Claro, envolvente, bem construído. E o melhor de tudo: ancorado na verdade.
Esse livro transformará a vida de muitos homens. Minha esperança é que você
seja um deles!
		 Bob Lepine, .coapresentador do programa FamilyLife Today
Os gregos disseram que grandes comunicadores reuniam logos (conteúdo), ethos
(ética ou integridade) e pathos (paixão). Bem, se esse é o caso, então Robert
Wolgemuth preenche esses três requisitos nesse livro extremamente necessário,
Mentiras em que os homens acreditam e a verdade que os liberta. Meu coração foi
profundamente impactado por essas palavras de um homem que construiu uma
vida inteira andando com Jesus e vivendo uma masculinidade autêntica. Você
será um homem melhor após beber dessas palavras.
		 Bryan Loritts, .pastor líder da igreja Abundant Life Church e autor de
		
Insider, outsider
Quando a oportunidade me foi apresentada, não li o manuscrito de Robert imediatamente. Não me considerando alguém que acredita em mentiras, não senti
urgência. Agora reconheço meu erro — e sou grato! Os que conhecem Robert o
consideram talentoso, privilegiado e sábio. Ele está pronto para qualquer coisa e
é gracioso em tudo. Como você descobrirá nesse volume, ele também é franco em
explorar os desafios que os homens enfrentam. Houve momentos em que fui tomado
de grande emoção e outros em que fiquei estimulado com forte determinação.
Mentiras em que os homens acreditam e a verdade que os liberta é relevante para
todo homem e levará você a se envolver com Deus — como aconteceu comigo.
Recomendo a leitura com entusiasmo.
		 Paul Santhouse, editor de Moody Publishers
As mentiras mais perigosas são sempre as mais atraentes. Elas nos chegam com a
aparência do que é agradável, atraente e desejável (Gn 3.6). Felizmente, nesse livro
perspicaz e prático, Robert Wolgemuth não somente desmascara essas mentiras,
mas também nos ensina a reconhecê-las pelo que são. Quem me dera ter lido esse
livro quarenta anos atrás!
		 George Grant, .pastor da igreja Parish Presbyterian Church
Ainda que a palavra “mentiras” apareça em certo destaque na capa, por iniciar o
título da obra, sei, por experiência própria, que a palavra mais importante pode
ser encontrada no subtítulo. E é “verdade”. Esse é um livro sobre a verdade — o
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poder da verdade. A verdade que liberta um homem. E essa verdade pode ser
encontrada na confiabilidade absoluta da Palavra de Deus, a Bíblia.
		 Patrick Morley, .autor best-seller e fundador de Man in the mirror
Durante muitos anos, tenho tido o privilégio de pregar o evangelho — as
boas-novas de Jesus Cristo, que é, ele mesmo, a verdade. Esse livro, Mentiras em que
os homens acreditam e a verdade que os liberta, identifica algumas das coisas terríveis
que Satanás sussurra a nossos ouvidos — mentiras que são destruídas por causa da
liberdade que a graça de Deus e sua verdade nos proporcionam. Sou grato a Robert
Wolgemuth por ter escrito esse livro, e recomendo-o entusiasticamente a você.
		 Jack Graham, apresentador do programa PowerPoint e .autor e pastor da
		 igreja Prestonwood Baptist Church
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dr. David Swanson foi meu pastor por mais de doze anos. Em
2003, tive a alegria de presidir o comitê de nomeação pastoral que
convidou David, juntamente com a esposa, Leigh, e os três filhos,
J. D., Alex e Kaylee, para virem à nossa igreja em Orlando. Eles aceitaram.
Em 2015, casei-me com Nancy Leigh DeMoss e me mudei da Flórida
para Michigan. Sem dúvida, foram necessárias muitas adaptações, mas o
mais difícil foi me despedir de David. Sim, ele era o meu pastor, apaixonado pela Palavra de Deus e brilhante expositor dela. Sim, ele conduziu de
maneira fiel e corajosa o rebanho que era o povo daquela igreja.
Mas o que eu mais apreciava em David era sua disposição para ser
meu amigo, estar do meu lado — ele se chamava de meu parceiro —
durante a corajosa luta de minha falecida esposa com câncer de ovário
em estágio IV. David estava disponível 24 horas por dia e sete dias por
semana — literalmente — enquanto eu lidava com os desafios de ter
de enfrentar a morte iminente da minha esposa, o esgotamento de ser o
principal cuidador dela (uma tarefa que tive o privilégio de assumir) e,
então, deixar Bobbie partir — ela foi para o céu após quase 45 anos de
casamento e 30 meses de uma batalha heróica.
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Este livro é sobre a verdade. David é alguém que diz a verdade. Repetidas vezes, ele demonstrou isso tanto atrás do púlpito quanto ao tomarmos
xícaras e xícaras de café. Ele demonstrou isso quando a verdade precisava
ser dita, quer fosse fácil dizê-la, quer não. Gosto muito disso nele.
Assim, minha gratidão mais profunda vai a David Swanson — pastor,
irmão precioso, confidente e, sim, parceiro.
Este livro é dedicado a ele.
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3
Edições em português, respectivamente: Mentiras em que os homens acreditam e a verdade que
os liberta, Mentiras em que as meninas acreditam e a verdade que as liberta e Guia das mães para
mentiras em que as meninas acreditam e a verdade que as liberta (São Paulo: Vida Nova, 2020).
1
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Q

