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Queridos amigos, bom dia! 
Uma ótima quinta-feira, ou quem sabe, 
mais apropriado para o Brasil, “feliz ano 
novo”, já que efetivamente é quando as 
instituições começam a “trabalhar”, se é 
que “trabalhar” seria uma verbalização 
adequada para o que fazem. 

 
Acho que você já deve ter 

ouvido a expressão “todas as religiões 
levam a Deus”, ou, também, “muitos 
caminhos levam a Deus”. Mas será mesmo? 
Isso, acredite, tem muito a ver com a 
nossa cultura pluralista, que abjeta 
acreditar que somente podemos chegar a 
Deus através de um ÚNICO caminho. 

 
No texto que 

compartilhamos, a seguir, Erwin Lutzer, nos trará luz a mais essa escuridão 
relativista: 

 

MUITOS CAMINHOS LEVAM A DEUS 
 
Todas as vezes que me sento ao lado de alguém durante um voo, 

a conversa sempre começa pela condição do tempo, passa pela religião e 
chega a Cristo. Há alguns anos, minha esposa e eu estávamos viajando juntos, 
quando notei que uma mulher na outra fileira de bancos estava usando uma 
cruz. Na esperança de começar uma conversa, eu disse: 

 
- Obrigado por usar essa cruz. Nós realmente temos um Salvador 

maravilhoso, não é? 
 
Ela revirou os olhos e disse: 
 
- Bem, não enxergo a cruz como você. Dê uma olhada nisso.  
 
Mostrou-me que debaixo da cruz havia uma estrela de Davi e, 

embaixo desta, uma pequena joia que representava o deus hindu Om. 
 
- Sou assistente social – ela disse. – Descobri que as pessoas 

encontram a Deus de várias maneiras. O cristianismo nada mais é que um dos 
caminhos que levam ao divino. 

 
Contou-me que preferia a espiritualidade à religião, a busca por 

experiências às crenças específicas. Acreditava em um Deus panteísta, uma 
força que não precisava ter temida. 
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Conversas como essas reforçam minha crença de que a 
espiritualidade está florescendo, e junto com ela, a crença de que existem 
muitas maneiras de se chegar a Deus. Os credos saíram de moda e os 
sentimentos estão em alta. Escrevendo para a revista Time, o roteirista de 
cinema e produtor de Hollywood, Marry Kaplan disse: 

 
“O que me levou à meditação foi sua aparente neutralidade 
religiosa. Você não precisa acreditar em nada; só precisa 
meditar. Eu estava preocupado com a condição de uma fé – que 
eu só poderia fingir – para poder colher seus benefícios, mas 
fiquei muito feliz ao descobrir que noventa por cento da 
meditação refere-se simplesmente à própria prática, ou seja, 
comparecer às sessões.” 
 

As pessoas dizem que para sermos verdadeiramente espirituais, a 
crença não apenas é desnecessária, mas é até mesmo indesejável. Alguém já 
disse que “as pessoas estão muito ocupadas, procurando inventar maneiras 
pouco ortodoxas para chegar aonde estão indo”. 

 
O cristianismo está sendo de tal forma redefinido que está cada 

vez mais difícil distingui-lo do budismo ou de outras ideias religiosas orientais. 
Hoje podemos ser espirituais sem Deus, sem “crenças”. E, com essa guinada 
para o panteísmo, também cresceu a intolerância para com o cristianismo 
histórico. No portão de entrada de uma universidade estadual americana 
pode-se ler a seguinte placa: “Tudo bem para você, se achar que está certo. 
Tudo mal para você, se achar que alguém está errado”. Na última década, o 
pecado foi definido como algo inexistente, mas se ainda existe algum pecado, 
este é o julgar que uma outra pessoa está errada. Dizem que a verdade não é 
algo para ser descoberto, mas para ser construído, manufaturado tanto 
individualmente quanto por consenso. O sentimento de uma pessoa é mais 
importante, digamos, que as palavras de Jesus. 

 
Nossa cultura pluralista rejeita abertamente a afirmação de que 

só se pode chegar a Deus através de um único caminho. Basta que os batistas 
do sul dos Estados Unidos peçam aos membros de suas igrejas para orarem por 
seus amigos judeus, para que reconheçam a Cristo como Messias, que 
prontamente surge uma tempestade de protestos. A unificação de todas as 
religiões parece um objetivo tão digno de ser alcançado que os que se opõem 
são vistos como arrogantes, fanáticos e, obviamente, intolerantes. 

 
... 
 
Na verdade, de acordo com a atual linha de pensamento, Deus 

está em tudo o que nos cerca. O Criador não é mais sagrado, mas a criatura é. 
Ouvimos que o nosso eu é sagrado, que a terra é sagrada, que os animais são 
sagrados e assim por diante. Em seu livro “O seu eu sagrado”, o dr. Wayne W. 
Dyer descreve que deseja nos apresentar “essa brilhante luz celestial para 
que possamos conhecer as maravilhas de ter o nosso eu sagrado triunfando 
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sobre as exigências do ego que, mais do que qualquer outra coisa, quer detê-
lo”. Tal pensamento atribui à criatura a glória que deveria ser reservada a 
Deus, como Paulo escreveu: 

 
“Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória 
do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do 
homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e 
répteis” (Romanos 1:22-23). 
 
