
PARADOXOS 
UMA RESPOSTA AOS FÃS ULTRAJADOS 

Passei quase dois meses sem ter nem tempo de olhar direito para o computador: apareceram 
algumas oportunidades de negócios que exigiram bastante de minha atenção e, ainda por cima, passei 
por uma bateria de exames médicos. Nesse período mal respondi os e-mails que chegaram a minha 
caixa postal como Teóphilo... e, sem brincadeira, foram muitos. 

Algumas mensagens mereceram resposta e geraram anotações, porém grande parte dessa massa 
era composta por maldições e ameaças vindas dos fãs dos dois grupos musicais que analisei antes de me 
afastar. E é justamente sobre algumas dessas mensagens que eu pretendo falar nesse texto: não vou citar 
nomes para não envergonhar os autores, mas transcreverei alguns trechos recebidos no decorrer da linha 
de raciocínio. 

A maioria desses jovens demonstra que nem sequer sabe ler, pois em momento algum eu chamo 
ninguém de anticristo... mas é justamente sobre essa suposta acusação que quase metade das mensagens 
me foi dirigida. Eu já disse e volto a dizer: o ídolo ao qual vocês servem não é o anticristo... só está 
fazendo um ótimo trabalho de pré-lançamento! Aliás, sem querer ser chato, esse negócio de adorar 
qualquer coisa diferente do único Deus, que se chama idolatrar, já é algo bastante preocupante. Sugiro 
que vejam, pelo menos, o primeiro mandamento na íntegra (Êxodo 20:3-5)... isto é, se vocês tiverem 
uma Bíblia para consultar. Caso não tenham, ofereço um link para uma versão confiável da Bíblia. 

Outra coisa da qual ninguém nunca poderia desconfiar é que eu já tive até mesmo uma banda 
quando era mais jovem... eu era vocalista e conheço letras de muitas músicas ditas “do mundo”. Assim 
como eu tomo banho e escovo os dentes, às vezes eu ouço “músicas do mundo” tendo plena consciência 
de que esse ato em nada serve para engrandecer ou adorar a Deus... é apenas um meio de, por exemplo, 
me manter acordado enquanto dirijo. Existem letras terríveis e ambíguas, assim como existem letras 
inócuas ou simplesmente românticas... mas nada disso serve como adoração. Dizer que um cristão só 
deve ouvir música gospel – principalmente diante da enorme quantidade de lixo (musical e poético) 
disponibilizada neste mercado – é simplesmente querer garantir lucros no cabresto! Sua vida não será 
mais nem menos abençoada se você ouvir ou não música gospel... importa é conhecer a Bíblia e 
aprender e seguir as verdades ali contidas! 

Também gostaria de esclarecer que boas obras, paz na terra, caridade... tudo isso é muito bom e 
não há como negar. Faço esforço para participar de atividades relacionadas a estas áreas sempre que 
possível, mas há duas coisas das quais não posso me esquecer: 

1. BOAS OBRAS DE NADA VALEM PARA A SALVAÇÃO DA MINHA ALMA... 
nem a de ninguém! Vejamos o que a Bíblia diz a respeito disso? 

“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto ao vem de vós, é dom de Deus. Não vem 
das obras, para que ninguém se glorie” (Efésios 2:8-9). 

“Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o 
conhecimento do pecado” (Romanos 3:20). 

Ou seja... alguns me acusam de “querer me meter a salvar a humanidade com minha visão 
obtusa”, mas seria bom que esses aprendessem que nem a mim mesmo eu posso salvar, quanto mais a 
alguma outra pessoa! Tenho plena consciência que minha salvação só foi obtida por meio do sacrifício 
único de meu Senhor, Jesus Cristo, na cruz... e eu definitivamente nem merecia isso! É por esse motivo 
que isso se chama “Graça”! Aliás, sem querer ser pedante, devo falar a verdade: nenhum ser humano 
merece salvação! Vejam: 

“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus” (Romanos 3:23) 

“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo 
Jesus nosso Senhor” (Romanos 6:23). 