uando Robert Wolgemuth me pediu para escrever o prefácio de
Mentiras em que os homens acreditam e a verdade que os liberta, não
precisei nem pensar. Eu disse sim.
Décadas atrás, a editora (na época) de Robert me deu um pontapé
inicial, quando eu nunca havia escrito um livro. Eles assumiram o risco
de publicar The man in the mirror [O homem no espelho],4 que vendeu
quatro milhões de exemplares até agora. Serei eternamente grato pela
confiança que Robert depositou em mim. Se não fosse por ele, eu ainda
estaria vendendo imóveis e trabalhando em construções pelas quais, sejamos honestos, ninguém realmente quer pagar um valor de mercado justo!
Assim, desde o final da década de 1980, Robert e eu somos amigos.
Tivemos a alegria de observar um ao outro crescer e amadurecer no nosso
amor por Cristo. Ele é um homem 100% íntegro, de humildade plena e tem
inteligência emocional e social como nunca vi em um homem até hoje.
Ele de fato é “o cara”. Se eu fosse você, o leitor deste livro, é isso que eu
gostaria de saber sobre o autor.
Mas, após vasculhar o manuscrito, há outra razão que é, para você, muito
mais importante e relevante. É uma leitura realmente muito, muito boa.
Ed. rev. e atual. (Grand Rapids: Zondervan, 2014).

