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Ahmed e Hamdi  

Ahmed estava empregado num escritório. Não seria inteiramente verdade dizer que ele 
estava infeliz em seu trabalho, era apenas que achou difícil se dar bem com o chefe do 
departamento, que sempre fez para que Ahmed nunca tivesse a chance de provar a si 
mesmo. Logo que o departamento era designado para um projeto mais difícil, seu chefe 
sempre se certificou de que ele próprio estava em posição de levar todo o benef’icio. 

Mais de uma vez, Ahmed pensou em mudar de emprego, mas as perspectivas de emprego 
não eram muito brilhantes, e teria sido difícil encontrar algo melhor, pelo menos por 
enquanto. Além disso, seu salário atual era um pouco maior do que com a maioria dos 
empregos disponíveis, então Ahmed permaneceu na empresa. O dinheiro era um fator 
importante, pois ele precisava o suficiente para poder cuidar de sua esposa e três filhos. 
Ahmed estava muito orgulhoso de seus filhos, especialmente Hassan, seu filho mais velho, 
que estudava engenharia na Universidade 

Um dia, aconteceu algo que mudou a situação no trabalho para melhor. Hamdi se juntou ao 
departamento de Ahmed. Hamdi, um pouco mais novo do que Ahmed, sempre estava de 
bom humor, muito alegre e foi fácil de se dar bem com ele. Finalmente, Ahmed encontrou 
um amigo no trabalho. Eles começaram a almoçar juntos e se encontravam à noite. Hamdi 
também era casado, e Deus o havia abençoado com quatro filhos maravilhosos, dois 
meninos e duas meninas. 

Ahmed e Hamdi se tornaram bons amigos e muitas vezes se visitaram em casa. Adoravam 
sentar-se sobre uma xícara de chá e conversar. As horas voavam, e eles podiam falar sobre 
quase tudo. 

No começo falaram principalmente sobre o trabalho no escritório, mas com o passar do 
tempo começaram a discutir algumas das questões importantes da vida. Ambos, Ahmed e 
Hamdi, eram profundamente religiosos, mas não compartilhavam a mesma fé. Ahmed era 
muçulmano, enquanto seu melhor amigo, Hamdi, lia a Bíblia regularmente e era um 
seguidor do Messias (AlMasih). 

O que mais surpreendeu Ahmed foi que quanto mais ele conhecia Hamdi, mais ele veio a 
respeitar sua fé e sua vida com Deus. Ahmed percebeu que seu amigo desfrutava de uma 
estreita relação com Deus, algo que ele mesmo nunca tinha experimentado, e isso o deixou 
curioso. A vida de Hamdi com Deus, pensou Ahmed, deve ter algo a ver com o Messias. Em 
um sentido, Ahmed também acreditava no Messias, embora não da mesma maneira.Ele 
acreditava em tudo escrito no Alcorão sobre Jesus, o filho de Maria (Aisa Ibn Mariam) e 
tinha um profundo respeito pelo Messias. Ele sabia que o Messias havia nascido da Virgem 
Maria (Mariam Al-Athra), e que ele havia realizado muitos milagres com a permissão de 
Deus e que ele havia recebido o Evangelho de Deus (Al-Injil). Ao mesmo tempo, Ahmed 
percebeu que ele só sabia sobre alguns detalhes na vida do Messias, e seu desejo cresceu 
para descobrir mais sobre este grande apóstolo (rasul), que tinha sido dado tantos nomes, 
mesmo no Alcorão. 

Um dia, Ahmed, finalmente superado pela curiosidade, decidiu pedir ao seu bom amigo 
Hamdi, que falasse sobre o Messias. Essa decisão levou a muitas conversas interessantes. 
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O Cordeiro de Deus 

"Conte-me sobre Jesus, o filho da Maria", pediu Ahmed com seriedade. "Eu realmente 
gostaria de saber mais sobre ele". 

Hamdi pensou por um momento e depois disse: "Se você quer entender por que o Messias 
veio ao mundo, você precisa entender o significado do sacrifício". 

"Sacrifício? O que você quer dizer?" perguntou Ahmed. 

Hamdi continuou: "Vemos o significado do sacrifício em Id Al-Athha (A Festa do Sacrifício), 
sabe, quando Deus pediu a Abraão (Sayedna Ibrahim) que sacrificasse seu filho. O que teria 
acontecido ao filho de Abraão se Deus (Allah) não tivesse oferecido um sacrifício como um 
resgate (fida) para ele? " 

"Ismael teria morrido", disse Ahmed. 

"Esse é o significado do sacrifício", respondeu Hamdi. "Alguém morre no lugar de outra 
pessoa. Deus enviou um carneiro, que foi sacrificado em seu lugar. Estou na mesma 
posição que o filho de Abraão. Estou sob o poder da morte", disse Hamdi. 

"O que você quer dizer?" disse Ahmed, um pouco perplexo. 

Hamdi respondeu com uma voz séria: "Está escrito na Bíblia (O Livro Sagrado): 

"Porque o salário do pecado é a morte". (1) 

"O salário do meu pecado é a morte. Eu sou um pecador. Sim, é verdade que os outros me 
vêem como um homem profundamente religioso. Rezo a Deus todos os dias, estudo seu 
livro e eu o sirvo. Mas diante de Deus eu sou um pecador. Existe alguém perfeito além de 
Deus? " perguntou Hamdi. 

"Não!" respondeu Ahmed. "Ninguém, mas Deus". 

"Então, diante de Deus, somos todos pecadores, não somos?" perguntou Hamdi. 

Ahmed concordou: "Sim, isso é verdade". 

"Então, eu estou na mesma posição que o filho de Abraão, sob o poder da morte. Mas, 
como é o sacrifício pelos meus pecados? Deus não enviou um sacrifício como um resgate 
por mim?" perguntou Hamdi. Ahmed realmente não sabia o que dizer. Hamdi continuou: 
"João Batista (Yahya Ibn Zakaria) viveu no tempo do Messias. A primeira vez que viu o 
Messias, ele disse: 

"Olha, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!" (2) 

"O Messias não era o cordeiro do homem. Ele veio de Deus. Ele veio de cima. O Espírito de 
Deus (Ruh Allah) cobriu a Virgem Maria (Mariam). Ela engravidou e deu à luz um filho. 
Como você sabe, ele é chamado "Jesus, filho de Maria", "Palavra de Deus (Kalimat Allah)" e 
"Espírito de Deus (Ruh Allah)". Ele era puro. Ele veio do céu como o Cordeiro de Deus. O 
Messias provou que Ele era o Cordeiro de Deus vivendo uma vida perfeita diante de Deus. 
Nunca houve um momento em que ele precisava dizer 'Peço a Deus o perdão (astaghfer 
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Allah Al-Azim)' desde que ele era o Cordeiro perfeito de Deus. Mas, como ele veio como o 
Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, ele teve que ser sacrificado. Isso 
aconteceu quando, por sua própria vontade, ele deu sua vida na morte. Ele ressuscitou dos 
mortos e ascendeu vivo ao céu. E um dia ele retornará ao mundo ". 

