moldados no objetivo de 
domesticar Deus.   

  

MENTIRAS SOBRE DEUS – PARTE 2  
 
É sempre tentador construir um Deus baseado nas nossas 

concepções de vida e interesses pessoais. E nesse objetivo, construímos um 
deus, com “d” minúsculo. Depois que assumimos a ideia que podemos 
desenvolver um deus de baixo para cima, ou seja, partindo do homem para os 
céus, a criação de ídolos tornar-se uma tarefa fácil. E para fazer isso 
utilizamos até Bíblia, em uma das mãos, e na outra uma agenda com os 
registros dos nossos interesses. Hoje veremos o primeiro desses ídolos: O DEUS 
DA MINHA SAÚDE E DA MINHA RIQUEZA.  

  
Em razão da nossa preocupação com o sucesso, dinheiro e 

diversão, não deveríamos nos surpreender com o fato de que um deus 
especial, ocidentalizado tenha advindo nas últimas décadas. Esse conceito de 
Deus parece ter sido extraído da Bíblia, mas na realidade reflete mais o 
capitalismo do que uma análise séria dos textos bíblicos. Esse deus tornou-se 
um conselheiro financeiro. Nosso gerente de conta pessoal. Nosso consultor.   

  
Glória Copeland, esposa do tele evangelista norte-americano 

Kenneth Copeland, escreveu o seguinte: “A palavra de Deus simplesmente 
revela que a carência e a pobreza não estão de acordo com a vontade de 
Deus para quem é obediente. Permita que o Espírito Santo ministre a 
verdade ao seu espírito até que você entenda, sem qualquer sombra de 
dúvida, que a vontade de Deus é a prosperidade.” Ela está falando de 
apartamento novinho, diamantes, carros do ano, e não de riquezas espirituais. 
Esse tipo de evangelho não poderia ter sido pregado na Roma antiga, assim 
como não funcionaria, nos dias de hoje, em lugares como o Haiti, Bielorrússia 
ou Angola. Seria muito difícil convencer os mártires da igreja de que eles 
tinham um direito dado por Deus de serem ricos e prósperos, pois se 
contentariam com a pobreza caso fossem libertos dos leões, e da espada dos 
assassinos. O “deus” da minha saúde e da minha riqueza é o “deus” do 
ocidente, o “deus” do consumismo.   

  
Quando corretamente interpretada, a Bíblia pode ser proclamada 

em todas as culturas, o que dizemos sobre Deus deve ser a mais pura verdade 
em tempos de guerra ou de paz, na pobreza e na riqueza, na vida e na morte. 
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Pode até parecer que o “deus da minha saúde e da minha riqueza” foi 
retirado da Bíblia, mas esta é uma interpretação distorcida que deixa milhares 
de pessoas desiludidas com o seu rastro.   

  
Como poderíamos acreditar num Deus assim, quando o próprio 

Jesus disse: "As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas 
o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça". (Mateus 8:20). Ou então 
olhando para o apóstolo Paulo que de uma prisão escreveu: “aprendi a 
adaptar-me a toda e qualquer circunstância.” (Filipenses 4:11). Temos 
ainda um outro ídolo: O DEUS DAS MINHAS NECESSIDADES EMOCIONAIS. Em 
nossa cultura terapêutica, na qual todos estamos em uma redescoberta ou em 
uma negação, trocamos a linguagem das escrituras pela linguagem das 
revistas de psicologia. O pecado é definido como falta de autoestima, 
abandonou-se a ideia que o conhecimento de Deus deve ser o nosso objetivo. 
O conhecimento de nós mesmos e de nossas necessidades de sermos 
respeitados deve ser o primeiro item de nossa “agenda teológica”.   

  
Na década de 1980, o Reverendo Robert Schuller Harold, disse 

que: “Precisamos de uma teologia de salvação que comece e termine com 
o reconhecimento da carência de glória que todas as pessoas têm”. De 
acordo com esse conceito, Deus não é o juiz ofendido, mas um servo que está 
esperando uma oportunidade de confirmar a nossa dignidade. Schuller 
continua: “A mensagem do evangelho não é apenas defeituosa, mas 
potencialmente perigosa caso tente rebaixar a pessoa antes de elevá-la.” 
É muito triste ver que essas ideias fazem parte da nossa cultura 
contemporânea, e sem empecilhos encontram acolhimento dentro das igrejas.   

  
A cultura mais difundida sugere que se eu puder comparecer a 

um programa de entrevistas na televisão, e expor os meus mais profundos 
segredos ao mundo, serei ajudado e finalmente curado. Terei meus 15 
minutos de fama e “ajustarei” os meus ponteiros. Deus, se for digno da minha 
atenção, existe para dar a aceitação incondicional que mereço. A verdade é 
que o trabalho de Deus é afirmar quem eu sou. E a grande necessidade não é 
de me arrepender, mas sentir-se confortável com minha verdadeira e singular 
personalidade.  

  
O famoso historiador Joseph A. Turner comenta: “Antigamente 

a religião era centrada em Deus, antes tudo o que não levava a glória de 
Deus era infinitamente maligno. Hoje, o que não leva a felicidade do 
homem é mal, injusto e impossível de ser atribuído a uma divindade. 
Antes o homem vivia para glorificar a Deus, hoje Deus vive para servir ao 
homem.” O sociólogo Robert Nut Hall destaca que “a espiritualidade não é 
mais considerada boa por ter atingido os padrões absolutos de verdade e 
bondade, mas porque me ajuda a estar bem no mundo. Eu sou o juiz de 
seu valor.” Em outras palavras, Deus trabalha para mim como meu grande 
terapeuta cósmico.  
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Existe alguma verdade em tudo isso, Cristo realmente prometeu 
a paz, mas não a paz destituída do sofrimento. Não uma paz que esteja isenta 
de conflitos. Ainda hoje muitos dos seguidores de Cristo são perseguidos e até 
martirizados. A promessa de Cristo é que Ele estaria conosco, não que nossa 
vida estaria livre de angústias. Mas quando minha necessidade de aceitação é 
mais importante do que minha necessidade espiritual de justificação, então 
Deus me deve satisfações. Quando busco mais a gratificação pessoal, do que a 
humilde adoração ao meu Criador, estou me esquecendo que existo para sua 
glória e não para a minha própria.   

Não é possível reduzir Deus a receita de tranquilidade emocional 
a luz das palavras de Jesus: "Não pensem que vim trazer paz à terra; não 
vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que ‘o homem fique 
contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra; os 
inimigos do homem serão os da sua própria família’”. (Mateus 10:34-36).  

  
Na nossa próxima reflexão mais um ídolo: O DEUS DO MEU SEXO.  
  
Que possamos, no dia de hoje, meditar nessas palavras.  
 

 