4
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Se alguma vez já existiu um “atalho” para a sabedoria dos séculos, é
este livro. Aqui está o tipo de sabedoria que só pode ser obtida ao longo
de uma vida inteira de tentativa e erro, tentativa e erro e, por fim, tentativa e êxito. Duvido que haja dez homens no planeta que poderiam ter
escrito um livro desse tipo.
Assim, não somente tenho a honra de endossar com entusiasmo este
livro, mas também a de atestar a genuinidade do caráter de Robert. Eu
precisaria de mais espaço do que tenho aqui, mas basta dizer que tenho
enorme respeito por esse homem. Ele tem sido meu conselheiro, encorajador, parceiro de oração, colega e mentor durante mais de trinta anos.
Em segundo lugar, este livro trata de um tema ao qual dediquei a
minha vida e ministério. Ainda que a palavra mais proeminente na capa
desse livro seja “mentiras”, sei, por experiência própria, que a palavra mais
importante pode ser encontrada no subtítulo. E é “verdade”. Esse é um livro
sobre a verdade — o poder da verdade. A verdade que liberta um homem.
E essa verdade pode ser encontrada na confiabilidade absoluta da Palavra
de Deus, a Bíblia.
Como mencionei, transitei pelo ramo imobiliário durante muitos anos.
Muitas vezes, negociei detalhes relacionados a uma propriedade que eu
estava comprando ou vendendo. Muitas vezes essas negociações terminavam com um aperto de mãos e então eram consumadas para sempre por
um contrato. Um acordo por escrito que literalmente colocava os pingos
em todos os “is” e um traço em todo “t”. Esse pedaço de papel, incluindo
colocar as assinaturas, fechava o acordo.
A Bíblia é o acordo por escrito e fechado entre mim e um Deus soberano. E entre você e um Deus soberano. Ela é eminentemente confiável
e fidedigna. Mentiras em que os homens acreditam e a verdade que os liberta
é um livro que exalta a veracidade da Palavra de Deus.
Há anos, escrevi nas primeiras páginas do livro The man in the mirror:
A dicotomia entre a ordem de Deus e a ordem deste mundo produz
uma tensão no homem cristão que está tentando organizar as suas
ideias. Há absolutos? Princípios bíblicos realmente tratam dos
problemas do século 21 e cotidianos que nós homens temos? É possível
para nós compreendermos os nossos problemas e construirmos um
modelo que funciona na nossa vida?
18
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Se eu puder responder à pergunta que apresentei ao escrever essas
palavras, eu digo: “Sim, princípios bíblicos encontrados na Palavra de
Deus realmente tratam dos nossos problemas.” E eu sei disso, não somente
como um autor cristão ou alguém formado no seminário de quem se esperaria ouvir algo desse tipo, mas também por experiência própria como um
homem de negócios, marido e pai que enfrentou a vida no teste severo da
dificuldade e sofrimento e saiu totalmente convencido de que a Palavra
de Deus é verdade.
Também escrevi no meu primeiro livro:
Os cristãos bíblicos não vivem segundo as suas próprias ideias, mas
segundo a imersão, compreensão e aplicação da Palavra de Deus.

O livro que você agora tem em mãos esmiúça essa compreensão clara
do que significa absorver e aplicar a verdade da Bíblia em meio ao ruído
implacável dos sussurros de Satanás. Suas mentiras.
Um ano e meio antes de sua publicação, quando Robert primeiro
identificou as quarenta mentiras que ele trataria em Mentiras em que os
homens acreditam e a verdade que os liberta, ele as enviou a mim para que
as revisasse. Esta foi minha resposta: “Você tem minha permissão para
decolar em qualquer pista que escolher. Falando sério, como suspeitei, você
sem dúvida alguma não precisa de nenhuma ajuda. Isso parece fantástico.
Amo você, meu amigão. Pat.”
Assim, a lista de “mentiras” foi concluída, as “verdades” associadas
da Palavra de Deus foram elaboradas e completadas e agora o livro está
pronto: este livro. As mentiras e as explicações que as acompanham foram
identificadas e formuladas.
E com este prefácio, recebi a oportunidade de girar a hélice e enviar
essas notícias extraordinárias a seu destino. Estou tão contente porque
você escolheu embarcar. Você não vai se arrepender.
Deus o abençoe nessa jornada.
Patrick Morley, PhD
Orlando, Flórida,
setembro de 2018
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“Mentiroso, mentiroso, suas calças estão pegando fogo!”

