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Os	cristãos	experientes	e	os	novos	crentes	podem	andar	juntos	na	vida	cristã	através	do	mesmo	livro	em	conjunto	e	se	beneficiando	mutuamente	porque	são	igualmente	pecadores	que	precisam	de	um	Salvador	e	uns	dos	outros.	Ao	sermos	iluminados	pelo	evangelho,	nós	agora	percebemos	e	desfrutamos	da	verdade,	bondade	e	beleza	de	Deus	–	seja	no
sol	escaldante	da	Palavra	de	Deus	inspirada,	no	luar	da	criação,	ou	à	luz	das	estrelas	dos	grandes	livros.	Packer,	D.	Postman,	Amusing	Ourselves	to	Death,	p.	O	dragão	vermelho	da	história	é	Satanás;	a	mulher	grávida	aqui	não	é	Maria,	mas	a	encarnação	da	comunidade	messiânica,	a	comunidade	dos	crentes;	o	filho	ainda	não	nascido	da	mulher	é	o
Messias.	É	difícil	imaginar	um	leitor	deste	livro	que	não	seja	capaz	de	captar	o	brilho	que	existe	na	leitura	depois	de	se	deparar	com	a	animação	e	a	defesa	cuidadosa	e	equilibrada	de	Reinke	acerca	do	hábito	de	ler.”	Leland	Ryken,	professor	de	inglês,	Wheaton	College;	autor	de	The	ESV	and	the	English	Bible	Legacy	“Como	ler,	o	que	ler,	quando	ler,	e
porque	você	deve	ler	–	Tony	Reinke	responde	a	todas	estas	questões	e	outras	mais	neste	excelente	e	(surpreendentemente)	breve	livro	sobre	leitura.	Primeiro,	reveja	os	livros	que	você	leu	nos	últimos	vinte	e	quatro	meses	e	que	beneficiaram	a	sua	vida.	A	busca	do	pecador	por	Deus	e	pela	verdade	máxima	é	em	vão	sem	o	evangelho	e	sem	o	poder
iluminador	do	Espírito	Santo.	O	verdadeiro	aprendizado	e	a	verdadeira	sabedoria	são	frutos	de	estudo	e	meditação	prolongados,	benefícios	que	não	adquirimos	dos	livros	a	menos	que	estejamos	dispostos	a	diminuir	a	velocidade	de	nossas	mentes,	calar	as	distrações	e	pensar	cuidadosamente	sobre	o	que	estamos	lendo.	Segundo,	eu	analiso	o	livro	e	os
títulos	de	cada	capítulo.	A	falta	de	tempo	livre	é	a	maior	causa	da	negligência	aos	livros,	e	não	precisamos	de	nenhum	estudo	científico	para	provar.	Lewis,	“Bluspels	and	Flalansferes:	A	Semantic	Nightmare”	em	Walter	Hooper,	C.S.Lewis:	A	Complete	Guide	to	His	Life	and	Works	(São	Francisco:	Harper,	2005),	p.	Sua	vez	Agora,	faça	você	a	sua
própria	lista	de	prioridades	de	leitura.	163.	Serpentes	destruidoras	As	imagens	e	artes	visuais	não	são	superficiais	ou	desnecessárias.	Isto	tem	mudado	com	a	interação	social	online.	Deus	capacitou	os	autores	a	dirigirem	a	nossa	atenção	para	as	coisas	que	já	banalizamos	–	tais	como	as	gotas	de	água	refletindo	o	brilho	do	sol	em	uma	folha	depois	de
um	temporal	de	primavera	–	e	estas	imagens	intensificam	a	nossa	experiência	com	o	mundo	que	vemos	ao	nosso	redor.	4	p.	O	que	é	visto	lá,	pode	ser	encontrado	aqui.18	Paulo	percebeu	estes	“elementos	e	formas”	na	literatura	pagã	em	seus	próprios	dias.	Segundo,	existe	uma	generalizada	influência	dos	videogames	na	vida	de	um	garoto.	Quando
você	vê	uma	nova	pilha	de	livros,	você	tem	o	mesmo	sentimento	de	quando	olha	para	uma	pilha	de	donuts	quentinhos	e	cheios	de	cobertura.	Eu	já	me	senti	sobrecarregado	dentro	de	uma	livraria.	Discernimento	Os	leitores	ativos	não	devem	se	tornar	cínicos,	mas	devem	ser	críticos.	Devolvo	Dostoiévski	à	prateleira.	Plato’s	Phaedrus	(Cambridge:
