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Padre na América Latina
O padre começou a compartilhar sua história de

ser um missionário para a igreja por mais de 12
anos na América do Sul e Central e no México e até
mesmo em Hell's Kitchen, em Nova Iorque.  
Quando foi liberado do hospital ele precisava de um
lugar para ir para se recuperar e ao invés de
deixá-lo ficar com uma família católica, eu disse a
meu pai que devíamos convidá-lo para morar
conosco no interior junto com nossas famílias e
Mohamed.  Foi acordado por todos que ele iria e ele se mudou imediatamente.

Padres Devem Estudar o ISLÃ?  - SIM!
Durante a viagem para nossa casa, conversei com o padre sobre alguns conceitos de

crenças no Islã e para minha surpresa ele concordou e compartilhou até mais sobre isso
comigo.  Estava chocado quando ele me disse que os padres católicos estudam o Islã e
alguns até têm doutorados no assunto.  Tudo isso era muito esclarecedor para mim.  Mas
ainda havia muito mais por vir.

Versões Diferentes da Bíblia
Depois de nos acomodarmos, começamos a nos reunir ao redor da mesa da cozinha

após o jantar todas as noites para discutir religião.  Meu pai trazia sua versão do rei Jaime
da Bíblia, eu trazia minha versão revisada da Bíblia, minha esposa tinha outra versão
(talvez algo como as Boas Novas de Jimmy Swaggart).  O padre, claro, tinha a Bíblia
católica que contém mais 7 livros do que a Bíblia protestante.  Então passávamos mais
tempo conversando sobre qual Bíblia estava correta do que tentando convencer Mohamed
a se tornar cristão.

O Alcorão tem Apenas UMA Versão - Em Árabe - e Continua a
Existir

Em um determinado ponto me lembrei de perguntar a ele sobre o Alcorão e quantas
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versões dele existiram nos últimos 1.400 anos.  Ele me disse que só havia UM ALCORÃO. 
E que nunca havia sido mudado.  Ele ainda me disse que o Alcorão tinha sido totalmente
memorizado por centenas de milhares de pessoas que estavam espalhadas pela terra em
muitos países diferentes.  Ao longo dos séculos desde que o Alcorão foi revelado, milhões
o memorizaram por inteiro e o ensinaram a outros que o memorizaram completamente,
de ponta a ponta, letra por letra, sem erros.  Hoje, mais de 9 milhões de muçulmanos
memorizaram o Alcorão inteiro de ponta a ponta.

Como isso era possível?
Isso não me parecia possível.  Afinal, as línguas originais da Bíblia tinham se tornado

línguas mortas há séculos e os documentos originais foram perdidos há centenas e
milhares de anos.  Então, como podia ser tão fácil que algo assim pudesse ser preservado
e recitado de ponta a ponta.

Padre Vai à Mesquita
Um dia o padre perguntou a Mohamed se podia acompanhá-lo à mesquita para ver

como eram as coisas por lá.  Voltaram falando de suas experiências e não podíamos
esperar para perguntar ao padre como era e sobre todos os tipos de cerimônias que
tinham realizado.  Ele disse que não fizeram nada.  Apenas chegaram, oraram e saíram. 
Eu disse: Saíram? Sem discursos ou cantos?  "Ele disse que estava correto."

Padre Entra no Islã!
Passaram-se mais alguns dias e o padre católico perguntou a Mohamed se podia

acompanhá-lo até a mesquita.  Mas dessa vez foi diferente.  Demoraram a voltar.  Ficou
escuro e estávamos preocupados que alguma coisa tivesse acontecido a eles.  Finalmente
eles chegaram e quando apareceram na porta imediatamente reconheci Mohamed, mas
quem estava junto com ele? Alguém usando uma túnica branca e um tipo de boné branco.
Espere um minuto!  Era o padre.  Disse a ele: Pete? - Você se tornou muçulmano?

Ele disse que tinha entrado no Islã naquele mesmo dia. O PADRE SE TORNOU
MUÇULMANO!!  O que viria a seguir? (Você verá).
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