Isso significa que ninguém, nenhum ser humano, pode salvar a si mesmo porque já nascemos 
todos condenados! Não me importa o quão rica, bela ou influente uma pessoa possa ser... se não seguir 
as recomendações expressas na Palavra de Deus, certamente terá um destino bastante infeliz. Aliás, 
gostaria de registrar aqui uma frase que li em algum lugar e que me fez refletir sobre a banalidade da 
busca insana pela aparência estética como vemos nos dias de hoje: “A beleza estética de um ser humano 
é tão profunda quanto a pele e tão duradoura quanto o imprevisto”. 

Sobre a salvação, a Bíblia diz: 

“A saber: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o 
ressuscitou dentre os mortos, serás salvo (...) Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será 
salvo (...) De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus” (Romanos 10:9, 13 e 17). 

2. POR NADA NESSE MUNDO EU POSSO ACEITAR, IGUALAR OU ME CURVAR DIANTE 
DE NENHUM OUTRO DEUS... 

mesmo que esse motivo seja denominado “paz na terra”! 
Eu já escrevi anteriormente sobre a questão em “Que Paz É Essa”, mas pouca gente se dá ao 

trabalho de fazer uma pesquisa e nem mesmo procuram ver outros textos do autor antes de sair 
criticando... aliás, o cúmulo da desatenção (e eu rio disso) é que alguns desses jovens cismaram que eu 
sou um testemunha de Jeová!! Mais absurdo impossível!! 

Aliás, o título desse texto foi justamente por causa de alguns desses absurdos que acabam sendo 
contraditórios. Vejamos: 

Alguns dos fãs da Lagoinha me chamam de “herege”, “servo do diabo” (... e esses fãs seriam 
supostamente cristãos convertidos, hein?), enquanto os fãs do U2 me chamam de “fanático religioso”, 
“cego”, “tosco” (... e coisas bem piores!), mas desses coitados eu não consigo sequer ficar com (muita) 
raiva, pois esses não podem discernir as coisas espirituais. Mas esses dois grupos acabaram criando o 
primeiro paradoxo ao me tornar o herege mais religiosamente fanático do mundo! 

Algumas outras pessoas me acusam de querer aparecer à custa de meus estudos e análises de 
obras realizadas por pessoas famosas (será que eles não viram que eu também analisei Mozart?), ou 
seja, dizem que estou buscando aparecer. Já um outro grupo quer de qualquer maneira que eu me 
revele... afirmando que meu anonimato é covardia. Ora bolas, decidam! Que espécie de anônimo é esse 
que quer aparecer? Alguém já deu entrevista no Jô Soares usando capuz? Dá para colocar o efeito 
mosaico em uma palestra ao vivo? Acho que não... e sinceramente eu não quero aparecer para ninguém. 
Enquanto milhares de jovens criam blogs e fotoblogs para exibir suas feições e obter um momento de 
fama ou reconhecimento, eu prefiro criar um site onde busco estudar a Palavra de Deus. Enquanto 
outros promovem a pornografia e até mesmo vendem drogas pela internet... eu analiso eventos que 
aconteceram e dos quais pude ser apenas mero expectador, sem exercer qualquer forma de influência no 
desenrolar dos fatos. 

E é justamente por isso, por não colocar antolhos e me conformar em seguir no meio da turba 
ensandecida e iludida, que subitamente eu me tornei “o maldito”. Mas até para essa situação de 
perseguição e ameaça há passagens bíblicas apropriadas: 

“Bem aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o 
mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus; 
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós (...) Eu, porém, vos digo: Amai a vossos 
inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e 
vos perseguem; para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus” (Mateus 5:11-12, 44). 

“E digo-vos, amigos meus: Não temais os que matam o corpo e, depois, não têm mais o que 
fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer; temei àquele que, depois de matar tem poder para 
lançar no inferno; sim, vos digo, a esse temei” (Lucas 12:4-5). 