Cambridge	University,	1952),	p.	O	que	ganharemos	se	enchermos	nossa	vida	pelos	próximos	vinte	anos	com	uma	leitura	disciplinada?	Se	eu	estivesse	lendo	este	capítulo,	eu	teria	rabiscado	algumas	notas	na	página	177.	124.	O	modelo	de	Calvino	é	também	sério	porque	nos	recorda	de	que	a	verdade	adquirida	por	autores	não	cristãos	somente
aumenta	a	culpa	deles	pelo	pecado.	Como	você	o	escreveria?	Naquelas	culturas,	colecionava-se	e	temia-se	pequenos	deuses	domésticos.	(2Co	4.6).	As	pessoas	pós-modernas	estão	perpetuamente	inquietas;	eles	frequentemente	buscam	consolo	na	diversão	ao	invés	da	satisfação	na	verdade.	Esta	é	uma	pequena	prática	que	promove	a	expectativa	pelos
livros	em	nossos	filhos	e	os	ajuda	a	apreciarem	o	valor	de	bons	livros	e	de	autores	talentosos.	Ele	pede	aos	alunos	que	leiam	ficção	não	cristã	tal	como	A	morte	de	um	caixeiro-viajante	de	Arthur	Miller,	The	Iceman	Cometh	de	Eugene	O’Neill,	O	coração	das	trevas	de	Joseph	Conrad,	e	A	Peste	de	Albert	Camus.	Nossa	culpa	pecaminosa	perante	ele	é
real.	Platão	lamenta	que	suas	próprias	orações	ao	deus	mítico	Júpiter	eram	ironicamente	fracassadas	em	si	mesmas.	Ou	ela	o	exalta	demais	ou	o	deprecia	demais,	pois	a	ciência	não	conhece	a	sua	origem	Divina,	nem	a	sua	profunda	queda.	Eu	estava	cego	para	a	glória	de	Cristo.	E	embora	necessitemos	dele	para	tudo,	Deus	não	precisa	de	nada	de
nossa	parte	(At	17.24-25).	Ele	era	o	criador	de	todas	as	coisas	e	a	origem	de	cada	uma	das	partículas	no	cosmos!	Ele	agora	sustenta	a	criação,	reina	sobre	ela	e	um	dia	a	recriará.	Ou	é	uma	ânsia	idólatra	de	possuir	mais	coisas	novas?	Tal	coisa	acontece	quando	lemos	nossa	Bíblia	ou	livros	de	história,	e	mais	ainda	quando	lemos	ficção.	Seu	conselho
aos	novos	crentes:	Evitem	os	romances;	eles	são	a	maldição	literária	desta	era;	eles	são	para	a	alma	o	que	as	bebidas	[alcoólicas]	são	para	o	corpo.	Se	não	matarmos	os	ídolos	da	preguiça	e	do	comodismo,	estes	ídolos	matarão	o	nosso	hábito	de	leitura.	28.	Dívidas	por	consumo	em	níveis	sem	precedentes,	e	agora,	a	recessão	exigiu	que	se	trabalhasse
muito	mais	horas	extras.	Isto	me	encorajou	muito	mais	do	que	você	pode	imaginar.	A	igreja	é	abençoada	por	uma	riqueza	de	livros	sobre	casamento,	paternidade,	sexo,	depressão,	descontentamento,	estresse,	ansiedade,	medo,	ira	e	muitos	outros	temas.	É	claro	que	não.	As	ardentes	tábuas	dos	Dez	Mandamentos	não	tinham	como	propósito	servir
como	meros	padrões	sociais,	mas	como	um	tutor	para	nos	conduzir	pela	mão	a	enxergarmos	a	profundidade	do	nosso	pecado	e	ver	a	glória	do	Salvador	(Gl	3.23-29).	E	“com	a	mente	de	Cristo”	nos	tornamos	capazes	de	ler	com	discernimento.	Mas	como	qualquer	prazer,	só	é	um	prazer	aquilo	que	pode	ser	feito	para	a	glória	de	Deus.	Leituras	de
intervalo	para	o	almoço.	Comentários	em	Gênesis	27.22.	Seus	olhos	tentam	se	ajustar	à	noite	e	você	olha	ao	redor	para	ver	se	os	vizinhos	perceberam	a	cena.	Helmut	T.	Contudo,	muito	da	vida	cristã	tem	a	ver	com	o	treinamento	da	mente,	o	refino	das	afeições	e	o	aprendizado	do	vocabulário	da	fé	(1Co	14.20;	Rm	12.2).	O	evangelho	une	uma