Hamdi ficou calado por um momento, olhou para Ahmed e disse: "Estou no mesmo lugar 
que o filho de Abraão. Estou sob o poder da morte. Mas há um sacrifício pelos meus 
pecados através do Messias, o puro Cordeiro de Deus. Agora, através de seu Cordeiro, 
Deus oferece perdão por todos os nossos pecados e a vida eterna no paraíso (janna). O 
Messias carregou o pecado de toda a humanidade, incluindo o seu, Ahmed ". 

Ahmed ficou em silêncio por um longo tempo, pensando. Então ele disse: "Se o Messias 
tirou o pecado do mundo inteiro, então não preciso morrer ... caso em que eu já tenho a vida 
eterna". 

"Ahmed", disse Hamdi, "suponha que seja seu aniversário e o Messias vem com um 
presente e bate à sua porta. Ele diz a você: 'Ahmed, eu gostaria de lhe dar um presente - 
perdão por todos os seus pecados, vida eterna e um relacionamento vivo e pessoal com 
Deus a partir de hoje. Mas há algumas condições. Você deve se afastar do seu pecado, 
confessá-lo e receber perdão através do meu sacrifício para você. Se você receber o 
presente, é seu, não de outra forma. " 

Ahmed estava ponderando. Ele se sentiu confuso e realmente não sabia o que dizer. 

"Talvez você pense que esse foi um exemplo extremo", disse Hamdi, "mas cada vez que um 
servo do Senhor explica o caminho para Deus através do Messias, é como se o Jesus vivo e 
ressuscitado, o filho de Maria, está realmente batendo na nossa porta. Ele diz na Bíblia: 

'Aqui estou! Fico à porta e toco. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e 
comerei com ele, e ele comigo. "(3) 

Hamdi acrescentou: "Abrindo minha porta ao Messias e convidando-o para a minha vida 
para quebrar meu pão e ter comunhão comigo, é exatamente o mesmo que receber o 
presente de Deus, um presente que Deus quer dar a todos". 

"Eu quero que você saiba, Hamdi, que o que você acabou de me falar sobre o Messias me 
tocou profundamente. Preciso de tempo para pensar sobre a nossa conversa. Mas eu quero 
ouvir mais sobre o Messias na próxima vez que encontrarmos ". 

"Al-salamu aleykum (que a paz esteja com você)". 

"Aleykum al-salam (e sobre você seja paz)". 
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A Palavra de Deus 

"O que você me disse na última vez sobre Jesus, o filho de Maria me deu muito para 
pensar", começou tentativamente Ahmed. "Espero que não se importe, mas tenho muitas 
perguntas às quais gostaria de obter respostas antes de continuar com a nossa conversa 
sobre o Messias". 

"Claro, vá em frente", respondeu Hamdi, meio sabendo o que Ahmed iria dizer. 

Novamente, Ahmed começou tentativamente: "Você sabe que nós, como muçulmanos, 
acreditamos nos livros celestes - Al-Tawrah (o Pentateuco de Moisés), Al-Zabur (os Salmos 
de Davi), Al-Injil (o Evangelho de Jesus) e o Alcorão Sagrado. Mas também fui ensinado que 
todos os livros além do Alcorão foram falsificados por judeus e cristãos, 

para que você não possa mais acreditar no que está escrito neles. Então, o Livro Sagrado (a 
Bíblia) em que você acredita foi corrompido (muharraf) e uma mistura de verdades e 
mentiras". 

"Você pode oferecer qualquer evidência histórica para apoiar isso?" perguntou Hamdi. 

Ahmed pensou por um tempo, mas para sua surpresa percebeu que nunca tinha ouvido 
nada além de alegações infundadas. 

Hamdi continuou: "Você pode me dizer quando ocorreu essa alegada corrupção ou como foi 
possível alcançá-la?" 

"Não, não posso", disse Ahmed um pouco chocado. "Ninguém jamais me deu as respostas 
para essas questões básicas". 

Depois de um momento, Hamdi perguntou: "Você acha que seria possível que o Alcorão 
fosse corrompido?" 

"Astaghfer Allah (que Deus me perdoe)!" exclamou Ahmed. "Isso seria totalmente 
impossível. Os crentes nunca permitiriam que alguém tentasse corrompê-lo". 

Hamdi respondeu: "Por que você acha que vemos a Bíblia de forma diferente? Como você 
poderia pensar que os verdadeiros fiéis permitiriam que alguém mudasse as Sagradas 
Escrituras e produziria uma Bíblia corrompida? Eu acredito no Deus que criou o céu e a 
Terra, Deus que é onisciente e Todo-Poderoso. O que deu a humanidade a própria Palavra 
também tem o poder de proteger a Palavra da corrupção 

Com seus olhos firmemente em Ahmed, Hamdi perguntou: "Ahmed, você acredita que tudo 
o que acontece está de acordo com a vontade de Deus?" 

"Sim, eu acredito nisso", respondeu Ahmed. 

Hamdi continuou: "Você realmente acredita que Deus primeiro daria sua Palavra ao mundo 
e então decidiria que deveria ser corrompida, ou o Todo Poderoso não tem o poder de 
proteger sua Palavra da corrupção?" 

"Sim, Deus certamente tem o poder de proteger sua Palavra da corrupção", concordou 
Ahmed. 
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"Você sabe, Ahmed, que a Bíblia é um livro maravilhoso? Foi escrito durante um período de 
aproximadamente 1.400 anos. Contém Al-Tawrah (o Pentateuco), AlZabur (os Salmos), Al-
Injil (o Evangelho) e muitos outros livros que foram escritos pelos apóstolos de Deus (rasul) 
e pelos profetas (anbia). A Bíblia é dividida em duas partes: o Antigo Testamento, que cobre 
o tempo antes do nascimento do Messias, e o Novo Testamento, que começa com a 
chegada do Messias no mundo. A Bíblia foi escrita em três idiomas diferentes ". 

"Quais línguas eram essas?" perguntou Ahmed. 

"Foi escrito em hebraico, aramaico e grego", respondeu Hamdi. "Deus usou muitos tipos 
diferentes de pessoas quando ele nos deu a sua Palavra. Alguns eram reis ou estadistas, 
outros eram pastores ou pescadores. A Bíblia é um milagre de Deus, porque apesar do 
período de tempo imenso e das muitas pessoas diferentes envolvidas escrevendo, todo o 
livro se mantém como um todo maravilhoso. Há um tema comum em toda a Bíblia, e esse 
tema, Ahmed, é o Messias (AlMasih) ". 

"Pode ser verdade que Deus falou sobre o Messias por 1.400 anos?" disse Ahmed atônito. 

"Ahmed", disse Hamdi com um sorriso, "Deus falou sobre o Messias em toda a história até o 
presente dia". 

"Isso é realmente possível?" - disse Ahmed, cheio de dúvidas. 

"Sim, é claro, porque com Deus tudo é possível", respondeu Hamdi, "mas podemos falar 
sobre isso na próxima vez que nos encontrarmos". 