Meu objetivo ao criar este site, repito, foi o de analisar eventos sob uma perspectiva bíblica e 
através disto me aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus... o mais não me importa. Meu 



“público-alvo” sempre foram os cristãos, pois discutir com pessoas que não crêem na Bíblia sobre 
coisas espirituais não tem objetivo: primeiro é necessário que esses sejam apresentados ao evangelho (o 
verdadeiro por favor! Não esse da “easy salvation”, que inclui bônus e brindes...), conheçam o que é 
verdadeiramente ser “mais do que vencedor”, aceitem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e 
saibam que nada poderá separá-los do amor de Deus a partir de então. Como alguém que não crê 
verdadeiramente vai compreender que apenas Isaque era o “filho da promessa”? Como um ser humano 
vai aceitar que já pesa sobre este mundo o cumprimento das profecias? Mesmo sabendo que a Jerusalém 
Celestial será muito melhor, não fico muito confortável por saber que, conforme I Tessalonicenses 5:3, 
“quando disserem: há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição”. Pregar esta parte da 
palavra não é algo que facilite a aceitação... mas é necessário por ser A Verdade! 

Quando qualquer um vem me dizer que Jesus Cristo é igual a qualquer outro ser supostamente 
“iluminado”, está criando a condição para que eu cite as palavras do próprio Mestre, através das quais 
ele assume toda e qualquer responsabilidade sobre o futuro daqueles que confiem n’Ele: 

“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por 
mim” (João 14:6) 

Essa frase parece simples, mas revela a posição singular de Jesus Cristo como o próprio Deus... 
ao usar “vem ao Pai” no lugar de “vai ao Pai”, Jesus Cristo assume para si todo o peso da 
responsabilidade de ser Deus!!! E isso nenhum dentre todos os outros “grandes Mestres” fez! 

“E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado 
entre os homens, pelo qual devamos ser salvos” (Atos 4:12). 

Os outros meios que são ditos “iguais” são em sua maioria um código de condutas que 
supostamente levariam a alma humana até um lugar melhor... e realmente existe uma conduta melhor 
que qualquer um pode seguir, porém a soberania de Jesus sobre o destino da alma humana é apresentada 
claramente no calvário, quando o ladrão que suplica para que seja lembrado pelo Mestre recebe uma das 
promessas mais maravilhosas que qualquer um já possa ter recebido: 

“Em verdade te digo que hoje estarás comigo no Paraíso” (Lucas 23:43). 

O que este ladrão precisou fazer? Fez obras assistenciais? Doações? Caridade? 
Não! Ele simplesmente creu... e, ainda por cima, nem batizado precisou ser! 
E quais os loucos que virão me dizer que ele não foi para o Paraíso? Talvez os mesmos loucos 

que supõem que eu tenha inveja de qualquer outro ser humano por seu destaque ou fama... e aqui eu sou 
forçado a revelar que só tenho inveja de dois seres humanos em toda a história conhecida da 
humanidade: Enoque e Elias... o restante da humanidade virou, vira e virará pó! Com todo o dinheiro, 
fama, beleza, poder... isso tudo pode ser muito bom, mas não têm a capacidade de impedir o 
cumprimento do inexorável: 

“Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a 
subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá” (Jó 7:9-10). 

“E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo” (Hebreus 
9:27) 

Imagino que essas notícias não sejam novidades para ninguém... mas há mais algumas passagens 
que eu gostaria de citar como complementação: 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo 
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu filho ao mundo, não 
para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é 
condenado; mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de 
Deus (...) Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, 
mas a ira de Deus sobre ele permanece” (João 3:16-18, 36). 



Para aqueles que foram ensinados que Deus é uma espécie de “Papai Noel” ou que Deus é só 
amor, seria bom prestarem atenção no texto acima e descobrir que Deus também é justiça. Aliás, tem 
alguns que vivem dizendo que Jesus só veio para trazer a paz... e estes estão falando uma abobrinha sem 
tamanho! Vejamos o que o próprio Jesus Cristo disse: 

“Não cuideis que vim trazer a paz à terra; não vim trazer paz, mas espada; Porque eu vim por 
em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra; E assim os 
inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno 
de mim; e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua 
cruz, e não segue após mim, não é digno de mim” (Mateus 10:34-38). 