genealogia	de	personagens	duvidosos	a	uma	improvável	ancestralidade	para	o	Salvador.	Às	vezes,	leio	até	quando	meus	filhos	estão	escalando	minhas	costas	no	chão	da	sala	de	estar.	Mas	isto	apenas	é	possível	se	lermos	com	certo	ceticismo,	recusando-nos	a	aceitar	como	autoridade	as	ideologias	humanas,	apenas	reconhecendo	o	quão	incompletas
elas	são,	e	complementando	aquilo	que	elas	dizem	com	as	superiores	verdades	da	Escritura.11	As	Escrituras	nos	fornecem	a	única	cosmovisão	coesa	e	consistente.	Contemplar	a	glória	de	Cristo	realmente	transformou	a	minha	vida,	minha	visão	da	vida	e	meu	desejo	pela	leitura.	Os	livros	estão	se	tornando	menores,	e	as	sentenças	excessivamente
longas	estão	sendo	reduzidas	para	tamanhos	mais	fáceis	de	lidar.	Calvino	lia	a	literatura	não	cristã	com	cuidado,	ainda	que	sempre	assumisse	uma	postura	que	possibilitasse	experimentar	de	“encontros	esplêndidos”	com	o	Doador	de	toda	a	verdade,	bondade	e	beleza.29	Cornelius	Plantinga	resume	bem	a	abordagem	de	Calvino	à	literatura	não	cristã:
Calvino	entendeu	que	Deus	criou	os	seres	humanos	para	caçar	e	reunir	a	verdade,	e	que,	de	fato,	a	capacidade	de	fazer	isso	corresponde	à	imagem	de	Deus	neles	(Cl	3.10).	E	não	é	tão	incomum	eu	comprar	livros	de	teologia	que	acabarão	se	tornando	profundos	demais	para	a	minha	mente	rasa.	De	modo	similar,	as	tragédias	ensinam	que	“toda	a
grandeza	humana	passa	ao	lado	de	abismos	de	culpa	e	a	satisfação	só	ocorre	quando	aquilo	que	é	nobre	e	grande,	que,	por	alguma	razão,	se	desencaminha,	perece	na	morte”	(3:408).	Em	uma	manhã	de	domingo	(9	de	setembro	de	1999),	Deus	removeu	a	minha	venda.	Os	cristãos	são	nascidos	de	novo	e	se	tornaram	cidadãos	do	reino	de	Deus.	Em
ambos	os	casos,	seja	de	forma	direta	ou	indireta	a	sua	relação	com	Os	Ensinamentos	de	Amenemope,	a	abertura	de	Salomão	à	sabedoria	egípcia	é	igualmente	óbvia.	Quatro	tentações	Navegação	fragmentada	X	compreensão	sustentada	A	internet	foi	projetada	para	nos	encorajar	a	buscar	rapidamente	a	informação,	e	não	para	lê-la	e	digeri-la
lentamente.	João	Calvino,	As	Institutas,	(São	Paulo:	Cultura	Cristã,	2006),	2.2.16,	p.	Minha	mente	agora	espera	receber	informação	do	mesmo	modo	que	a	“rede”	a	distribui;	em	uma	rápida	corrente	de	partículas	em	movimento.	A	educação	formal	que	eu	desejava	(outra	evidência	da	conversão!)	nunca	foi	possível.	Este	é	um	excelente	livro	que	releio
anualmente.	De	todas	as	pessoas	cercadas	por	dados	nesta	era	de	informação,	os	cristãos	deveriam	ser	aqueles	que	protegem	especialmente	o	tempo	requerido	para	se	meditar	com	calma	(Provérbios	4).	O	leitor	perspicaz	poderá	interpretar	o	terreno	e	será	capaz	de	adequar	a	marcha.	A	arte	pode	ser	ineficaz	para	salvar	pecadores,	mas	ela	é	uma
poderosa	ferramenta	para	nos	recordar	a	verdade	e	para	ilustrar	a	verdade.	E	Spurgeon	não	está	nos	encorajando	a	desistir	quando	nos	deparamos	com	palavras	ou	conceitos	difíceis	nos	livros.	60-69.	Mas	antes	de	falarmos	acerca	de	como	escolher	os	livros	certos	e	como	lê-los	(caps.	Nós	absorvemos	a	cena,	tal	como	em	Apocalipse	5,	ao	recuarmos