"Estou realmente ansioso por isso", disse Ahmed. 

"Al-salamu aleykum."  

"Aleykum al-salam."  
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O Sacrifício de Deus 

"Estou realmente curioso sobre como o Messias poderia ser o tema que atravessa toda a 
Bíblia", disse Ahmed. 

"Você se lembra quando falamos sobre o Messias como o Cordeiro de Deus que carregou 
nosso pecado?" perguntou Hamdi. 

"É claro que sim", respondeu Ahmed. "Como eu poderia esquecer isso?" 

"Deus tem ensinado a humanidade sobre o sacrifício de toda a história até Jesus, o filho de 
Maria", disse Hamdi. 

"De que maneira?" perguntou Ahmed. 

"Quantas pessoas estavam na Terra no tempo de Cain (Qabil) e Abel (Habil)?" perguntou 
Hamdi. 

Ahmed pensou por um momento e respondeu: "Quatro - Adão, Eva (Hawa), Caim e Abel". 

"Apenas quatro pessoas", disse Hamdi, "e ainda assim, entenderam que era necessário 
adorar a Deus com um sacrifício. Como poderiam saber disso?" perguntou a Hamdi e 
continuou: "Porque Deus é santo e puro, mas o homem é um pecador e precisa de um 
resgate por seus pecados. Noah (Sayedna Noh) adorou a Deus com um sacrifício. Abraão 
(Sayedna Ibrahim) adorou Deus com um sacrifício. Moisés (Sayedna Musa), Davi (Sayedna 
Dawoud) e todos os apóstolos e profetas adoraram a Deus com um sacrifício ". Hamdi 
acrescentou: "Adoro a Deus da mesma forma que os apóstolos e profetas". 

"Não, agora você está brincando. Você não vai ao mercado para comprar uma ovelha para 
sacrificar a Deus", disse Ahmed, sorrindo com todo o seu rosto. 

"Eu adoro a Deus através do Messias, o Cordeiro de Deus, que tirou meu pecado quando foi 
sacrificado", respondeu Hamdi. "Está escrito no Livro Sagrado (A Bíblia): 

"Porque existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, 
que se entregou a si mesmo como um resgate por todos os homens". (1) 

"Há apenas um Deus e há apenas um mediador entre Deus e nós, o Messias, que se 
ofereceu como um resgate (fida) para todos, para você também, Ahmed. Durante toda a 
história até o dia presente, as pessoas têm adorado o Deus vivo com um sacrifício ". 

"Eu acho que estou começando a entender o que você quer dizer, mas você precisará 
explicar um pouco mais para que eu possa entender toda a imagem", disse Ahmed 
pensativo. 

Um momento depois, Hamdi respondeu: "Deus revelou o significado e o propósito do 
sacrifício na história, especialmente através de Moisés no Tawrah (Pentateuco). O ensino 
coletivo da lei (Al-Sharia) sobre o significado do sacrifício como resgate do pecado é 
entendido pelas seguintes palavras da Escritura: 

"Na verdade, a lei exige que quase tudo seja purificado com sangue, e sem o derramamento 
de sangue não há perdão". "(2) 



9 

 

"Mas o que todo esse ensinamento sobre sacrifício tem a ver com Jesus, o filho de Maria?" 
perguntou Ahmed. 

"Bem", disse Hamdi, "paralelamente ao ensino sobre o significado do sacrifício hà muitas 
profecias sobre o Messias. Entre essas profecias havia previsões de que quando o Messias 
veio ao mundo que ele seria sacrificado em resgate por nossos pecados. Hamdi pegou uma 
bíblia e abriu. Mostrando a passagem para Ahmed, ele disse: "Veja por si mesmo qual 
descrição exata do sacrifício do Messias que o profeta Isaías escreveu a cerca de 700 anos 
antes do Messias chegar: 

Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou 
sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por 
causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades; o castigo que 
nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós 
andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu caminho; mas o 
SENHOR fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não 
abriu a sua boca; como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda 
perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. (3) 

Ahmed, profundamente tocada pelas palavras proféticas, disse com espanto: "Você está 
dizendo que isso foi realmente escrito centenas de anos antes do nascimento de Jesus, filho 
de Maria?" 

"Sim", disse Hamdi. "De acordo com os profetas, o Messias deveria vir da família do profeta 
Davi (Nabi Dawoud). Davi, que viveu cerca de mil anos antes do Messias, dá uma descrição 
muito precisa de seu futuro filho, a crucificação do Messias. A crucificação era um método 
de execução muito lento e doloroso. Depois de um tempo, os ossos da pessoa crucificada 
ficariam fora de articulação, e além disso, ela sofreria de sede severa. O profeta Davi 
escreve: 

“Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram; o meu coração é 
como cera e derreteu-se dentro de mim.  A minha força se secou como um caco, e a língua 
se me pega ao paladar; e me puseste no pó da morte.  

 Pois me rodearam cães; o ajuntamento de malfeitores me cercou; traspassaram-me as 
mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos; eles vêem e me contemplam.  

 Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. “ (4) 

"Davi escreveu isso, embora a crucificação não era usada como um método de execução 
em seu tempo. Foi inventada muito mais tarde e foi usada pelos romanos durante o tempo 
do Messias". 
"Então, você está dizendo que todas essas previsões foram cumpridas em Jesus, o filho de 
Maria?" perguntou Ahmed. 
"Sim, e não apenas isso, mas muitas outras profecias foram cumpridas ao pé da letra no 
Messias", respondeu Hamdi. "O próprio Messias confirmou em várias ocasiões que ele veio 
para dar a vida como um resgate (fida). Ele disse sobre si mesmo: 

 Porque o Filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua 
vida em resgate de muitos. (5)  
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"Ahmed, você entende agora como o ensino de Deus sobre sacrifício pelo pecado da 
humanidade atravessa a Bíblia e como tudo isso foi cumprido através do Messias?" 

"Hamdi", disse Ahmed, "nunca ouvi isso antes. É muito interessante. Preciso de mais tempo 
para pensar. Mas não se preocupe, logo volto com mais perguntas". 

"Por favor, receba esta Bíblia como presente da minha parte", disse Hamdi. "Comece com o 
Novo Testamento, onde você pode ler sobre a vida do Messias e sobre seus maravilhosos 
milagres e ensinamentos". 

"Obrigado", disse Ahmed. "Ouvi muito sobre as" Pessoas do Livro "(ahl al-kitab), mas nunca 
li o livro antes. Estou realmente ansioso para ler sobre os ensinamentos e os milagres de 
Jesus, o filho de Maria ". 

"Al-salamu aleykum."  

"Aleykum al-salam."  
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Pecado 

"Hamdi", começou Ahmed um pouco receoso, "desde que nos encontramos na última vez, 
pensei no Messias e como ele deu sua vida como um resgate pelo pecado da humanidade. 
Mas há uma coisa que eu quero saber. De onde vem o pecado (al-khatiya) e como é que 
toda a humanidade tem problemas com o pecado? Você pode explicar isso? " - perguntou 
Ahmed com uma voz séria. 