Isto posto, a quem você prefere seguir: ao ecumenismo de um “pop star” ou à palavra do próprio 
Jesus Cristo? 

“Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se 
dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom” (Mateus 6:24) 

“Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? 
Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não 
quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos 
demônios; não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o 
Senhor? Somos nós mais fortes do que ele?” (I Coríntios 10:19-22). 

Se escrevi tudo o que pode ser lido no texto sobre a Lagoinha e sobre o U2 daquela forma é 
porque não foram meus primeiros textos. Já tenho estudado a Bíblia a algum tempo e publico estudos 
através da internet a mais de um ano: não cheguei julgando pessoas, porém atitudes e mensagens. Não 
cheguei com acusações vazias, mas comparações ao texto bíblico... não estou aqui para salvar ou 
condenar ninguém, principalmente porque não tenho tal poder e, sobretudo, não sou eu quem vai fazer o 
mundo enxergar o que não lhe cabe ver: 

“Quem é de Deus escuta as palavras de Deus; por isso vós não as escutais, porque não sois de 
Deus” (João 8:47). 

“Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro 
Consolador, para que fique convosco para sempre; O Espírito de verdade, que o mundo não pode 
receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em 
vós” (João 14:15-17) 

“Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem 
loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente” (I Coríntios 2:14). 

Diante de tais axiomas, admito que fico entristecido com o sem número de impropérios que me 
foram dirigidos pelos fãs... e muito mais decepcionado com aqueles que se dizem “cristãos”, mas não 
são capazes nem de guardar seus lábios nem de buscar recursos bíblicos para fazer um julgamento, 
baseando-se apenas em seu próprio entendimento e interesse. 

“Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um 
homem prevaricará (...) O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em 
sabedoria, será salvo” (Provérbios 28:21, 26). 

Na verdade eu percebi que a descrição contida em II Timóteo 3:1-9 está se aperfeiçoando a cada 
dia... até que se torne a completa realidade. Porém eu creio que ainda há esperança para muitos e, por 
isso, para aqueles que desejam, mas não sabem o que fazer para se tornar um verdadeiro filho de Deus, 
aqui vão algumas dicas: 



“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que 
crêem no seu nome; Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do 
homem, mas de Deus” (João 1:12-13). 

“Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me 
enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida” (João 
5:24). 

“Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é esta: Que creiais naquele que ele enviou (...) 
Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: Que todo aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha a 
vida eterna; e eu o ressuscitarei no último dia” (João 6:29,40). 

Meus textos são escritos sem conhecer a grande maioria de meus leitores... isso significa que eu 
não tenho como saber o impacto de tais palavras na vida daqueles que as lerão e, muito menos, posso 
prever se (como se diz no mundo) “a carapuça vai servir”. Realmente fiquei impressionado com a 
imensidão de carapuças que couberam nos últimos dias e questiono a Deus sobre quais seus objetivos 
para minha vida: não sou pastor, não sou letrado, não sou rico e muito menos aspiro enriquecer ou ser 
sustentado à custa de nenhum ser humano. Quando me deparei com os quase treze mil acessos únicos 
no contador de visitantes realmente senti um grande peso sobre meus ombros... uma responsabilidade 
que nunca imaginei ou pedi para mim. 

Ao contrário do enredo do filme “Matrix”, sei muito bem que “O Escolhido” foi apenas um: 
Jesus Cristo! Não sou melhor ou mais perfeito que nenhum de vocês. Confesso que fiquei amedrontado 
pelo tamanho do movimento ocorrendo em torno de meu pseudônimo, mas se Deus me trouxe até aqui 
certamente há de continuar me guiando e sustentando. A única colaboração que peço tanto àqueles que 
concordam quanto àqueles que detestam é que orem pedindo a justiça de Deus sobre minha vida: se 
merecer bênçãos, que bom! Caso contrário, que assim seja... 

No mais, que Deus possa nos dar sabedoria para entender seus desígnios. 

 Teóphilo Noturno, (28/04/2006 20:32) 

 