uns	passos	e	olharmos	para	a	cena	que	se	desenrola	–	muito	semelhante	ao	que	fazemos	com	um	quadro	impressionista.4	A	nossa	imaginação	reúne	as	partes	em	um	esplêndido	todo.	16).	E	estou	quase	convencido	de	este	ser	o	motivo	de	eu	ter	desenvolvido	uma	profunda	aversão	a	escrever	em	livros.	Tinker	(Fearn,	Ross-shire,	Scotland:	Christian
Focus,	1995),	p.	Pense	com	criatividade,	experimente	momentos	diferentes	e	misture	os	ambientes	para	determinar	qual	funciona	melhor	para	a	sua	família.	Na	verdade,	isso	seria	imprudente.	Mas	ela	esclarece	a	situação	humana	em	relação	ao	que	a	fé	cristã	prega.	Tente	uma	vez	Piper	afirma:	“Se	algo	é	digno	de	ser	lido,	é	digno	de	ser	anotado”.	O
número	estimado	de	mortos	aumentou	para	mais	de	cem	mil.	Lewis).	210-211:	“É	resultado	da	providência	de	Deus	que	os	escritos	de	Catão	e	de	Esopo	tenham	permanecido	nas	escolas,	porque	ambos	são	livros	significativos.	Os	livros	naturalmente	acabam	sendo	ignorados.	Eu	os	marco	e	eles	permanecem	destacados.	Calvino	procurou	reconhecer	e
receber	humildemente	estas	dádivas	onde	quer	que	elas	se	encontrassem,	e	era	grato	a	Deus	por	elas.	Lector	Historicamente,	a	igreja	tem	se	beneficiado	de	três	maneiras	com	a	leitura.	Tomemos	por	exemplo	o	romance	escrito	por	Robinson	e	ganhador	do	prêmio	Pulitzer,	chamado	Gilead.	Eu	passei	a	crer,	me	converti	da	minha	rebeldia,	e	confiei	no
Salvador	para	o	perdão	de	meus	incontáveis	pecados.	Deus	é	o	último	e	final	autor	daquelas	duas	tábuas,	e	qualquer	outra	palavra	da	Escritura	foi	soprada	pela	boca	de	Deus.	O	rolo	permanece	intocado.	Seu	trabalho	como	leitor	é	encontrar	tais	respostas.	Na	verdade,	conheço	um	adulto	que	ficou	tão	traumatizado	que	acha	difícil	até	preencher	as
lacunas	das	palavras	cruzadas!	É	certo	que	marcas	nas	margens	dos	livros	são	evidência	de	um	leitor	que	pensa.	Este	é	o	jeito	de	Deus	confrontar	o	mundanismo	e	a	idolatria	na	igreja.	Aqui	em	Provérbios	é	quase	como	se	pequenas	porções	da	sabedoria	do	Egito	antigo	fossem	refeitas,	modificadas	e	incorporadas	à	sabedoria	israelita	(sob	a	mão
orientadora	do	Espírito	Santo).	Devo	dar	atenção	a	esses	pobres	livros	desabrigados	que	foram	postos	à	sarjeta?	Pelo	seu	sangue,	fui	salvo	da	escravidão	do	pecado,	da	maldição	da	Lei,	do	poder	de	Satanás,	do	julgamento	de	Deus	e	do	beco	sem	saída	da	minha	autojustiça	vazia.	Isto	explica	em	parte	porque	muitos	pontos	na	cosmovisão	cristã	podem
e	irão	concordar,	às	vezes,	com	ingredientes	de	uma	cosmovisão	não	cristã.	Os	editores	descobriram	novas	maneiras	de	incorporar	imagens	às	publicações	e	inovaram	o	jeito	de	aumentar	a	velocidade	de	impressão.	(O	Kindle	alerta	os	leitores	quais	trechos	dos	livros	têm	sido	mais	destacados	pelos	demais	leitores,	e	eu	estava	com	frequência
simplesmente	pulando	de	um	parágrafo	popular	para	outro).	Nós	agora	temos	a	mentalidade	do	evangelho.	Estes	livros	informam,	divertem,	e	sempre	ajudam	a	imaginação	de	nossas	crianças.	Ele	criará	expectativas	realistas	sobre	a	leitura	e	práticas	que	são	possíveis	de	adquirir.	Recebemos	apenas	uma	chance	nessa	vida.	Em	termos	morais,	ambos