"Sim, penso que sim", disse Hamdi pensativo, "mas teremos que voltar ao início para 
entender de onde vem o pecado. No Tawrah (Pentateuco), lemos que depois que Deus 
criou o mundo e a humanidade, ele colocou o homem no paraíso (janna). No paraíso, o 
homem era completamente puro e vivia em um relacionamento perfeito com Deus. Mas 
como você sabe, aconteceu algo que destruiu a vida no paraíso. Ahmed, o que aconteceu? " 

"Satanás veio e destruiu tudo", disse Ahmed. 

"Exatamente!" Hamdi respondeu. "Deus proibiu o homem de comer do fruto da árvore do 
conhecimento do bem e do mal quando disse a Adão: 

'Você é livre para comer de qualquer árvore no jardim; mas você não deve comer da árvore 
do conhecimento do bem e do mal, pois quando você comer dela você certamente vai 
morrer.' (1) 

"Mas Satanás veio como uma cobra e seduziu Adão e Eva. Eles foram desobedientes a 
Deus e comeram do fruto. O resultado foi devastador para a humanidade. Desde que o 
pecado entrou na vida da humanidade, todos se tornaram pecadores". 

"Todos se tornaram pecadores?" perguntou, com espanto, o Ahmed. "Eu acho difícil aceitar 
isso. Se é verdade, de que maneira todos se tornaram pecadores?" 

"A humanidade tornou-se como a fruta que comeu", disse Hamdi. "Ele se tornou uma 
mistura estranha do bem e do mal. Às vezes, uma pessoa pode realizar alguns dos atos 
mais nobres e distinto e então, no próximo minuto, estar envolvido em alguns dos piores 
atos de traição, talvez mesmo enganando e defraudando seu próprio vizinho. Um minuto, 
uma pessoa pode ser muito amorosa e atenciosa e, no próximo minuto, ser cheia de inveja, 
egoísmo, luxúria ou alguma outra característica relacionada ao pecado. Como você disse, 
Ahmed, toda a humanidade luta com esse problema. Toda religião lida com esse problema. 
Cada país cria leis para controlar o pecado nas suas várias formas. O pior é que as pessoas 
não são pecadores porque pecam, mas pecam porque são pecadores. É como se houvesse 
uma pequena fábrica dentro das pessoas que produz o bem e o mal, não é? " disse Hamdi e 
deu uma olhada a Ahmed. 

Lamento dizer que sua descrição da humanidade é realmente a realidade. As pessoas 
realmente são uma mistura estranha de bem e mal", respondeu Ahmed. "Mas onde é que 
Satanás se encaixa no quadro?" 

"Bem, foi através do pecado que Satanás obteve o poder nas vidas e sociedades humanas", 
respondeu Hamdi. "Aquele que uma vez seduziu Adão e Eva continua a fazer o mesmo 
hoje. Ele ainda seduz as pessoas para que continuemos vivendo no pecado. É através do 
pecado que Satanás obtém o poder na vida das pessoas porque é o pecado que nos separa 
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de Deus . É por causa do pecado que o mundo é como ele é hoje. Deus criou tudo bem, 
mas a humanidade trouxe uma grande quantidade de maldade para o mundo, por exemplo, 
através da guerra e da opressão, mas também através de relacionamentos quebrados e 
muitos outros tipos de miséria que destrói a vida das pessoas ". 

"Então, você está dizendo que Deus não nos criou assim, mas que o mundo é como é por 
causa do pecado de Adão?" Ahmed se perguntou. 

"Exatamente!" Hamdi respondeu. "O pecado entrou na humanidade através de Adão, como 
está escrito: 

"Portanto, assim como o pecado entrou no mundo através de um homem, e a morte pelo 
pecado, assim a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram". (2) 

"O pior resultado foi a morte, a morte física e espiritual". 

"Morte física e espiritual?" disse Ahmed e olhou interrogativamente para Hamdi. "O que 
exatamente é a morte espiritual?" 

"Bem, Deus disse ao homem que, se ele comesse o fruto, certamente morreria", começou 
Hamdi. "E porque Deus é justo e sempre age de acordo com a Palavra, a morte, de fato, 
veio sobre o ser humano para que todo o homem morra". Mas o homem também morreu de 
maneira espiritual quando pecou ". 

"Como?" perguntou Ahmed 

"Bem, o resultado do pecado foi que o homem foi expulso do paraíso", respondeu Hamdi. 
"Ele foi afastado do lugar onde ele morava em um relacionamento puro e perfeito com Deus. 
O homem tinha que viver fora do paraíso. O homem morreu de maneira espiritual quando 
ele foi separado do Deus vivo e santo através de seu pecado. Entâo, é o pecado que separa 
a humanidade de Deus. É por causa do pecado que não vivemos automaticamente em um 
relacionamento íntimo com Deus. Como Deus é puro e santo, ele não pode ter nenhum 
relacionamento com o pecado. É por isso que precisamos dum Salvador (Munajy) para nos 
salvar das conseqüências de todo o nosso pecado. Ahmed, você acredita que todos os seus 
pecados estão registrados em algum lugar? " 

Ahmed, um pouco preocupado, disse: "Eu sei que eles são escritos pelos dois anjos 
seguindo cada um de nós". 

"Deus sabe tudo sobre nós", disse Hamdi. "Cada boa ação e cada má ação. Cada palavra, 
cada pensamento, cada intenção (neya). Deus tem tudo escrito. Você sabe para que lado a 
balança vai pender no dia do Julgamento (Yom al-Hisab)?" 

"Não, só Deus sabe isso", disse Ahmed calmamente. 

"Deus te ama, Ahmed. Não se esqueça de que o Cordeiro de Deus, Jesus, o filho de Maria, 
tomou todo o nosso pecado sobre si mesmo." O perdão está disponível para todos ", disse 
Hamdi calmamente. 

Ahmed pensou por um tempo e perguntou: "Se o Messias é tão importante, por que Adam e 
Eva não ouviram sobre ele?" 



13 

 

"Você acreditaria em mim se eu dissesse que eles chegaram a ouvir sobre o Messias?" 
perguntou Hamdi 

"Não, não acho possível que tenham ouvido falar sobre ele", respondeu Ahmed. 

"Deus ama o homem e quer ter um relacionamento com ele", começou Hamdi. "É por isso 
que ele falou sobre o Messias desde o início. Mesmo no meio da tragédia em torno deles, 
Adão e Eva, no entanto, receberam uma promessa de um 
  
libertador que um dia iria esmagar o poder de Satanás sobre o homem. Deus falou com 
Satanás na audição de Adão e Eva: 

"E eu colocarei inimizade entre você e a mulher, e entre sua prole e dela; ele vai esmagar 
sua cabeça, e você vai ferir no calcanhar. (3)  

"Em toda a Bíblia inteira, os filhos são nomeados após seus pais, o filho de Abraão, o filho 
de Jacó, e assim por diante. Mas aqui a Bíblia fala da prole da mulher, não do homem. 
Alguém virá, que não tinha pai , mas era o filho da mulher. Este filho esmagaria o poder de 
Satanás sobre o homem, enquanto Satanás, como uma cobra, tentaria matar o filho da 
mulher, atacando o calcanhar. Isto é exatamente o que aconteceu quando Jesus, o filho de 
Maria, ofereceu a sua vida como um resgate pelo pecado da humanidade ". 

