
“Sermões acerca da Bíblia” 

  

É realmente espantoso que os Estados Unidos tenham consolidado sua 

posição de líder mundial em pouco mais de cem anos. Nós precisamos entender 

o porquê. Os Estados Unidos foram fundados, como nação, fundamentados em 

um nobre espírito religioso – eis a razão do seu crescimento. Dessa forma, o que 

é mais importante e urgente na reconstrução do Japão é, naturalmente, que seu 

povo se torne um povo de fé, ou seja, sua crença em Deus. Eu fico realmente 

invejoso quando ouço que nos Estados Unidos toda família possui pelo menos 

uma Bíblia em seu lar. 

“Os japoneses e sua religiosidade”, 17 de dezembro de 1949 

Gostaria de dizer mais um ponto: isto é, sobre a prosperidade dos Estados 

Unidos hoje. Nós realmente precisamos pensar cuidadosamente a respeito do 

porquê de isso vir ao caso. Obviamente, é porque o pensamento do público em 

geral está fundamentado no cristianismo: eis o porquê. Esse aspecto pode ser 

visto em tudo o que fazem. Outro dia, li uma declaração feita pelo general 

MacArthur a respeito da Guerra da Coreia. Ele escreveu o seguinte: “Deus nos 

ajudará a alcançar nosso objetivo”. Essa simples frase, uma mera sentença, por 

si só, é uma prova de quanta fé o general tinha. Também escutei que os 

intelectuais nos Estados Unidos, incluindo o presidente Truman, são todos 

cristãos e que quase não há uma única família nos Estados Unidos que não 

possua a Bíblia. Ah, a democracia nos Estados Unidos deve ser a manifestação 

do espírito cristão! Comparado com isso, vejam o miserável estado do Japão 

hoje. 

Memórias acerca da Perseguição Religiosa, 30 de outubro de 1950 

Por fim, quero dizer mais um ponto: Se todos olharem para os discursos 

de pessoas como Eisenhower, Truman e MacArthur, verão que eles usam, sem 

falta, a palavra “Deus”. Ainda outro dia, tive a oportunidade de assistir ao vídeo 

da posse presidencial do presidente Eisenhower. Nela, o presidente fazia um 

juramento ao colocar a mão esquerda sobre a Bíblia! Enquanto assistia a isso, 

senti algo inexplicável dentro de mim – uma sensação de profundo respeito, se 

assim o acharem. Pensei comigo mesmo: “Eis de onde deve ter vindo a 



determinação ardente e inflexível dos americanos para com a prosperidade e a 

paz”. 

“Sobre eleições justas, parte 2”, 8 de abril de 1953 

Há algo que gostaria de acrescentar por último. Isto é, colocar pelo menos 

uma Bíblia em todas as celas de uma prisão. Afinal, entre todos os livros 

religiosos no mundo inteiro, não há outro mais poderoso do que a Bíblia para 

levar as pessoas ao arrependimento. 

Memórias acerca da Perseguição Religiosa, 30 de outubro de 1950 

 