A espiritualidade contemporânea define Deus como o 

empregador que dá oportunidades iguais para todos, a fonte universal de 
energia, que está à espera para ser tocada por todos nós. O que acreditamos 
não é importante: o desafio é entendermos a nós mesmos à luz desse poder 
mais elevado que já está em nós. Se precisarmos de perdão, só é preciso 
concedê-lo a nós mesmos, pois quebramos os mandamentos de um Deus que 
não é pessoal. Não existe o Deus que se ofende, portanto, não existe o Deus a 
quem precisamos pedir perdão. A moda é a auto-salvação por meio do 
autoconhecimento. 

 
... 
 
Alguns anos atrás, fui a Washington com duas de minhas filhas 

para falar no retiro de uma igreja. Estava presente naquele acontecimento 
um membro do destacamento do serviço secreto do presidente Bush, que nos 
perguntou se gostaríamos de visitar o Salão Oval no dia seguinte, já que o 
presidente estava fora da cidade. Sentimo-nos honrados em aceitar o convite. 

 
Na manhã seguinte, encontramos aquela pessoa em um dos 

portões da Casa Branca. Quando fomos parados na primeira guarita, uma de 
minhas filhas mostrou sua carteira para que o oficial pudesse inspecionar, mas 
este mexeu a cabeça e disse: “Você está com ele?”, apontando na direção do 
agente e continuou: “Pode entrar.” 

 
Então, quando chegamos na Casa Branca, encontramos outro 

agrupamento de guardas. Olharam para o agente, olharam para nós e 
disseram: “Vocês estão com ele. Podem entrar”. No corredor encontramos 
mais guardas. Mais uma vez olharam para o agente, olharam para nós e 
disseram: “Vocês estão com ele [...] Podem entrar”. 

 
Nesse momento, estávamos nos aproximando do Salão Oval. Já 

dava para ver a porta aberta. Havia ainda mais um guarda à entrada. Olhando 
para o agente, também sinalizou para nós, como se estivesse dizendo: “Vocês 
estão com ele. Podem entrar”. Então, entramos no Salão Oval, embora não 
pudéssemos ir muito além da porta de entrada. 

 
Agora, imagine que todos os crentes em Cristo morram no mesmo 

dia. Quando chegarmos do outro lado do portão chamado morte, Jesus vem 
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até nós para nos indicar o lugar da nossa nação celestial. Passamos por uma 
legião de anjos, mantendo guarda no caminho da Nova Jerusalém. Olham para 
Cristo, olham para nós e dizem: “Vocês estão com Ele. Podem entrar”. 

 
Então, passamos por outro grupo de anjos e mais outro. Cada um 

desses grupos olha para Cristo, olha para nós e diz: “Vocês estão com Ele. 
Podem entrar.” 

 
Finalmente, chegamos perto da própria habitação de Deus. 

Aquilo que as Escrituras chamam de “luz inacessível” (1ª Timóteo 6:16) ofusca 
nossa visão. Por um momento, temos uma espécie de flashback, lembrando-
nos dos nossos pecados e fracassos. Entre nós, havia uma mulher que 
cometera abortos. Uma prostituta estava conosco também. Adúlteros ao lado 
de homossexuais, ladrões junto com os avarentos. Todos esses foram 
redimidos e lavados pelo sangue de Cristo. 

 
Entre os membros do grupo, também estavam os que não haviam 

cometido tais pecados, embora tenham lutado com pecados similares em suas 
mentes. O flashback é tão poderoso que cada um de nós protesta dizendo: 
“Não posso entrar! Não posso entrar!”. 

 
Contudo, os anjos que estão ao lado do portão da habitação de 

Deus olham para Jesus, olham para nós e dizem: “Vocês estão com Ele [...] 
Entrem!”. E assim acontece, com Cristo nos levando à presença do Deus Todo-
Poderoso... 

 
Se nossa confiança está em Cristo, compartilharemos seu triunfo 

no céu. A descrição a seguir é um poderoso lembrete de que existe apenas um 
HOMEM no centro do universo, um ÚNICO HOMEM capaz de nos levar à 
presença de Deus. O Apocalipse de João registra o louvor oferecido a esse 
homem: 

 
“Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois 
foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens 
de toda tribo, língua, povo e nação. 
Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e 
eles reinarão sobre a terra". 
Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de 
milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem 
como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: 
"Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, 
sabedoria, força, honra, glória e louvor!" Apocalipse 5:9-12 
 
Agradeçamos a Ele por nos apresentar ao Pai e nos convidar a 

participar da mesa para termos comunhão com ele. 
 