temos	uma	consciência,	e	em	muitos	casos	podemos	concordar	sobre	o	que	é	certo	e	o	que	é	errado	(Rm	2.14-16).	Não	é	sempre	o	caso.	O	romancista	cristão	Larry	Woiwode	disse	em	uma	entrevista:	“Se	o	pecado	não	é	mencionado	ou	representado,	não	existe	necessidade	de	redenção.	Herman	Bavinck	escreveu:	“Não	há	dúvida	que	entre	os	ímpios
esta	sabedoria	se	tornou	corrompida	e	falsificada	em	muitos	aspectos;	eles	retêm	apenas	alguns	fragmentos	da	verdade,	e	não	uma	verdade	integral	e	única.	Uma	criança	que	é	treinada	para	ler	bem	tem	maior	possibilidade	de	se	destacar	em	nível	educacional	e	profissional.	Jesus	é	meu	Sumo	Sacerdote	para	sempre,	que	abriu	o	caminho	para	a
presença	de	Deus.	Não	lia	direito	nem	mesmo	as	versões	resumidas	–	elas	eram	muito	compridas!	Eu	tinha	uma	única	paixão:	os	esportes.	Isto	pode	soar	muito,	mas	na	verdade	não	é:	quinze	minutos	pela	manhã,	quinze	minutos	no	almoço	e	outros	trinta	minutos	à	noite.	10	[edição	em	português:	Não	era	para	ser	assim	(São	Paulo:	Cultura	Cristã,
1998)].	E	isto	me	faz	perguntar:	nós	estamos	seguros?	Que	relação	têm	estas	imagens	com	a	minha	luta	contra	o	pecado,	meu	amor	aos	perdidos	e	meu	papel	como	pai?	Esta	conversação	segue	em	três	direções	diferentes.	Se	o	povo	fechasse	seus	ouvidos	para	a	sua	Palavra	e	devotasse	a	si	mesmo	aos	ídolos,	Deus	o	julgaria.	Todos	nós	temos	boas
desculpas.	Crie	categorias	para	estes	livros.	Ela	está	deitada	em	trabalho	de	parto.	Mesmo	a	mais	perfeita	ou	imperfeita	literatura	vai	provocar	discordância	em	algum	momento.	Na	literatura,	os	melhores	autores	nos	ajudam	a	ver	e	apreciar	o	amor,	alegria,	paz,	paciência,	bondade,	benignidade,	fidelidade,	mansidão	e	o	domínio	próprio	(Gl	5.22-23).
João	Calvino	mostrou	que	por	mais	que	aquelas	imagens	capturassem	as	experiências	da	vida	e	a	beleza,	elas	eram	incapazes	de	ensinar	a	verdade	eterna.9	De	fato,	as	imagens	apenas	perpetuaram	a	ignorância	dos	iletrados	acerca	da	verdade	eterna!	O	que	o	povo	precisava	era	da	pregação	da	Palavra	de	Deus	em	sua	própria	linguagem.	Os	bons
pensamentos	filosóficos	e	preceitos	éticos	que	se	encontram	espalhados	por	todo	o	mundo	pagão	recebem	em	Cristo	a	sua	unidade	e	centralidade.	Um	autor	assim	sintetizou	este	pequeno	soneto:	“O	trino	Deus	precisa	forjar	os	nossos	corações	–	Ele	precisa	nos	partir	em	pedaços	e	nos	refazer;	Ele	precisa	derrubar	os	portões	dos	nossos	corações;	Ele
precisa	nos	arrebatar	das	garras	de	Satanás”.9	O	poema	é	de	tirar	o	fôlego.	Daniel	J.	No	entanto,	quando	a	linguagem	toma	a	devida	prioridade	em	nossas	vidas,	nós	podemos	apreciar	as	imagens	e	a	arte	como	uma	fonte	de	beleza	que	glorifica	a	Deus.	Estas	categorias	se	provam	valiosas	quando	vou	a	uma	livraria.	Os	pastores	podem	partir	do
pressuposto	que	uma	grande	parte	dos	homens	em	sua	igreja	raramente	puderam	observar	seus	pais	lendo	livros,	e	o	resultado	disso	é	que	eles	se	sentem	intimidados	e,	com	frequência,	indefesos	em	uma	biblioteca.	Isso	é	tarefa	para	as	Escrituras.	O	pastor	e	pais	de	três,	Douglas	Wilson,	escreve:	Porque	somos	o	povo	da	Palavra,	tem	sido	a	coisa
