QUANDO MEU PASTOR AUXILIAR, Mark Mittelberg, e eu decidimos apresentar um programa de transmissão nacional chamado Desembrulhando o Islã, para
ensinar aos cristãos em quê, os muçulmanos creem e por que, o primeiro especialista que pensamos em convidar foi nosso amigo Nabeel Qureshi.
Sabíamos que esse jovem muçulmano convertido ao cristianismo, formado em
Medicina, Religião e Apologética, é instruído e articulado. E ele certamente falou
durante a transmissão, ajudando a formar um sucinto panorama do Islã e contando
a atraente história de sua jornada do Islã à fé em Cristo.
Mas o que aconteceu depois de nosso evento me impressionou ainda mais.
Nabeel e os outros participantes foram ao saguão da igreja para responder perguntas das pessoas no auditório. Uma mulher foi ao microfone e perguntou: “Como
muçulmana, quais as coisas que devo saber sobre Maomé?” Ela parecia estar discordando do que tinha ouvido durante a transmissão.
Instantaneamente, vi Nabeel assumir posição. Ele começou a discutir o Islã
com uma profundidade que somente outro muçulmano piedoso poderia apreciar,
baseando-se em um reservatório aparentemente infindável de experiências pessoais. E quando ele e outros especialistas começaram a orar sinceramente com a
mulher mais tarde, fui tocado pela compaixão sincera que tinham por ela – estimulada, sem dúvida, por memórias de suas próprias lutas épicas quando começaram a questionar o Islã.
Naquela noite, aumentei ainda mais o profundo respeito e admiração que tenho por Nabeel, a quem fui apresentado por amigos em comum vários anos atrás.
Fico emocionado que você também possa conhecê-lo agora, nas páginas a seguir,
quando ele descreve como seu sincero desejo de encontrar a verdade o levou a
uma tortuosa – e até mesmo sobrenatural – busca por respostas.
Você entenderá o que é para alguém imerso na cultura islâmica arriscar tudo
para descobrir a verdadeira identidade de Deus. Esta é uma história muito pessoal
de família, amigos e fé, entrelaçada com informações sobre o Islã que o ajudarão a
entender o mundo muçulmano de uma nova maneira.
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Se você for cristão, terá uma nova avaliação de como amar e alcançar os muçulmanos.
Se você for muçulmano, fique atento: você verá suas crenças questionadas por
meio de um incisivo arrazoado histórico e uma análise inflexível. Mas, se ler com
a mente aberta, acredito que rapidamente verá Nabeel como um amigo que se
preocupa o suficiente para compartilhar o que aprendeu e para estimulá-lo a seguir em frente em sua jornada espiritual.
Estou convencido de que Deus conduziu Nabeel em sua pesquisa não por
uma razão abstrata, mas por causa de seu grande amor por Nabeel e por aqueles
que conhecerão sua história. Esta é uma história que precisa ser lida em toda
parte por todas as pessoas que valorizam a verdade e desejam conhecer a Deus
pessoalmente.
Continue lendo e veja como Deus usa a história de Nabeel para moldar sua
própria história.
Lee Strobel, autor de
The Case for Christ e
The Case for Faith
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FICO HUMILHADO pelas personalidades surpreendentes que Deus trouxe a
este projeto para minha orientação e auxílio. Gostaria de começar agradecendo
aos meus queridos amigos e à minha família, que leram e comentaram segmentos
deste livro. Seu encorajamento e seus conselhos são inestimáveis. Gostaria de agradecer especialmente a Carson Weitnauer e à minha irmã, Baji, por seus extensos
comentários quando mais precisei deles.
Agradeço também a Mark Sweeney e Madison Trammel por sua amizade e
habilidade profissional quando trabalharam diligentemente para tornar este livro
uma realidade.
Sem dúvida, uma das maiores bênçãos deste livro é a contribuição de muitas
mentes notáveis. Estou em débito com Lee Strobel, Dan Wallace, Ed Komoszewski, Rob Bowman, Keith Small, Gary Habermas e Josh McDowell por suas contribuições criteriosas e sinceras. Sou muito abençoado até mesmo por conhecê-los,
muito mais por considerá-los meus amigos.
Uma dose extra de gratidão é devida a Abdu Murray, não somente por sua
contribuição, mas também por sua amizade e por seu apoio espiritual. Tendo travado a luta do Islã para o cristianismo alguns anos antes de mim, suas contribuições são inestimáveis. Eu o reconheço como o irmão mais velho que nunca tive.
Semelhantemente, a mentoria de Mike Licona ao longo dos anos tem me ajudado a crescer tanto em meu pensamento quanto em meus esforços acadêmicos.
Grande parte do meu ministério não teria acontecido sem ele, inclusive este livro.
Outra pessoa cujo impacto se estende para muito além de sua contribuição é
David Wood. Estou eternamente em débito com ele por seu cumprimento fiel do
chamado para alcançar um jovem muçulmano zeloso, apesar de todas as diferenças.
Pode ser que nossa amizade e nosso ministério juntos estejam apenas começando.
Se há uma pessoa sem a qual este livro não seria escrito, é Mark Mittelberg.
Desde o primeiro estágio de sugerir o livro, encontrar um agente, escolher um
editor, ajudar-me a escrever o livro, contribuir para o livro, comercializar o livro...
Fico me perguntando quanto do livro é realmente meu. Mark, sua mentoria per13
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feita e sua amizade são inspiradoras e me obrigam a fazer o melhor que posso.
Nunca conseguirei expressar suficientemente minha gratidão.
Finalmente, gostaria de agradecer à minha esposa, Michelle, por suportar semanas de separação para que eu pudesse escrever este livro, por lê-lo diligentemente tarde da noite, por ter um amor inabalável por um homem caído e por nem
uma só vez reclamar um pouquinho que seja, nunca seria capaz de retribuí-la. É
uma boa coisa termos toda a nossa vida para que eu possa tentar.
A todos os meus amigos e familiares que participaram na formação e no auxílio para que este livro fosse publicado, sua ajuda é inexprimivelmente apreciada.
Oro para que o Senhor os recompense bondosamente.
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