"Notável", disse Ahmed. "É incrível que Deus já tenha começado a falar sobre o Messias 
para as primeiras pessoas na Terra. Isso mostra mais uma vez que o tema principal da 
Bíblia realmente é o Messias. Você me deu muito que pensar, Hamdi. " 

"Al-salamu aleykum."  

"Aleykum al-salam."  
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O Filho de Abraão 

"Estou muito curioso", disse Hamdi. "Eu gostaria de saber o que você pensa de Al-Injil (o 
Evangelho)". 

"É realmente um livro maravilhoso", respondeu Ahmed sinceramente. "Eu nunca li nada 
parecido. É fascinante ler detalhadamente sobre os maravilhosos milagres do Messias. E  o 
ensino na montanha (O Sermão do Monte) é extraordinário. Há clareza e profundidade no 
que ele diz. Ele vira muitos conceitos em contrário quando ele nos diz para amar nossos 
inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E seu ensinamento sobre a oração é tão 
diferente de qualquer coisa que eu já ouvi antes. Eu tenho que admitir que o livro me causou 
uma impressão profunda, mas, ao mesmo tempo, parece que tenho tantas novas perguntas 
como respostas ". 

"Parece interessante", disse Hamdi, sorrindo. "Vamos começar com a sua primeira 
pergunta". 

"Tudo bem", disse Ahmed, "por que o Evangelho começa com uma genealogia de Abraão 
através de Davi para o Messias?" 
  
Depois de pensar por um tempo, Hamdi perguntou: "Você se lembra do que falamos 
anteriormente, que a Bíblia se mantém unida como uma unidade e que há um tema que 
atravessa todo o livro?" 

"Sim, lembro", respondeu Ahmed. 

"Você se lembra do tema?" 

"Al-Masih", respondeu Ahmed. 

"A resposta à sua pergunta está relacionada com esse tema", disse Hamdi. "De acordo com 
os profetas, o Messias tinha que ser filho de Davi e filho de Abraão". 

Ahmed pensou no que Hamdi lhe havia dito e disse: "O que você disse é interessante, mas 
você poderia explicar um pouco mais sobre as diferentes profecias?" 

Depois de uma longa pausa, Hamdi começou: "Um dia, cerca de quatro mil anos atrás, Deus 
falou com Abraão, conhecido como amigo de Deus (khalil Allah). Quando Abraão ainda era 
chamado Abrão, Deus lhe deu uma promessa que seria de grande importância para toda a 
humanidade. No Tawrah (Pentateuco) lemos:  

Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para 
a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação; abençoar-te-ei, e 
engrandecerei o teu nome; e tu, sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e 
amaldiçoarei àquele que te amaldiçoar; e em ti serão benditas todas as famílias da terra. (1)  

"Deus chamou um homem que não tinha filhos apesar de muitos anos de casamento. Deus 
prometeu-lhe uma terra. Deus faria dele uma grande nação. Seu nome seria grande e 
conhecido. Tudo isso Deus cumpriu em detalhes. Mas a mais notável de todas as 
promessas foi que o Senhor Deus abençoaria todos os povos da Terra através de Abraão. 
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Nesta promessa está a promessa do Messias. Então, o Messias tinha que ser um filho de 
Abraão, e por meio dele Deus abençoaria o mundo inteiro ". 

"Mas como você sabe que a promessa é sobre o Messias e não sobre outra pessoa?" 
perguntou o Ahmed. 

"Podemos dizer que gradualmente se torna mais claro quando lemos mais no Tawrah", 
respondeu Hamdi. "Com o tempo, Abraão teve dois filhos, um com sua esposa Sara, 
chamado Isaac (Ishaq), e um com a serva de Sara, Agar (Hajar), chamado Ismael (Ismail). 
Embora Deus tenha abençoado Ismael, ele deixou claro para Abraão, mesmo antes do 
nascimento de Isaac, que a promessa em relação ao Messias seria cumprida através de 
Isaque quando ele disse: 

... Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele 
estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele 

. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido; eis aqui o tenho abençoado, e fá-lo-ei 
frutificar, e fá-lo-ei multiplicar grandissimamente; doze príncipes gerará, e dele farei uma 
grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque ...  (2)  

"Sim, Ismael, que Deus abençoou, tornou-se o pai de nós árabes", disse Ahmed, "mas nós, 
muçulmanos, sabemos que Deus enviou muitos de seus apóstolos e profetas através dos 
descendentes de Isaque". 

Hamdi continuou: "Isaque teve dois filhos, Esaú e Jacó (Yaqub). Deus mostrou que o 
Messias prometido viria de Jacó quando ele se revelou em um sonho para ele e disse: 

Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque; esta terra em que estás 
deitado, eu a darei a ti e à tua descendência; e a tua descendência será como o pó da terra; 
dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul; por meio de ti e da tua 
descendência serão benditas todas as famílias da terra (3)  

"É notável que, quando Deus falou com Jacó, ele repetiu muitas partes da promessa original 
a Abraão", disse Ahmed. 

"Isso é porque na verdade é a mesma promessa transmitida de uma geração para outra", 
disse Hamdi, "mas, como você pode ver, Ahmed, foi através de um filho de Jacob que Deus 
deveria abençoar todos os povos da Terra"  

"Sim, e eu começo a suspeitar que o Messias mais uma vez será o principal tema da Bíblia", 
respondeu Ahmed com um sorriso. 

"Isso é correto", disse Hamdi. "Entre os filhos de Israel (bani Isra'il) havia muitas famílias. A 
questão é se Deus também revelou a família da qual o Messias viria. Deus escolheu Davi 
(Sayedna Dawoud) e fez uma aliança com ele. Em muitas profecias Deus mostra que o 
Messias viria da família do profeta Davi. O profeta Isaías, que viveu mais de duzentos anos 
depois de Davi, compara a família de Jessé ao coto de uma árvore. O pai de Davi era 
chamado Jessé. Daquela família viria aquele em quem o Espírito do Senhor ficaria. Ele 
traria justiça aos pobres da terra. Ele criaria um reino como o próprio paraíso, e todos 
naquele reino conheceriam o Senhor. Isaías escreve: 
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... brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E 
repousará sobre ele o Espírito do Senhor ... julgará com justiça os pobres, e decidirá com 
eqüidade em defesa dos mansos da terra... Naquele dia a raiz de Jessé será posta por 
estandarte dos povos, à qual recorrerão as nações; gloriosas lhe serão as suas moradas (4)  

"Vamos ver se eu entendi isso", disse Ahmed. "Deus revelou que o Messias deveria ser um 
filho de Abraão, Isaque, Jacó e Davi". 