Q

uando eu era menino, às vezes ouvia essa rima incendiária na
vizinhança ou na escola. As crianças zombavam umas das outras
no parquinho, tentando fazer seu inimigo chorar.
Obviamente, a imagem de alguém com as suas calças engolidas por
chamas é um tanto cômica (a não ser, obviamente, que esse alguém
seja você).
Parece que um menino do interior estava fascinado pelo estojo de
charutos de seu pai. Ainda que ele tivesse recebido a ordem de nunca
chegar perto dele, certo dia, enquanto seu pai estava em outra parte da
casa, o moço abriu o trinco e pegou um charuto — um só — da coleção
de seu pai.
Havia um depósito de ferramentas no canto da propriedade e o menino
foi até a pequena construção para fazer o que ele havia visto seu pai fazer
tantas vezes. Depois de riscar o fósforo começou a baforar, felizmente não
ousando de fato tragar a fumaça azul até o fundo dos pulmões. Se não,
estaria tossindo até hoje.
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Imaginando, como é o costume dos pais, o que seu filho poderia estar
fazendo, o pai chamou seu menino. Não recebendo resposta, o pai andou
com passos largos até o alpendre e continuou chamando pelo menino.
Ouvindo os passos do pai, o menino tentou apagar o charuto rapidamente,
empurrando-o para dentro do bolso de trás de sua calça jeans.
Obviamente, a fumaça escapou das calças e chamou a atenção do
pai. Ou talvez foi o terror no rosto do menino que o pai notou quando o
charuto começou a queimar as suas nádegas.
Seja como for, o menino foi pego. Sua tentativa de esconder o que
estava fazendo se tornou cinzas. Literalmente.
NÃO HÁ MENTIRAS INOFENSIVAS

Em seu best-seller Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que
as liberta, minha esposa, Nancy, escreveu:
“Não há mentiras inofensivas.”5

Embora o livro dela seja destinado a mulheres, essa afirmação não
é específica para o gênero masculino ou feminino. Ela é verdadeira para
todas as pessoas, como também a razão de
eu ter aceitado escrever este livro como
uma continuação ao de Nancy. Este é para
Mentir em qualquer
homens. Para mim. Para vocês.
molde, forma
Sério? Verdade? Não é interessante que
e tamanho tem
ouvimos ou proferimos essas palavras com
consequências.
tanta frequência? Talvez após alguém dizer
E esse não é um
algo exagerado, insultuoso ou questionável.
conceito novo.
Mas essas palavras seriam completaEle existe há
mente desnecessárias se todas as pessoas
muito tempo.
falassem somente a verdade. Toda vez.
O tempo todo.
5
Nancy DeMoss Wolgemuth, Lies women believe: and the truth that sets them free (Chicago:
Moody, 2018), p. 38 [edição em português: Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade
que as liberta, tradução de Flávia Lopes (São Paulo: Vida Nova, 2013)].
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Mentiras vêm em muitas formas e tamanhos. Mentiras “pequenas”
podem incluir a maneira de respondermos a um guarda de trânsito que
acabou de nos parar por suposto excesso de velocidade. “Não, senhor, eu
não sabia que estava acima do limite de velocidade.”
Ou elas podem ser grandes mentiras, como mentir sobre um
caso amoroso.
Mas mentir em qualquer molde, forma e tamanho tem consequências.
E esse não é um conceito novo. Ele existe há muito tempo.
Provavelmente não será nenhuma surpresa para você que o suporte
principal e o fundamento deste livro é a Bíblia. Você encontrará relatos e
percepções bíblicas incluídos aqui de capa a capa. A Bíblia nos conta sobre
mentiras em que os homens acreditaram há muito tempo — mentiras em
que eles acreditam ainda hoje. Faremos o melhor para identificar algumas
dessas mentiras, tratar delas e eliminá-las.
QUAIS SÃO ALGUMAS DAS PRIMEIRAS MENTIRAS
ENCONTRADAS NA BÍBLIA?

Quais mentiras mencionadas nas Escrituras Sagradas são as mais odiosas?
As mais prejudiciais para aqueles que acreditam nelas?
Aqui está uma para principiantes:
Disse a serpente à mulher: “com certeza, não morrereis. Na verdade,
deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se
abrirão, e sereis como Deus” (Gn 3.4,5).

