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“Antes, santificai o
Senhor Deus em vossos
corações: e estai sempre
preparados para dar uma
resposta com mansidão
e temor a todo homem
que vos pedir a razão da
esperança que há em vós”
(1 Pe 3.15; KJV; ênfase
adicionada).1

A

palavra “resposta” nesta passagem vem do grego apologia. Mas ela não tem nada a
ver com se desculpar.2 Ao contrário,
significa:
1. uma defesa verbal, um
discurso em defesa.
2. uma declaração ou argumento fundamentado.
Essencialmente, 1 Pedro 3.15 instrui os cristãos a estarem sempre preparados para dar uma defesa lógica e
fundamentada de sua fé ʊ dar uma
resposta de volta.
1 Tradução livre. [N. do T.]
2 Em inglês, apologizing. [N. do T.]
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Vivemos hoje no que se costuma chamar de “era científica”. Mas é
também uma era de ceticismo com a afirmação da Bíblia de ser ela a
Palavra de Deus inerrante. Em particular, os relatos bíblicos da Criação,
da Queda, do Dilúvio de Noé e da Torre de Babel nos capítulos 1-11 de
Gênesis são amplamente ridicularizados, tendo sido supostamente refutados pela “ciência”.
Tendo já mais de 30 anos de experiência em ministério apologético, ora
chamado Answers in Genesis, posso fazer as seguintes observações:
1. A maior parte dos cristãos não consegue dar uma defesa adequada de sua fé. Mesmo sabendo no que acreditam com respeito às principais doutrinas bíblicas, a maior parte deles não sabe
como lidar logicamente com uma pessoa cética na exatidão da
Bíblia. De fato, descobri que a maioria dos cristãos tem sido
atraída a uma falsa noção de “neutralidade”, acreditando que
é melhor não usar a Bíblia em suas interações com os céticos.
Mas tais cristãos não percebem que ao fazerem isso já cederam
terreno ao oponente, essencialmente perdendo o debate ali
mesmo, antes mesmo de iniciarem sua tentativa de defesa da
fé cristã. A maior parte dos cristãos simplesmente não entende
os argumentos lógicos elementares e poderosos ʊ tirados da
própria Bíblia ʊ que devem ser usados ao dialogar com não
cristãos (especialmente no início do diálogo).
Infelizmente, a maioria dos cristãos acaba sendo usualmente
colocada na defensiva pelo cético bíblico. Em vez de assumir a
ofensiva (o que deveriam fazer ao entender e aplicar o raciocínio lógico elementar), eles são colocados na defensiva ʊ com
o cético permanecendo na ofensiva.
2. Tenho percebido que a maior parte dos não cristãos usa argumentos falaciosos e ilógicos ao dialogar com os cristãos. Estes
argumentos podem ser facilmente abordados se o cristão tiver
aprendido alguns argumentos lógicos elementares e de fácil
compreensão, capazes de defender poderosamente a fé cristã
ʊ deixando o oponente, em último caso, sem ter para onde
ir. A maior parte dos não cristãos jamais foi confrontada com
os argumentos que o Dr. Lisle vai apresentar neste livro, argumentos que podem revelar a posição dos não cristãos como
sendo um completo fracasso!
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Este livro muito necessário e magistralmente preparado pelo Dr. Lisle
(pesquisador PhD da Answers in Genesis) é resultado do seu estudo diligente
e intensivo das obras de alguns dos maiores apologistas da nossa era moderna. Dr. Lisle usa de forma brilhante o que a maior parte das pessoas poderia
considerar argumentação técnica (que só especialistas em lógica e filosofia poderiam usar) e ensina passo a passo como o cristão comum pode se tornar um
debatedor magistral contra até o mais veemente cético ʊ não só preservando
seu próprio fundamento, mas também deixando o oponente sem desculpas
quanto à veracidade da Bíblia e da fé cristã.
Se cada cristão aprendesse e aplicasse os argumentos fáceis de entender
introduzidos neste livro, creio que não demoraria muito para os cristãos se
porem ativamente à busca de não cristãos dispostos a debater!
Sim, os cristãos podem dar uma defesa poderosa de sua preciosa fé e podem logicamente defendê-la. Os cristãos que se tornam equipados podem
assumir sem constrangimento uma postura ousada (ainda que educada) ao
permanecerem sobre a autoridade bíblica, dando uma defesa lógica e fundamentada de sua fé e proclamando o evangelho de Jesus Cristo neste mundo
cada vez mais cético e anticristão.
Você nunca mais pensará da mesma forma após ler este livro magistral ʊ
e nunca mais dialogará com os incrédulos da mesma maneira. Você ganhará
uma confiança em sua fé que talvez nunca antes tenha experimentado, e ficará
muito mais encorajado em sua fé cristã.
Ken Ham
Presidente/CEO
Answers in Genesis