"Precisamente!" respondeu Hamdi com um sorriso. "E quando lemos o Evangelho, podemos 
ver que o Messias nasceu de acordo com as profecias. Por isso, o Evangelho começa com 
uma genealogia. Isso prova que o Messias é de fato o filho de Abraão e Davi". 

"Mais uma vez, o tema principal da Bíblia provou ser Jesus, o filho de Maria", disse Ahmed. 
"Mas, Hamdi, tenho certeza que você sabe que tenho ainda algumas perguntas muito mais 
difíceis. Mas vou guardá-las para a próxima". 

"Al-salamu aleykum."  

"Aleykum al-salam."  
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Deus é Um 

"O que você vê?" perguntou Ahmed, levantando três dedos no ar. 

"Eu vejo três dedos de uma mão", disse Hamdi com um sorriso, sabendo o que Ahmed 
estava pensando. 

"Hamdi", continuou Ahmed, "você acredita que Deus é um ou três?" 

"Você talvez não compreenda completamente de que maneira eu acredito", disse Hamdi, 
"mas você deve entender que eu acredito no único Deus verdadeiro, o Deus que criou o céu 
e a terra, que pode fazer qualquer coisa, sabe tudo e está presente em todos os lugares. 
Você sabe que minha fé é baseada na Bíblia, e a Palavra de Deus ensina que Deus é um. 
Esta verdade está escrita em muitos lugares da Bíblia ". 

"Mas Deus não pode ser três e um ao mesmo tempo", insistiu Ahmed. Ele mais uma vez 
levantou três dedos e disse: "Um mais um mais um é igual a três e não um." 

"Quantos Ahmed é você?" perguntou Hamdi. "Você é um ou dois?" 

"Um, é claro", respondeu Ahmed. 

"Deus criou você com um corpo e um espírito", disse Hamdi. "Seu corpo é Ahmed?" 
perguntou Hamdi. 

"Sim." 

"Mas e o seu espírito?" perguntou Hamdi. "Isso é Ahmed?" 

"Bem, sim é", disse Ahmed, percebendo o que Hamdi iria dizer. 

Hamdi continuou: "Por que é impossível que Deus seja três em um quando ele nos criou 
como dois em um?" Após uma breve pausa Hamdi disse: "Podemos dizer que Deus é uma 
unidade complexa que se revela em três pessoas. Afinal, o que é um vezes um vezes um, 
Ahmed?" 

"Um", disse Ahmed calmamente. "Mas Jesus, o filho de Maria, é apenas um homem e não o 
Filho de Deus". Ahmed estava olhando atentamente para Hamdi. "Você acredita que o 
Messias é o Filho de Deus, Hamdi?" 

"O que você acha que eu acredito?" perguntou Hamdi. 

"Não tenho certeza exatamente", disse Ahmed, "mas suponho que você acredite que Deus 
teve um relacionamento físico com a Virgem Maria e eles tiveram um filho juntos". 

"Astaghfer Allah! (que Deus me perdoe)", exclamou Hamdi. "Isso é absolutamente o que eu 
não acredito, e não conheço nenhum seguidor do Messias que acredite nisso também" 

Ahmed, surpreso, perguntou: "Então, o que você acredita?"   

"Eu acredito que Deus é eterno, que ele existiu na eternidade antes de qualquer coisa ter 
sido criada", começou Hamdi. "Quando o Evangelho explica quem é o Messias, não começa 
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com o seu nascimento ao mundo, mas começa na eternidade, antes de Deus criar o mundo. 
Está escrito no Evangelho: 

No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com 
Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; sem ele, nada do que 
existe teria sido feito. Nele estava a vida  (1)  
 
 "Deus criou o mundo através da sua Palavra, não é?" 

"Sim, está certo. Deus disse:" Seja! "E é!" (Kun fa yakun) ", respondeu Ahmed. 

"Então Deus criou o mundo através de sua Palavra", disse Hamdi. "E esta Palavra, que 
procedeu de Deus, era uma parte de Deus e estava cheia do poder criativo de Deus e de 
todos os seus atributos. Havia vida na Palavra de Deus, e onde a Palavra se tornasse 
presente, a vida foi criada em todos as suas formas diferentes ". 

"Sim, eu concordo com isso, mas o que exatamente significa a expressão " e a Palavra era 
Deus "? perguntou Ahmed. 

"Se eu devesse testemunhar em um tribunal de justiça, você não poderia me separar das 
minhas palavras", disse Hamdi. "Minhas palavras me representariam e seriam parte de mim. 

Quando nos sentamos aqui e conversamos, as nossas palavras são uma parte de nós, de 
modo que somos representados por nossas palavras. Quando Deus criou o universo, a 
Palavra que ele falou era uma com ele. Não podemos separar Deus da sua Palavra. Esta 
eterna Palavra de Deus, que é um com ele e contém todos os seus atributos, foi revelada 
em Jesus, o filho de Maria, como está escrito: 

Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como 
do Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade.  (2)  

"Tudo o que Deus disse sobre si mesmo, todos os seus atributos, foram revelados no 
Messias. Deus é santo. Quando as pessoas viram como puro o Messias estava, viram a 
santidade de Deus nele. Deus é amor. Quando viram como o Messias amou as pessoas, 
viram o amor de Deus nele. Deus pode fazer tudo. Ele é onipotente. Quando as pessoas 
viram o Messias andar sobre a água, falar à tempestade, fazer o vento e as ondas acalmar, 
criar pão, curar cegos e ressuscitar mortos, viram o poder e a glória de Deus revelados nele 
". 

Mas como pode Deus, que está presente em todos os lugares, ser limitado a um ser 
humano?" persistiu Ahmed. "Deus esqueceu o universo quando estava no Messias?" 

"Ahmed", disse Hamdi, "suponhamos que estivéssemos em um oceano sem fim e baixamos 
um copo nele, enchendo-o de água. Se analisarmos a água, acharíamos que era 
exatamente o mesmo que no oceano É o mesmo com o Messias. O Deus eterno e 
omnipotente está presente em todos os lugares. Ao mesmo tempo, ele se revela no Messias 
com os mesmos atributos e poder. Mas Deus não fica limitado porque se revela no Messias. 
Ele ainda é infinito ". 

"Mas Deus não pode revelar-se em uma pessoa", disse Ahmed.  
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"Como podemos limitar Deus?" perguntou Hamdi. "Como podemos dizer que o Todo-
Poderoso não pode? Não pode fazer tudo?" 

"Bem, sim, ele pode fazer tudo", respondeu Ahmed, "mas não posso acreditar que ele se 
revelou em um ser humano". 

"É bom que concordemos que isso pode representar um problema para nós, mas não para 
Deus, que pode fazer o que quiser", disse Hamdi. "Se você ainda não conhecesse a história, 
o que você diria se alguém lhe dissesse que Deus se revelou em um arbusto ardente e 
daquele arbustro falou ao Moisés?" 