Essa foi a mentira que começou a espiral descendente do pecado e
da morte. Essas palavras foram faladas por Satanás, aparecendo a Adão
e Eva, disfarçado de serpente.
O primeiro casal da história vivia em um cenário livre do pecado:
o jardim do Éden. E esse lugar de perfeição incluía um “não” dirigido
ao homem.
Então o senhor deus ordenou ao homem: “podes comer livremente
de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do
23
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conhecimento do bem e do mal; porque no dia em que dela comeres,
com certeza morrerás” (Gn 2.16,17).

Era como se o Senhor estivesse dizendo a Adão: “Este lugar é seu.
Desfrute de tudo nele [...] exceto daquela árvore ali. É adorável olhar para
ela e seu fruto é saboroso, mas fique longe dela. Se você me desobedecer,
isso será seu fim.”
A primeira mentira abominável é que temos a capacidade de ser
como Deus.
E aqui está mais uma:
Disseram mais: “vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre
cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome” (Gn 11.4).

Desde a primeira vez que eu despejei concreto em um alicerce,
peguei a doença da construção. A pequena empresa para a qual comecei
a trabalhar com dezessete anos de idade havia acabado de começar o
processo de construir uma casa em Glen Ellyn, em Illinois. Lembro-me
do prazer que experimentei naquele verão observando a casa tomar
forma. Uma vez que eu era o único trabalhador de tempo integral ali,
não contando seu fundador, aprendi todos os ofícios, e me apaixonei
pela maioria deles.6
Aliás, ao longo do verão, levei meus pais ao terreno nos fins de semana
somente para lhes mostrar o progresso [...] e o que seu filho havia realizado
pessoalmente. Eu estava orgulhoso.
A história de um grupo de homens que se reúne para construir algo
não é incomum. Mas o propósito daqueles que se reuniram para edificar
a Torre de Babel era verdadeiramente singular. E terrível.
A primeira mentira é que você e eu podemos presunçosamente tomar
o lugar de Deus e conduzir a vida por conta própria — sem ele. A segunda
mentira é que o nosso bem supremo — a fonte suprema da nossa maior
satisfação — é glorificar a nós mesmos. Engrandecer a nós mesmos pelas
nossas próprias realizações extraordinárias. Parece a segunda estrofe do
mesmo hino, não é?
Você pode ficar com o trabalho de dry-wall.

6
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O QUE É A VERDADE?

Então, o que é a verdade que contraria essas mentiras? Que bom que
você perguntou.
O profeta Isaías teve algo a dizer sobre a primeira mentira de Satanás, aquela sobre tornar-se como Deus se Adão e Eva experimentassem
o fruto proibido: “Eu sou o Senhor, e não há outro; além de mim não
há Deus” (Is 45.5).
E Jesus resumiu sua resposta à segunda mentira sobre conquistarmos
por meios próprios o nosso caminho à glória e perfeição em duas frases
curtas: “O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim para
que tenham vida, e a tenham com plenitude” (Jo 10.10).
Assim, ainda que a palavra “Mentiras” seja a palavra mais proeminente
na capa deste livro, ela não é a palavra mais importante. A palavra mais
importante está no subtítulo: “Verdade”.
Você está tão contente quanto eu de que há a verdade que é complemente confiável? Um antídoto poderoso contra as imitações à nossa
volta? Aposto que está.
Mais uma coisa: Se você ainda não o fez, o encorajo a achar um
amigo ou dois — ou mais — para acompanhá-lo na leitura deste livro.
Isso o encorajará, garantirá que você preste contas durante a jornada e o
capacitará a ser bênção para outros.
E, para ajudar a começar essa experiência, só por diversão, acrescentei algumas perguntas e comentários simples após as “afirmações de
verdade” que servem de resumo. Como o meu pai costumava dizer, essas
coisas podem ajudá-lo a “conferir mais uma vez” o que você pensa sobre
a mentira e a aplicação pessoal dessa verdade.
Tudo bem? Que bom.
Minha oração é que este livro seja desafiador e reparador, convincente
e repleto de graça. É bom tê-lo como companheiro. Bem-vindo!
Robert Wolgemuth
Setembro de 2018
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