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“Pois, ainda que haja também alguns que se chamem deuses,
quer no céu quer na terra (como há muitos deuses e muitos
senhores), todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são
todas as coisas e para quem nós vivemos; e um só Senhor, Jesus
Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também”.

1 Coríntios 8:5-6
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Introdução
Este livro foi escrito sob o calor da urgência gerada pelo contexto de “últimos
dias” em que vivemos atualmente. É uma análise sobre um pouco do cenário social da
pós-modernidade em que vivemos e tem como premissa servir de alerta e edificação.
É

inegável,

para qualquer

cristão

vigilante,

que os acontecimentos

contemporâneos revelam fortemente a atmosfera prevista pelas escrituras para
prenunciar como seriam os derradeiros dias anteriores a volta do Senhor Jesus. As
vertiginosas transformações e os problemas mundiais que a sociedade humana tem
vivido desde o século XX revelam, com nitidez e precisão, o contexto histórico previsto
em Apocalipse e em várias partes da Bíblia, com relação aos acontecimentos que
anunciariam o iminente retorno de Cristo.
Em várias partes das Escrituras são mencionadas profeticamente como seria a
conjuntura dos últimos dias e cito, a título de exemplo, 2 Timóteo 3:1-17, pois acho que
contempla muito bem a condição moral em que se encontra a humanidade hoje:
“Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar.
Pois os homens só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão presunçosos,
arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados,
não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem
amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez
de a Deus e manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa
devoção. Desses, afaste-se”.
Em âmbito mundial, as vicissitudes que a humanidade tem passado nos certifica
da veracidade das profecias bíblicas que refletem o fim dos tempos:
"Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em
angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de
terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo; e os poderes celestes serão
abalados”. Lucas 21:25-26.
"Tendo Jesus se assentado no monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a
ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será

o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os
engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: 'Eu sou o Cristo! ' e enganarão a
muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É
necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará
contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo
isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e
condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa.
Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e
numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da
maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E
este evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as
nações, e então virá o fim”. Mateus 24:3-14
O prazo está se esgotando e não há mais tempo a perder com assuntos de
relevância secundária. Devemos ficar vigilantes e alertas como nunca, pois o Noivo já
está vindo buscar sua noiva. Devemos ter cuidado para não cairmos em dispersão e
adormecermos como as virgens néscias descritas na Parábola das dez virgens constante
em Mateus 25:1-13. Ainda em acordo com essa visão o apóstolo Paulo nos exorta em 1
Tessalonicenses 5:1-10:
“Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos
escreva; Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão
de noite; Pois que, quando disserem: Há paz e segurança, então lhes sobrevirá
repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo
nenhum escaparão.
Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda
como um ladrão; Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da
noite nem das trevas.
Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos sóbrios; Porque os que
dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite.
Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do
amor, e tendo por capacete a esperança da salvação; Porque Deus não nos destinou
para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que

morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com
ele”.
O apelo do Senhor para nós é que não nos deixemos iludir, não desfaleçamos,
pois apenas os que forem fiéis até o fim receberão a coroa da vida prometida por Ele aos
seus servos. A Bíblia diz em Tiago 1:12: "Bem-aventurado o homem que suporta com
perseverança a provação; porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida,
a qual o Senhor prometeu aos que o amam."

