Resumo de Gravidade —Verdadeiro
Para Ti Mas Não Para Mim: Evidências
da Existência e Identidade de Deus
Querido amigo, imaginas-te a saltar da borda de um alto penhasco, sem
paraquedas, enquanto gritas: “A gravidade é verdadeira para ti, mas não
para mim”? Só se estivesses louco, não é verdade?
Todos sabemos que a lei da gravidade é verdadeira por causa da
evidência que dela possuímos. Largamos um objeto e ele cai, tropeçamos
e caímos. Gosto de dizer às pessoas que os meus cães não têm a mínima
ideia do que seja a gravidade, e portanto não podem crer nela, mas não
andam por aí a voar.
A gravidade é verdadeira para todos, em qualquer lugar, quer se acredite
nela quer não.Mas acreditas que possa existir uma crença única sobre
Deus, que seja verdadeira para todos? Muitas vezes ouço as pessoas
dizerem: "Deus é verdadeiro para ti, mas para mim o que é verdadeiro é
outra coisa”, como se a verdade sobre Deus fosse apenas uma questão
de opinião pessoal.
De facto, a Bíblia afirma ser verdade para todos, quer acreditem ou não,
da mesma forma que o é a gravidade. Em essência, adverte que deixar
este mundo sem acatar o conselho crucial que a Bíblia dá é mais tolo do
que saltar de um avião sem paraquedas.Certamente tens algumas ideias
sobre a existência ou não-existência de Deus.
A questão é: tens alguma evidência objetiva que apoie essas ideias? Se
não, independentemente daquilo em que acreditas, essa é uma fé cega.
Se a tua crença está fundamentada nos teus sentimentos ou no que outra
pessoa acredita, vais ter uma surpresa.
A verdade sobre a existência e identidade de Deus não tem nada a ver
com sentimentos ou com o que qualquer pessoa ou grupo deseja que seja
verdade. A verdade descobre-se, não se inventa.
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