JESUS E OUTROS DEUSES

Abril
ESTUDO - 3

MOMENTO DA VISÃO
Estou feliz de estarmos na nossa terceira semana da série “God Talk” com você hoje. Começamos a semana
um com a pergunta “Deus é real? Então seguimos para nossa segunda pergunta na semana passada: Jesus é
AQUELE Deus?
O título do nosso estudo é “Jesus e outros deuses”. Jesus e outros deuses com letras minúsculas; Jesus e
outras religiões, outras fés. Como Jesus se compara, relaciona, concorda e discorda de outras religiões
populares que existem?
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. Você conhece ou já frequentou de outras religiões?
2. Você quer contar alguma coisa de como era lá?
TEXTO: Atos 17:1-5
INTRODUÇÃO:
• Estamos próximos de falar sobre três diferentes religiões, mas antes disso, existe uma coisa muito
importante: precisamos conhecer muito bem Jesus antes de falarmos sobre outras fés. Precisamos
conhecer Jesus muito bem.
• Durante três semanas, Paulo e Silas foram às mesmas sinagogas e confrontaram Judeus, Gregos,
mulheres, homens e qualquer pessoa que pudesse ouvir sobre Jesus e Sua mensagem. As pessoas
ficavam atônitas! Elas não podiam acreditar no que estavam ouvindo! E muitas delas davam suas vidas a
Cristo e se juntavam ao movimento. Mas o versículo 5 mostra que outras não eram amigáveis e ficavam
furiosas. O fato é que Paulo e Silas eram seguros no conhecimento que tinham sobre Jesus e assim eles
falavam ousadamente sobre Ele e isso resultava em pessoas vindo para a fé.
• O mesmo vale hoje. Por causa do tempo, vamos focar apenas em uma ou duas partes de cada fé, mas isso
é o que precisamos saber:
• NÓS NÃO PODEMOS FOCAR DEMAIS EM OUTRAS FÉS E NOS ESQUECERMOS DA NOSSA PRÓPRIA
FÉ.
• Nós não podemos estudar e aprender sobre outras religiões e negligenciar o estudo da nossa própria
religião. As duas coisas devem acontecer em paralelo.
• Está pronto? Certo, vamos lá.
1. JESUS E O ISLAMISMO
• O Cristianismo e o Islamismo têm algumas coisas parecidas:
• Ambos adoram um único deus, não o mesmo deus, mas um único deus.
• Ambos seguem um livro de fé: o Cristianismo tem a Bíblia e o Islamismo tem o Alcorão.
• E ambos têm zelo por Deus.
• Se você já se encontrou com um verdadeiro muçulmano, deve ter percebido que ele tem zelo por deus.
Eles são unidos quando se trata da fé deles. Zelosos.
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Eles oram de joelhos cinco vezes ao dia, eles ajudam os pobres, eles jejuam regularmente e eles
memorizam o Alcorão.
Eles realmente têm zelo pelo deus deles de uma maneira que nós Cristãos, eu e você, podemos aprender.
Mas uma diferença fica evidente quando se considera como os dois deuses do Cristianismo e do Islamismo
enxergam as pessoas, você e eu. Alá não é relacional e até considera pessoas suas escravas. E mais, toda
a fé é baseada no tema da submissão; isso é o que a palavra “islã” de fato significa: submeter-se. Alá não
é um Pai gracioso e ele não é seu amigo amado; ele é seu definitivo juiz, e você deve fazer o que lhe for
dito para fazer.
Como isso se compara com Jesus? Em certo estágio de Sua vida, Jesus tinha tantas pessoas em volta
Dele que Sua própria mãe e irmãos não conseguiam sequer falar com Ele. Então, enviaram alguém para
dizer a Jesus que queriam Lhe falar... A resposta de Jesus em Marcos 3:33-35 é totalmente inesperada:
“Jesus respondeu, "Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? ", perguntou ele. Então olhou para os
que estavam assentados ao seu redor e disse: "Aqui estão minha mãe e meus irmãos! Quem faz a vontade
de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe".