Ahmed pensou e sorriu para si mesmo quando percebeu que não poderia ser mais difícil 
para Deus se revelar em um ser humano do que em um arbusto. 

Hamdi continuou: "Ahmed, pense por um momento, quem é a pessoa que é realmente 
chamada" A Palavra de Deus "e" O Espírito de Deus "(Kalimat Allah wa Ruh Allah)? 

Mesmo o Espírito de Deus é um com Deus. Sabemos que o Espírito de Deus cobriu a 
Virgem Maria e que ela engravidou e deu à luz o Messias, como o anjo Gabriel lhe disse: 

'O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. 
Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus.  (3)  

"A questão é quem é que veio ao mundo dessa maneira. Ahmed, se você tivesse sido 
médico no momento do Messias e foi sua tarefa escrever seu certificado de nascimento, o 
que você teria escrito? Qual seria o nome dele?" 

"Eu suponho que eu teria escrito 'Jesus, o filho de Maria'", disse Ahmed. 

"E o nome da mãe?" 

"Bem, isso teria sido 'A Virgem Maria'", disse Ahmed. 

"E então chegamos ao nome do pai", disse Hamdi com um sorriso. 
"Ele não tinha pai", respondeu Ahmed com um sorriso ainda maior. 
"Poderíamos, naturalmente, deixar essa linha em branco, uma vez que ele não tinha um pai 
terrenal", disse Hamdi, "... ou podemos nos perguntar:" De onde ele vem? Qual é a origem 
daquele chamado "A Palavra de Deus" e "O Espírito de Deus"? 
Qual é a identidade daquele que desceu do céu? Ele mesmo disse: 

Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo... Eu sou o pão da 
vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome; aquele que crê em mim nunca terá sede.  (4)  
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. 
Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo (5)  

"Ahmed, ele veio para dar a sua carne como um sacrifício para toda a humanidade. Quem 
toma parte do pão ordinário recebe vida física, mas aquele que toma parte do pão de Deus 
que desceu do céu recebe vida espiritual, vida eterna. Quem crê no Messias e toma parte 
dele recebe uma vida que satisfaz a fome e a sede mais íntima do homem para Deus. Isto é 
o que eu mesmo experimentei. O Messias é uma oferta de Deus para você, Ahmed ".  
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"Ainda não estou pronto para isso", disse Ahmed calmamente. "Eu tenho muitos 
pensamentos dando volta na minha cabeça. Eu percebo agora que tenho completamente 
entendido mal, o modo como você acredita em Deus. Começo lentamente a entender como 
você acredita no único Deus verdadeiro e que ele se revelou no Messias. Você sabe 

que eu amo o Messias com todo meu coração, mas ainda tenho uma série de perguntas que 
precisam ser respondidas. Mas podemos conversar sobre elas na próxima vez, não 
podemos, Hamdi? " 

"Estou ansioso para isso", respondeu Hamdi. 

"Al-salamu aleykum."  

"Aleykum al-salam."  
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Deus e o Homem 

"Eu pensei quase dia e noite sobre a nossa última conversa", disse Ahmed. "Primeiro você 
disse que Jesus, o filho de Maria é homem. Então você disse que Deus se revelou nele. 
Quero saber quem ele realmente é. Não é verdade que você fez o Messias ser o Filho de 
Deus quando ele não é mais do que o filho de Maria? " 

"Ahmed", começou Hamdi, "a resposta a essa pergunta é a chave para a vida eterna com 
Deus, tanto aqui e agora como na eternidade. Seria "shirk " (colocar alguém no mesmo nível 
que Deus) se fizéssemos um homem para ser Deus. Mas a Bíblia ensina que Deus se 
revelou em um homem e não o contrário. Ambos concordamos que o Messias nasceu como 
um homem. De acordo com os profetas, ele é filho de Abraão, filho de David e o filho de 
Maria. Mas nas profecias que foram dadas muito antes do nascimento do Messias, Deus 
nos ensina que ele viria para nós no Messias ". 

"Você quer dizer que os apóstolos e profetas antes do Messias já falaram sobre o próprio 
Deus sendo revelado nele?" Ahmed perguntou em surpresa. 

"O tema principal da Bíblia é o Messias, então não deve nos surpreender que Deus já havia 
revelado a verdade sobre o Messias através dos profetas", disse Hamdi. 

"Mostre-me", pediu Ahmed, "estou muito interessado". 

Hamdi pensou por um tempo antes de dizer: "Quando Deus, em cerca de 700 aC, revelou 
ao profeta Miquéias que o Messias nasceria na cidade de Belém, ele também revelou que 
aquele que nasceria existia muito antes de nascer : 

Mas tu, Belém-Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele 
que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos 
antigos.(1)  

 "O Messias realmente nasceu na cidade de Belém, como está escrito no Evangelho: 

Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade 
de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se, com 
Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, 
chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito (2)  
 
"A questão é de quem ele é, que existia muito antes de ele ter nascido no mundo. Vemos o 
que ele próprio disse em uma conversa com judeus exasperados em Jerusalém (Al-Quds): 

'Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia; ele o viu e alegrou-se". 
Disseram-lhe os judeus: "Você ainda não tem cinquenta anos, e viu Abraão?"  
Respondeu Jesus: "Eu afirmo que antes de Abraão nascer, Eu Sou!"  (3)  
 
"Nós sabemos que Abraão viveu em torno de 2000 aC". 

"Então, o próprio Messias afirmou que ele existia antes de nascer", disse Ahmed. "Mas onde 
nos profetas diz-se que Deus se revelaria no Messias? " 

"Isso está escrito em muitos lugares", disse Hamdi. "O profeta Isaías fala sobre alguém que 
viria da pequena área onde Jesus, o filho de Maria cresceu. Ele criaria um reino eterno, que 
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seria caracterizado pela paz de Deus. Ele mesmo, que também seria um filho de Davi, 
reinarão neste reino para sempre. O profeta descreve as características do Messias com os 
diferentes nomes que ele é dado: 

Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus 
ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, ríncipe 
da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o 
seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre.  (4)  
 
"Nós sabemos que os nomes que Deus dá a alguém descrevem as características dessa 
pessoa. Então, quem é ele, Ahmed, quem recebeu os nomes de 'Maravilhoso Conselheiro', 
'Deus Poderoso', 'Pai Eterno' e 'Príncipe da Paz'? 

"Esta imagem do Messias os profetas pintaram antes de ele nascer, está começando a 
tomar forma para mim ", disse Ahmed," mas diz realmente que Deus viria ao mundo que ele 
próprio criou? " 

"João Batista (Yahya Ibn Zakaria) viveu ao mesmo tempo que o Messias", disse Hamdi. "Ele 
foi enviado por Deus para preparar o caminho para o Messias, para que as pessoas iam 
  
arrepender-se- e acreditar nele. Quando João foi perguntado quem ele próprio era e por que 
Deus o enviou, ele respondeu com uma citação do profeta Isaías, capítulo 40, onde está 
escrito: 

Uma voz clama: "No deserto preparem o caminho para o Senhor; façam no deserto um 
caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e 
colinas serão aplanados; os terrenos acidentados se tornarão planos; as escarpas serão 
niveladas. A glória do Senhor será revelada, e, juntos, todos a verão. (5)  
 
"A imagem do profeta Isaías retrata a visita de um grande rei. As pessoas deveriam construir 
uma estrada nova e reta para ele através do deserto. Mas quem é esse rei visitante, 
Ahmed?" 

