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Todas as minhas perguntas podem ser
respondidas?

Geralmente é difícil encontrar respostas ponderadas
às perguntas mais frequentes sobre Deus e a Bíblia. Nós
(Josh e Sean) estamos tentando apresentá-las a você aqui.
Ao todo, falamos mais de 15 mil vezes a auditórios jovens e
adultos. Procuramos pesquisar os assuntos e as perguntas
que os cristãos e os não cristãos têm feito. Estudamos o que
os eruditos e teólogos do passado disseram. E seria ótimo
dizer que encontramos todas as respostas, mas isso simplesmente não é verdade.
Deus e sua divina Palavra compõem um tema tão
imenso e profundo que precisamos confessar existirem muito mais perguntas do que respostas. De fato, quanto mais
estudamos e aprendemos sobre Deus e a Bíblia, mais nos damos conta de quão pouco realmente sabemos. Todavia, isso
não nos impede de acreditar.
Há muitas perguntas sobre Deus e a Bíblia com respostas satisfatórias. Mas, para algumas pessoas, elas talvez
não sejam satisfatórias – de fato, podem parecer ridículas
para os que não creem. Até mesmo o apóstolo Paulo disse
que a mensagem da cruz é loucura para os que não creem
(1Co 1.18)! Muitas das perguntas às quais respondemos aqui
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são perguntas espirituais que requerem respostas espirituais. Se você aceita apenas respostas “seculares”, pode ficar
desapontado.
Por isso, em muitas ocasiões pediremos que analise a
resposta da perspectiva de Deus, porque é assim que recebemos o verdadeiro discernimento e direção. Nossa expectativa é que você encontre tais respostas neste livro. Ao mesmo
tempo, estamos lidando com perguntas muito difíceis – perguntas sobre as quais a humanidade vem meditando há séculos. E algumas dessas respostas, embora nos satisfaçam
até certo ponto, permanecem incompletas. Por vezes, devemos aceitar que há assuntos e situações que Deus conhece,
mas que permanecem parcial ou totalmente um mistério
para nós, humanos. Isso não significa que o cristianismo é
uma questão de fé cega. Mas é importante reconhecer nossas
limitações.
Por essa razão, nem todas as suas perguntas sobre
Deus e a Bíblia poderão ser respondidas neste ou em qualquer outro livro. Mas vamos nos esforçar para tratar cada
pergunta com honestidade e dar respostas claras e práticas. No entanto, a chave para obter respostas reais sobre as
questões difíceis da vida está na atitude. Em sua sabedoria, o
rei Salomão compreendeu esta atitude e a compartilhou conosco no capítulo 2 de Provérbios. As verdadeiras respostas
vêm da conquista de sabedoria vinda de Deus.
Meu filho, se aceitares minhas palavras e guardares contigo meus mandamentos, para que faças teu ouvido atento à
sabedoria e inclines o coração ao entendimento; sim, se clamares por discernimento e levantares tua voz por entendimento; se o buscares como quem busca prata e o procurares
como quem procura tesouros escondidos; então entenderás
o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Pois
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o Senhor dá a sabedoria; o conhecimento e o entendimento
procedem da sua boca; ele reserva para os justos a verdadeira sabedoria, como um escudo para os que caminham em
integridade, guardando as veredas dos justos e protegendo o
caminho dos seus santos.
Então entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todas as
boas veredas. (Pv 2.1-9)

11