Jesus chama Seus discípulos, aqueles que dão suas vidas a Ele, de irmãos e irmãs. Existe um
relacionamento que é mais próximo que aquele com Seus irmãos e irmãs de sangue! Mas Ele vai além.
Hebreus 2:11 diz: “Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso
Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos.
Jesus não tem vergonha de nos chamar de Seus irmãos e irmãs? Não, de maneira alguma. Na verdade,
Ele é tão íntimo de nós que decidiu descer, viver como homem e morrer pelas pessoas que Ele ama
desesperadamente. Alá jamais faria isso. Alá não sangra amor pelas pessoas. Jesus sim. Alá diz submetase e obedeça; Jesus diz, “Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei
descanso.”
O Islamismo adora um Deus que está longe e distante; O Cristianismo adora um Deus que está próximo,
que é amoroso e por fim, perdoador.

2. JESUS E O MORMONISMO
• Sei que muitos podem ter amigos Mórmons. Eu também tive amigos Mórmons quando morava no Rio de
Janeiro e eu posso dizer que uma coisa que eles valorizam muito é família.
• Eles amam famílias e buscam ter famílias saudáveis.
• Sinceramente, poucas religiões podem dizer que fazem tanto trabalho e programas de assistência ao redor
do mundo como o Mormonismo. Eu gostaria que a comunidade cristã fosse mais assim.
• Eu gostaria que a comunidade cristã pudesse aprender com eles como se engajar mais nessas áreas. Esse
é um bom assunto para começar uma conversa com um amigo Mórmon. Cumprimente-o. Isso mostra que
o valoriza verdadeiramente como pessoa.
• Mas a fé Cristã e a fé Mórmon são diferentes em uma tonelada de questões importantes.
• Embora o Mormonismo use muitas das mesmas palavras do Cristianismo, essas palavras têm significados
drasticamente diferentes.
• Coisas como:
• Os Cristãos adoram Deus como uma trindade, um Deus em três pessoas; Os Mórmons adoram três
diferentes deuses: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo.
• Os Cristãos leem a Bíblia, os Mórmons leem o Livro de Abraão, O Livro do Mórmon, Doutrinas e Convênios,
Pérola de Grande Valor e a Bíblia.
• Os Cristãos ganham a salvação através da graça apenas, não podemos conquistar nada da nossa salvação:
é simplesmente um presente; Os Mórmons ganham sua salvação através de graça e obras: quanto mais
duro seu trabalho, maior será seu status no paraíso. As duas fés não são a mesma.
• Mas a discordância mais importante vem dos que eles creem sobre Deus ou deuses com relação a Jesus.
Jesus afirma em João 14:6, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por
mim.”
Aqui Jesus afirma que Ele é o ÚNICO caminho para o céu. Não existe outro caminho além desse. Ou você
vai por Ele ou não vai para o céu. Aprendemos também na semana passada todas as afirmações de Jesus
acerca de ser Deus. Não existem múltiplos deuses. Existe apenas um Deus e Seu nome é Jesus. O
Cristianismo adora um Deus.
• O que o Mormonismo diz? Siga-me mais de perto agora: o Mormonismo até concorda e diz que Jesus é o
único caminho para o céu e que você deve ir através dele para chegar lá. MAS eles também dizem que
Jesus é apenas o Deus deste planeta. Mas existem também muitos outros deuses no universo. Na verdade,
você poderia literalmente se tornar um deus ao longo do tempo. Jesus é o único Deus? Não. O Mormonismo
diz que existem vários deuses. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo são apenas três dos muitos
deuses que estão por aí. Se você obedecer o suficiente na Terra, você eventualmente se tornará seu próprio
deus e governará seu próprio planeta no paraíso. Percebe como isso é diferente? O Cristianismo diz que
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existe apenas um Deus, ao qual todos se sujeitarão no paraíso. O Mormonismo diz que existem vários
deuses, podendo você até eventualmente se tornar um deles depois de morrer.
Estas não são a mesma fé. Essas são diferenças importantes e tópicos de discussão que você precisa
conhecer.

