
 

A VERDADE 
 

 

“Todos os caminhos levam a Deus”. Essa frase, apesar 

de conter uma impropriedade, acaba por constatar uma realidade. Só que 

não retrata essa realidade como ela é, antes “maquia”, esconde, desvia a 

atenção daquilo que realmente faz diferença. Sendo a Verdade uma matéria 

de interesse universal (uma busca de todos), uma frase de efeito, enganosa 

e equívoca, causa enorme prejuízo às pessoas (muitas vezes definitivo), 

pois que estas se sentem confortadas e seguras com algo inidôneo para lhes 

conduzir ao que é, inevitavelmente, o final de todo ser humano. Muitos, 

por conta disso, interrompem suas buscas pessoais, ou se fiam em 

doutrinas estranhas à Verdade. E se perdem. 

 

Quando Jesus foi preso pelos judeus e entregue a Pôncio 

Pilatos, Governador Romano da Judéia, uma coisa curiosa aconteceu. Ao 

arguir Jesus e os sacerdotes sobre os acontecimentos, Pilatos estava 

manifestamente contrariado com tudo aquilo, e desejava libertar o Senhor 

Jesus, mas, por outro lado, se assim agisse, temia uma revolta do povo, um 

tumulto ou coisa parecida. Além disso, uma dúvida assolava seu íntimo, 

devido a sonhos de sua mulher e também pela acentuada reação esboçada 

pelos judeus naquele negócio. Estava como se diz por aí “entre a cruz e a 

espada”. E mesmo com todo o poder que detinha, Pilatos estava confuso e 

temeroso. Mas precisava tomar uma decisão e evitar o pior (para um 

homem na posição dele, é claro). 

 

Assim, o poderoso e implacável Governador Romano da 

Judéia hesitava perante um homem chamado Jesus de Nazaré, justamente 

por causa de um inesperado e incomum “desconforto espiritual”, que lhe 

roubava a habitual frieza e cuja origem desconhecia. Não podia mesmo 

sequer imaginar o porquê de suas hesitações, mas ele sentia algo diferente 

e inusitado. Definitivamente não era uma situação normal, daquelas em 

que uma singela ordem sua resolveria o eventual problema, sem remorsos 

posteriores.  

 



 

Todos nós sabemos o final dessa história, mas pouco 

antes do desfecho Pilatos acabou perguntando algo para Jesus, que 

realmente lhe interessava, e isso apesar do impasse por ele vivenciado 

naquele conturbado instante. “Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade?” (Jo. 18: 

38 – 1.ª parte). Incrível que um homem como aquele, em meio a um 

tumulto, pudesse ignorar tudo à sua volta e se preocupar com algo 

aparentemente tão inadequado e impertinente para aquele momento. E 

todos os esforços de Pilatos para soltar Jesus, como sabemos, deram em 

nada, antes optou por mandar crucificá-lo, mas sem o mínimo resquício da 

usual convicção, que certamente imperava em todos os seus atos. 

 

Tudo isso também porque Pilatos ouvira de Jesus 

palavras que o perturbaram muito. Disse-lhe Jesus, precedendo a sua 

pergunta: “Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao 

mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade 

ouve a minha voz” (Jo. 18: 37 – 2.ª parte). Essa breve conversa entre Jesus e 

Pilatos foi registrada na Bíblia, não sem motivo. É um testemunho da 

majestade de Jesus Cristo e uma das várias indicações sobre a Verdade. 

 

O interesse de Pilatos era/é o mesmo de todos nós. Ele 

era rico e poderoso, uma autoridade romana em tempos de inexistência de 

democracia, o que fazia dele uma pessoa que tinha tudo de que precisava 

sem a obrigação de prestar contas praticamente a ninguém (salvo a César). 

Contudo, ele estava em pé de igualdade com o mais miserável dos homens 

de sua época e de todos os tempos, quando deu mostras de que a 

ignorância a respeito da Verdade o incomodava (como incomoda todo 

mundo). Em suma, não importam as circunstâncias da vida do ser humano 

nesta terra, estará ele (todos) sempre em busca de respostas às suas 

próprias perguntas. 

 

A Verdade é, pois, o caminho que nos leva ao Criador e o 

retrato da realidade que paira em torno disso. Ora, se assim é, fica evidente 

e certo que essa realidade tão somente possa ser única, singular. Jesus disse 

que Ele era não só o Caminho, mas também a Verdade e a Vida, e que 

ninguém teria acesso ao Pai (Criador) senão por Seu intermédio. “E em 

nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro 



 

nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos” (At. 4: 12). 

Do que foi dito se extrai que a Verdade é aquela apregoada por Jesus 

Cristo, em detrimento de qualquer outra doutrina ou crença, sejam elas 

quais forem. 

 

Ainda assim, a frase que abriu estas linhas não deixa de 

conter uma afirmação correta. “Porque Deus há de trazer a juízo toda a 

obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau” (Ec. 

12: 14). Assim, todos deverão comparecer perante o Senhor no Dia do 

Juízo, para prestar contas de seus atos. Todos os caminhos levam a Deus, é 

verdade, mas, à exceção daquele caminho com Jesus, terminam 

inevitavelmente em juízo. E a diferença primordial entre todos é o nome 

escrito no Livro da Vida, cujos efeitos primordiais são a vida eterna e a 

consumação da salvação, obra de Deus em nossas vidas. 

 

A Verdade é uma só. A frase “todos os caminhos levam a 

Deus” é parcialmente correta e ao mesmo tempo enganosa e 

demasiadamente perigosa. É um engodo que desestimula as pessoas a 

buscarem a Deus da maneira correta, pois que muitas vezes terminam se 

firmando no falso, acreditando que no fim, de um modo ou de outro, 

atingirão a redenção (mas só o que encontrarão será juízo – vide Ap. 20: 

11 a 15). Deus nos deixou a Bíblia como espécie de “mapa”, que contém 

as reais indicações de como podemos encontrá-Lo, e lá está dito que só há 

um “caminho” que nos leva ao Senhor: Jesus Cristo. A partir disso, cada 

qual com seu livre arbítrio, que construa e sele seu próprio destino. “Eis 

que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, 

entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo” (Ap. 3: 20). 
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