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A VERDADE NOS TEMPOS MODERNOS  
  
Bom dia, queridos amigos! 

Uma ótima sexta-feira para você e 
todos os seus. Blaise Pascal, nascido em 
19 de agosto de 1662, foi um físico, 
matemático, filósofo e teólogo francês. 
A ele é atribuída a frase: “Devemos 
saber em que duvidar, em que ter 
certeza e em que ceder”.  

  
Friedrich Wilhelm 

Nietzsche, nascido em 15 de outubro 
de 1844, era um filósofo, poeta e compositor alemão, é o pai do relativismo e 
um laicista inveterado, sendo dele a sentença: “Não há fatos eternos, como 
não há verdades absolutas.”  

  
Dois filósofos, é verdade, mas de convicções absolutamente 

distintas. Observemos que Pascal não expurga as verdades absolutas, como 
assim o fez Nietzsche, mas exprime que há fatos que podem ser objeto de 
dúvida, outros em que podemos até ter nossas convicções reformuladas 
(ceder), mas a verdade deverá produzir em nós uma certeza que não pode ser 
mais atingida pela dúvida. Esse é o contexto exato da sua afirmação.  

  
Equivocou-se Nietzsche, não só há fatos eternos como verdades 

absolutas, todavia a verdade carece de ser transmitida com sabedoria e 
humildade, sob pena de subvertê-la, tornando-a ineficaz para quem a recebe.  

  
John Burke, em seu livro “Pessoas Perfeitas” nos traz, por 

exemplo, como essa nossa sociedade de tempos modernos, secularizada, 
enxerga as verdades absolutas do cristianismo. Observemos como nós, 
cristãos, somos vistos no contexto “moderno”:  

  
“A História, especialmente a religiosa, como está na Bíblia, 

foi escrita ou selecionada por uns poucos poderosos com o 
propósito de oprimir e controlar as massas mais fracas 
(especialmente mulheres, escravos, populações minoritárias 
etc.)... Não existe história ‘verdadeira’ que não seja 
tendenciosa. Supõe-se, portanto, que os escritores bíblicos 
foram tendenciosos ao escrever. Aqueles que compilaram as 
Escrituras eram supostamente autorizados e ‘de Deus’, 
escolhendo somente os livros que beneficiavam seus interesses 
controladores. Por isso, as Escrituras não podem ser aceitas 
como história fiel, mas simplesmente como um outro ponto de 
vida da Antiguidade.  
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As normas da verdade e da moral evoluem do contexto social 
para o propósito do benefício e sobrevivência mútuos, mas são 
relativos a esse contexto ou cultura. Nenhuma verdade é 
absoluta porque nenhuma pessoa ou sociedade pode saber ou 
compreender todas as coisas. A verdade é, na realidade, a nossa 
interpretação do mundo com base em nosso ponto de vista 
subjetivo.  

  
Portanto, a arrogância a respeito da verdade vem de um 

desejo de controlar e subjugar as pessoas. As pessoas que 
pensam ter ‘A Verdade’ são a fonte da maior parte de todas as 
guerras religiosas, atos intolerantes de ódio e fanatismo no 
mundo. A verdade arrogante é o maior mal.”  
  
Como nos ensina John Burke, a maior resistência à verdade cristã 

eclode quando os ditos cristãos apresentam-se arrogantes, diferentemente 
daquele que dizem seguir que era compassivo e humilde de coração.  

  
O próprio apóstolo Paulo, que detinha grande habilidade na 

argumentação e no convencimento das verdades e princípios do Senhor, fez 
questão de ressaltar que “o conhecimento traz orgulho, mas o amor 
edifica” (1ª Coríntios 8:1). Antes de esbravejar as verdades bíblicas, é 
importantíssimo que as pessoas enxerguem em nós o modus operandi de quem 
dizemos seguir. “A maior parte das pessoas não está perguntando ‘O que é e 
verdade?’, mas: ‘Eu quero ser igual a você?’”, nos adverte o autor.  

  
Como um imperfeito pode transmitir a outrem o que é 

“Perfeito”? Como eu posso dizer para uma outra pessoa que eu estou certo, 
que os cristãos estão certos, quando sabemos que podemos ser enganados até 
pelas nossas próprias intensões?  

  
Nesses tempos modernos, onde a fé é vista como um mero 

desenvolvimento sociológico, ressoa a pergunta: “O que é a verdade?” Sabe, 
como destacou Burke, essa pergunta vem sendo feita há mais de dois mil 
anos, e foi registrada no evangelho de João 18:38: “Perguntou-lhe Pilatos: O 
que é a verdade?”.  

  
Certamente passava pela mente de Pilatos as mesmas 

concepções da nossa era, ou seja, como essa verdade poderia se limitar ao 
conhecimento de um ser humano. Como você, após ter lido milhares de livros 
e estudar várias áreas do conhecimento poderia fazer convergir tudo para 
uma verdade absoluta?  

  
“Alguém pode ficar perto de uma piscina durante um tempo 

vendo os outros nadar. Pode analisar por que eles se arriscam, 
questionar se é seguro correr o risco e se a água pode realmente 
manter a pessoa na superfície. Pode examinar e esmiuçar como 
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e por que outros nadam, estudar em detalhes as propriedades da 
água, ler histórias de pessoas que nadam e de outras que se 
afogaram enquanto nadavam. Mas se depois de todo esse 
aprendizado se afastar da piscina e dizer: ‘Nadar não funciona 
para mim’, é porque nunca mergulhou na água. Não se pode de 
fato nadar sem nunca mergulhar” (John Burke).  
  
A pergunta feita por Pilatos (“O que é a verdade?”), que ressoa 

até os dias de hoje, possivelmente ocorrera porque ele recusou-se a aceitar o 
que lhe havia dito o Salvador: "... Jesus respondeu: ‘Tu dizes que sou rei. 
De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo: para 
testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem’". (João 
18:37).  

 
A resposta, ETERNA e ABSOLUTA é que a VERDADE é uma pessoa: 

JESUS CRISTO. E não só a VERDADE, como também o CAMINHO e a VIDA: 
“Respondeu Jesus: ‘Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem 
ao Pai, a não ser por mim’”. (João 14:6)  

  
Não nos esqueçamos, entretanto, que essa Verdade deve ser 

transmitida com o nosso testemunho (“Eu quero ser igual a você?”) e com 
humildade e amor (1ª Coríntios 8:1).  

 
 