"Bem, de acordo com o profeta, ele é o Senhor, nosso Deus", disse Ahmed calmamente. 

"A imagem se torna ainda mais clara", continuou Hamdi, "quando lemos mais na mesma 
passagem, onde está escrito: 

Você, que traz boas-novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos, erga-a, não tenha 
medo; diga às cidades de Judá: "Aqui está o seu Deus!"  O Soberano, o Senhor, vem com 
poder! Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o 
acompanha. Como pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço junta os cordeiros e os 
carrega no colo; conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias.  (6)  
 
"O Messias realmente veio como um pastor para todos os crentes. Ele mesmo disse: 

Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.  (7)  

"Mas, Ahmed, quem é, segundo o profeta, que virá como pastor?" 

"Eu tenho que admitir que é mostrado para ser o próprio Senhor Deus", respondeu Ahmed, 
agora bastante abalado pelas palavras do profeta. 
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Hamdi continuou: "Como você entende, Ahmed, todas essas profecias relativas ao Messias 
foram cumpridas em Jesus, filho de Maria. Antes do nascimento do Messias, o anjo Gabriel 
chegou a Zacarias, o futuro pai de João Batista. O anjo explicou para Zacarias, que ele teria 
um filho e lhe falou sobre a tarefa especial que seu filho teria. O anjo Gabriel disse: 

'... será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre 
o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de 
Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos 
justos, para deixar um povo preparado para o Senhor".  (8)  

 “Quem é, de acordo com o Evangelho, que João Batista irá antes, Ahmed?" 

"O Senhor seu Deus", respondeu Ahmed. 

"Quando João Batista foi ainda recém nascido", continuou Hamdi, "Zacarias profetizou sobre 
ele, seu filho recém-nascido: 

.'E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe 
preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão 
dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto 
nos visitará o sol nascente,  (9)  
 
"Como vê, Ahmed, de acordo com as palavras do profeta Isaías, do anjo Gabriel e de seu 
pai, Zacarias, Yahya Ibn Zakaria estava destinado a percorrer o Senhor, e que, o que viria 
era o próprio Deus?" 

"Sim, posso ver isso e posso supor que tudo isso foi confirmado quando o Messias 
realmente veio", disse Ahmed, sério. 

"Sim, em detalhes", disse Hamdi. "Quando a Virgem Maria deu à luz o Messias em Belém, a 
cidade de Davi, o Anjo do Senhor apareceu a alguns pastores fora da cidade e disse-lhes: 

Não tenham medo. Estou trazendo boas-novas de grande alegria para vocês, que são para 
todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor  (10)  
 
"O fato de que o Messias é o Senhor mesmo é confirmado repetidas vezes no Evangelho 
Ele mesmo disse: 

Eu e o Pai somos um  (11)  

"Eu já tive um grande amor e respeito por Jesus, o filho de Maria", disse Ahmed, "mas 
agora, pela primeira vez, acho que posso ver o quadro completo de quem é o Messias e por 
que ele nasceu no mundo. Estou realmente agradecido que você aproveitou o tempo e o 
esforço para explicar isso, Hamdi ". 

"Ahmed", disse Hamdi com seriedade, "pela fé no Messias, Deus oferece perdão por tudo e 
vida eterna. O Messias, que ele mesmo conquistou a morte e ressuscitou os mortos, diz: 

 Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem 
vive e crê em mim, não morrerá eternamente.  (12)  

"Ahmed, que você quer receber o dom de Deus para você pela fé no Messias?" 
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"Sim, eu sinto como se ele estivesse tocando na minha porta agora", disse Ahmed com 
lágrimas nos olhos. "Como posso receber o dom de Deus?" 

Não é difícil", disse Hamdi. "Ore a Deus em suas próprias palavras. Confessar tudo. Deus 
sabe tudo sobre nós de qualquer maneira. Receba perdão através do sacrifício do Messias 
por você. Ore para que Deus venha em sua vida pelo seu Espírito e lhe dê força para seguir 
o Messias como seu discípulo. Ore esta oração em nome do Messias. Ele, pelo seu 
sacrifício, é o mediador entre você e Deus o Pai. Quando você receber o Messias, desta 
forma, pela fé, como um dom de Deus para você, um milagre acontece em sua vida. A Bíblia 
diz que você nasceu de novo. Você recebe uma nova vida de Deus. Você entra em um 
relacionamento novo e pessoal com Deus através do Messias. Então, Deus se torna seu pai 
e você, seu filho, como está escrito no Evangelho a respeito de todos os que receberam o 
Messias: 

Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se 
tornarem filhos de Deus (13)  

Oraram juntos e agradeceram ao Senhor,e depois o Hamdi disse com um grande sorriso: 
"Bem-vindo à família! Agora, através do Messias, somos irmãos na grande família de Deus". 

"Como posso te agradecer", disse Ahmed cheio de alegria. 

"Dê graças a Deus e faça-o todos os dias", respondeu Hamdi. "Procure a comunhão de 
outros que seguem o Messias de mesmo modo que você. Agora você pode realmente fazer 
a oração que o Messias ensinou aos discípulos a orar: 

Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino; seja feita a 
tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.  Perdoa as 
nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em 
tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. 
Amém.   (14)   
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Apêndice 
Citações da Bíblia  

O Cordeiro de Deus 
1. Romanos 6:23    2. João 1:29    3. Apocalipse 3:20 

O Sacrifício de Deus 
1. 1 Timóteo  2: 5-6    2. Hebreus 9:22    3. Isaías 53: 4-7    4. Salmo 22: 14-18                        
5.  Marcos 10:45 

Pecado 
1. Gênesis 2: 16-17    2. Romanos 5:12    3. Gênesis 3:15 
 
O Filho de Abraão 
1. Gênesis 12: 1-3    2. Gênesis 17: 19-21    3. Gênesis 28: 13-14    4. Isaías 11: 1,2,4,10 
  
Deus é Um 
1. João 1: 1-4    2. João 1:14    3. Lucas 1:35    4. João 6: 33,35    5. João 6:51 
 
Deus e Homem 
1. Miquéias 5: 2    2. Lucas 2: 4-7    3. João 8: 56-58    4. Isaías 9: 6-7    5. Isaías 40: 3-5     
6. Isaías 40: 9-11    7. João 10 : 11    8. Lucas 1: 15-17    9. Lucas 1: 76-78                         
10. Lucas 2: 10-11    11. João 10:30    12. João 11: 25-26    13. João 1:12                           
14. Mateus 6 : 9-13 

 