3. JESUS E O BUDISMO
• Quantos de vocês gostam de comida chinesa? Cara, EU AMO comida chinesa! Você já foi a um restaurante
chinês e viu a estátua de Buda na entrada? O cara fica feliz assim que todos saem: ele é coberto com ouro,
seu sorriso é de orelha a orelha, sua barriga parece que ele comeu vários rolinhos primavera e ele parece
um cara feliz da vida. Mas o que Budismo significa? Como se relaciona com Jesus e com o Cristianismo?
• Se você já conversou com um Budista, vai perceber que eles são pessoas incrivelmente humildes e
amigáveis. Eles tratam tudo neste mundo com extremo cuidado e atenção. Eles querem paz, tranquilidade
e, mais importante, que a unidade seja a força que impulsiona tudo. E os cristãos não querem a mesma
coisa? Com certeza sim! Budismo e Cristianismo compartilham uma profunda paixão em ver um mundo
confuso se tornar bom.
• Então, qual a diferença? Porque não começar a usar um roupão laranja, praticar meditação ioga e queimar
incenso em todo lugar?? Deixe-me dizer porque, e ouça cuidadosamente.
• O Budismo diz: o mundo está perdido e eu posso consertá-lo. O Cristianismo diz: o mundo está perdido e
somente Deus pode consertá-lo. A resposta não pode estar nas pessoas; a resposta tem que vir de algum
lugar além das pessoas.
• Desde o princípio, as pessoas no jardim do Éden tendem a se desviar de Deus. Lembra-se da estória de
Adão e Eva em Gênesis 3? Eles comeram a fruta porque a serpente disse que poderiam “...se tornar como
Deus”. Após comerem, logo perceberam que foram enganados e se esconderam de Deus. Naquele exato
momento, não havia pessoas de resgate para consertar o problema; era preciso Deus vir com o resgate já
que o texto diz em Gênesis 3:9 – “Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você?”
• Deus foi procurar seus dois filhos. Ele sabia que eles tinham fugido, mas Ele os queria de volta para um
relacionamento. Adão e Eva estavam envergonhados; Eles não se achavam dignos de estar com Deus.
Você sabe que sentimento é esse, não é mesmo? Todos sabemos. E foi nesse momento, conforme Gênesis
3:21, que Deus agiu: “O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher”.
• A humanidade precisava de um resgatador e Deus ofereceu Sua mão. Deus foi o Salvador da humanidade.
Adão e Eva se esconderam do problema; Deus se aproximou e resolveu o problema fazendo roupas para
cobrir a vergonha deles. Na sua essência, o Budismo diz que as pessoas podem corrigir os problemas do
mundo, mas nós todos sabemos que isso não funciona.
• Todas as gerações tentaram desde antes que podemos lembrar e, no entanto, as estatísticas mostram que
o século 20 viu mais derramamento de sangue que todas as gerações anteriores juntas. Pense bem e
avalie. Isso é progresso? Não. A humanidade não pode resolver seu próprio mal; é muito profundo; é muito
constante. Somente Deus pode resolver nosso problema.
CONCLUSÃO
• Vou encerrar com isso: Cristianismo é a única fé NO MUNDO que tem um Deus de amor que deseja tanto
as pessoas que enviou Seu próprio Filho para viver esta vida, suportar toda dor, sofrimento e tristeza que
você e eu sentimos, ser tentado em todas as áreas em que também somos e mesmo assim não pecar, e
então tomar sobre si toda punição que nós merecemos pelas nossas falhas e finalmente morrer numa cruz
em nosso lugar. Deus oferece uma saída para os nossos pecados, uma saída para seus pecados dando
um Jesus Salvador que ressuscitou.
• Maomé ainda está no túmulo, Joseph Smith ainda está no túmulo, Buda ainda está no túmulo. Apenas
Jesus deixou o túmulo. Ele é o Deus que morreu e ressuscitou por todas as pessoas para que todas as
pessoas sejam capazes de viver Nele. Jesus é o motivo de nos reunirmos todo domingo; Jesus é o motivo
de nos encontrarmos em células todas semana; e Jesus é o motivo de entregarmos nossas vidas e crermos
que estaremos com Ele no céu para sempre. Jesus é nosso Rei exaltado que ressuscitou.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.”
(João 14:6)