Capitulo I - Só o Senhor é Deus

A afirmação acima é encontrada em várias partes da Bíblia Sagrada. Sou leitor
das escrituras desde criança, mas uma coisa me intrigava: em vários versículos,
principalmente no Velho Testamento, são citadas expressões fazendo alusão a outros
deuses. Exemplos: “Protege-me, ó Deus: em ti me refugio. Eu digo ao Senhor: És tu o
meu Senhor, fora de ti não tenho bem algum. Para os santos, que estão sobre a terra,
homens nobres, é todo o meu amor. Multiplicam-se as dores dos que correm atrás de
outros deuses, não derramarei suas libações. de sangue, nem pronunciarei com meus
lábios seus nomes“ (SALMO 16:1-4); “Fala o Senhor, o Deus dos deuses, ele convoca
a terra do nascer ao pôr-do-sol“ (SALMO 150:1); “ Deus se levanta na assembleia
divina, no meio dos deuses pronuncia a sentença“(SALMO 82:1); “ Presta atenção,
Senhor, à minha prece e sê atento à voz da minha súplica. No dia da angústia levanto a
ti meu clamor e tu me ouves. Entre os deuses nenhum é como tu, Senhor, e nada há que
se iguale às tuas obras“(SALMO 86:6-8); “Os céus celebram tuas maravilhas, Senhor;
celebra-se tua fidelidade na assembleia dos santos. Pois quem pode, nas alturas,
comparar-se com o Senhor? Quem é igual ao Senhor entre os deuses? “(SALMO 89:67); “ Vinde, exultemos no Senhor, aclamemos o Rochedo que nos salva, vamos a ele
com ações de graças, vamos aclamá-lo com hinos de alegria. Pois o Senhor é um
grande Deus, grande rei acima de todos os deuses “(SALMO 95:1-3); “Não servirás a
outros deuses”. (Deuteronômio 8:19 a 20); “Não olhar para outros deuses”. (Oséias
3:1.18); “Não podemos servir outros deuses...”. (Deuteronômio 7:4 a 5); “ Cantai ao
Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o
seu nome, anunciai dia após dia a sua salvação. Entre os povos narrai a sua glória,
entre todas as nações dizei seus prodígios. Pois o Senhor é grande e digno de todo
louvor, terrível acima de todos os deuses. Todos os deuses das nações são um nada,
mas o Senhor fez os céus “(SALMO 96:1-5); “ Aleluia! Louvai o nome do Senhor,
louvai-o, servos do Senhor; vós que estais de serviço na casa do Senhor, nos átrios da
casa do nosso Deus. Louvai o Senhor, o Senhor é bom; cantai hinos a seu nome, que é
amável. Pois o Senhor escolheu para si Jacó, fez de Israel a sua posse. Sei que o
Senhor é grande, nosso Deus está acima de todos os deuses “(SALMO 135:1-5); “
Aleluia! Louvai o Senhor, pois ele é bom: pois eterno é seu amor. Louvai o Deus dos

deuses: pois eterno é seu amor (SALMO 136:1-2). (grifos e ênfases do autor)
Uma leitura feita de forma superficial, e por alguém menos conhecedor das
escrituras, pode levar ao seguinte questionamento: como assim outros deuses se o
próprio Deus afirma ser único? Vamos entender então o que o Senhor Deus (o único!)
quer ensinar ao ser humano com essas e outras passagens bíblicas que fazem referencia
a outros “deuses”. Na verdade Deus criou o ser humano com alguns dons inatos e, entre
esses dons, está uma necessidade visceral e irrevogável: o dom da adoração. Quando o
ser humano não reconhece o único e verdadeiro Deus como tal, ele naturalmente tem
que endereçar sua adoração a algo ou a alguém. Isso explica porque vemos tantos
indivíduos idolatrando personalidades ou pessoas, tidas como importantes ou mesmo
imprescindíveis: atores e atrizes, cantores ou bandas, esportistas, escritores ou
pensadores, políticos, religiosos, etc. Há também aqueles que adoram a sua família ou
um membro dela (filho, filha, pai, mãe, avô ou avó, netos, esposa, esposo), seu animal
de estimação, seu carro, sua empresa, sua profissão, comida, ideologias, sexo, sua casa,
seu carro, a tecnologia, a natureza, a ciência, filosofias, sensações - amor, ódio,
tranquilidade, paz, vingança, alegria, embriaguez –, posição social (sucesso, fama,
status), “santos”, ”divindades”, ou até a si mesma. Até mesmo um ateu convicto adora
um ou mais “deuses“ ao longo de sua vida.
A titulo de ilustração, vejamos um recente caso explicito de idolatria que
assustou pais e chamou a atenção de psicólogos: recentemente um músico de uma banda
americana amada por adolescentes resolveu de súbito abandonar o grupo no auge do
sucesso. Isso levou grande descontentamento aos fãs (mais precisamente às fãs). Até ai
tudo bem, mas o que aconteceu depois foi alarmante: jovens de várias partes do mundo
postaram nas redes sociais imagens de partes dos seus corpos automutilados com o
nome do cantor. Eram fotos de pessoas que escreveram o nome do cantor em cortes
dilacerando o próprio corpo como uma forma de tentar sensibilizá-lo a retornar ao
grupo. Outro caso foi uma absurda campanha nas redes sociais, promovida por fãs, para
que a cantora Amy Winehouse (morta em 2011) fosse ressuscitada, ou seja, é como se
Deus fosse obrigado a ressuscitá-la, pois foi uma “injustiça” Ele ter permito que ela
morresse. Isso é uma tolice, pois a Bíblia adverte quanto às consequências da
transgressão humana: “Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da
sua loucura se perderá”. (Provérbios Capítulo 5:23).

Vários também são os casos mundo afora de jovens que fazem de tudo para
ficarem parecidos com seus ídolos. Foi esse o caso do jovem norte americano Tobias
Strebel que gastou aproximadamente 100 mil dólares em plásticas apenas para ficar
parecido com o cantor canadense Justin Bieber. Tobias foi encontrado morto em agosto
de 2015 em um motel na Califórnia onde havia também uma quantidade de droga junto
ao corpo. Muitos jovens estão fazendo plásticas para ficarem parecidos com a boneca
Barbie e o seu namorado o boneco Ken, pois os mesmo são considerados por muitos
como representantes da beleza perfeita. Esse tipo de comportamento costuma levar as
pessoas a uma imensa frustação, pois o individuo perde aquilo que lhe é mais peculiar:
sua singularidade.
Também não podemos ignorar a nova tendência da indústria fonográfica que
cada vez mais está utilizando a tecnologia holográfica 3D para “ressuscitar” falecidos
astros internacionais de música em shows em que aparecem imagens do falecido em
movimento enquanto cantores vivos interagem com o holograma. Cito aqui o nome de
alguns astros, já mortos e que foram “ressuscitados” em shows, apenas para servir como
exemplos dessa fantasmagoria holográfica: Tupac Shakur, Elvis Presley e Cazuza.
Existe até uma lista de astros falecidos desejados para aparecerem em shows. Confira
abaixo o top 10 dos hologramas mais esperados pelos fãs:
1 – Jim Morrison (The Doors)
2 – John Lennon (Beatles)
3 – Jimi Hendrix
4 – Freddie Mercury (Queen)
5 – Kurt Cobain (Nirvana)
6 – Jerry Garcia (The Grateful Dead)
7 – Bob Marley
8 – Janis Joplin
9 – Michael Jackson
10 – Notorious B.I.G.

É o irresistível dom da adoração que ocupa o coração humano que o instiga a
fazer isso. Como Satanás é um constante plagiador de Deus, ele está trabalhando na
tecnologia para “ressuscitar” seus servos, já que apenas Deus é capaz de
verdadeiramente trazer de volta à vida quem já morreu.

Idolatria massificada
Com o desenvolvimento da cultura de massa (ou sociedade de massa, um
conceito sociológico moderno - séc. XX - que foi desenvolvido para designar a
sociedade caracterizada pela concentração populacional, alta produção industrial,
fabricação em grande escala de bens de consumo e pela ampliação midiática, ou em
outras palavras, dos meios de comunicação de massa - televisão, rádio, publicações
impressas, e pela rede de computadores - pelo consumismo, pelo conformismo social e
pela ação doutrinadora da publicidade que induz as massas a agirem como meros
autômatos e não como cidadãos dotados de espírito crítico) a indústria do
entretenimento tem se empenhado em transformar artistas em ícones e ídolos para os
jovens. Exemplos dessa prática são os ídolos da música e do cinema que têm fascinado
as gerações pós-modernas. Como exemplo podemos citar vários nomes (a maioria
morreu jovem por causa de excessos com drogas, comportamentos de risco e vícios em
geral, mas também vitimas de depressão, vaidade, loucura, suicídio etc.): Bob Marley
(considerado o rei do reggae), Marilyn Monroe (musa sensual do cinema americano dos
anos 1950, ela foi visitada por Billy Graham durante a apresentação de um show. Ele,
um pregador do evangelho, na época havia sido mandado pelo Espírito Santo àquele
lugar, para pregar a Marilyn. Porém ela, depois de ouvir a mensagem do Evangelho,
disse: "Não preciso do seu Jesus"; uma semana depois foi encontrada morta em seu
apartamento), Jim Morrison (o vocalista do lendário grupo The Doors também foi
visitado por um evangelista durante uma de suas turnês – este vídeo pode ser conferido
no Youtube), Janis Joplin, John Lennon (Em 4 de março de 1966, John Lennon afirmou
que os Beatles eram mais populares que Jesus. Foi um polêmico comentário feito ao
jornal inglês London Evening Standard: "O cristianismo vai se acabar, vai se encolher,
desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso. Eu estou certo. Jesus era legal, mas suas
disciplinas são muito simples. Hoje, nós somos mais populares que Jesus Cristo";
Lennon, pouco tempo depois de ter dito que os Beatles estavam mais famosos que Jesus
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