mais	natural	do	mundo	para	nós	sermos	pessoas	de	palavras.	Eliot	escreveu:	“Enquanto	estivermos	conscientes	do	abismo	fixado	entre	nós	mesmos	e	a	maior	parte	da	literatura	contemporânea,	estaremos	mais	ou	menos	protegidos	de	sermos	prejudicados	por	ela,	e	estaremos	em	posição	de	extrair	dela	o	bem	que	tem	a	nos	oferecer”13.	Deixe	de
fazer	algo	com	o	propósito	de	ter	mais	tempo	para	ler.	Robert	Lee,	Religion	and	Leisure	in	America:	A	Study	in	Four	Dimensions	(Nashville,	TN:	Abingdon,	1964),	p.	Você	não	pensaria	ser	possível	Lewis	colocar	tudo	isso	naquelas	séries	porque	elas	são,	acima	de	tudo,	livros	relativamente	pequenos	e	para	crianças;	mas	ainda	assim	ele	o	fez”.	Lewis,
“Introduction”	em	Santo	Atanásio,	On	the	Incarnation:	The	Treatise	De	Incarnatione	Verbi	Dei	(Crestwood,	NY:	St.	Vladimir’s	Seminary,	1996),	p.	O	problema	fatal	das	cosmovisões	não	bíblicas	é	que	os	fragmentos	de	verdade,	bondade	e	beleza	que	nelas	se	percebem	nunca	podem	ser	reunidos	em	uma	imagem	coesa	do	mundo	de	Deus.	Mas	até
mesmos	esses	fragmentos	são	proveitosos	e	bons.	E	é	isso	que	torna	tão	divertido	pegar	emprestado	os	livros	de	leitores	que	escrevem	em	seus	livros!	Documentar	estas	respostas	emocionais	é	uma	das	razões	porque	eu	mantenho	uma	caneta	na	mão	enquanto	leio.	A	Escritura	é	o	livro	mais	importante,	e	a	mais	alta	prioridade	em	nossa	leitura.
O’Connor	uma	vez	abordou	o	que	ela	chamou	de	ficção	cristã	“lamentável”:	Desde	o	princípio	do	aparecimento	dos	romances,	o	mundo	tem	sido	inundado	com	ficção	de	má	qualidade,	pela	qual	o	impulso	religioso	pode	ser	responsabilizado.	O	que	não	foi	dito?	Bruce,	The	Book	of	Acts	(Grand	Rapids,	MI:	Eerdmans,	1988),	p.	Pessoas	ímpias	são
assassinas.	82-83.	Ponto	de	partida	Agora	chegou	o	momento	para	uma	outra	confissão	neste	capítulo.	Uma	cosmovisão	é	como	uma	salada;	os	ingredientes	são	os	vários	elementos	das	filosofias	individuais	que	constroem	o	sabor	final	completo.	Encha	o	seu	lar	com	uma	biblioteca	de	livros.	Esta	é	a	história	de	como	encontro	(e	protejo)	o	tempo	que
preciso	para	ler	livros.	O	mundo	pagão,	especialmente	em	sua	filosofia,	é	pedagogia	para	Cristo”,	Herman	Bavinck,	“Calvin	and	Common	Grace”,	em	Calvin	and	the	Reformation:	Four	Studies,	Geerhardus	Vos,	ed.	Isto	vai	testar	a	nossa	paciência,	e	os	limites	de	nossa	perseverança.	Ela	é	a	Palavra	de	Deus,	divina	e	inspirada,	verdadeira	e	confiável	em
todas	as	suas	afirmações.	Eu	duvido	que	qualquer	das	minhas	dicas	seja	original.	Que	isto	fique	bem	definido	para	você	e	para	mim:	que	a	palavra	de	Deus	deve	ser	honrada	em	nossas	mentes	e	consagrada	em	nossos	corações.	INTRODUÇÃO	Talvez	você	ame	ler.	Sendo	assim,	de	que	forma	o	Sinai	transformou	o	modo	como	eu	examino	as	fileiras	de
livros	de	uma	livraria?	Então,	estou	pronto	para	começar	a	ler	a	introdução.	Sendo	mais	preciso,	como	ela	me	informa	quais	livros	cuja	leitura	devo	evitar?	Existe	valor	em	um	cristão	ler	apenas	por	prazer.	Ele	foi	o	capitão	de	um	navio	negreiro	do	século	XVIII	que	se	tornou	pregador,	escritor	e	abolicionista.	De	fato,	o	objetivo	da	fotografia	é	isolar	as
imagens	do	contexto,	para	torná-las	visíveis	de	modos	diferentes”.	Assim,	uma	literatura	repleta	de	graça	muitas	vezes	não	é	uma	literatura	“limpa”.	A	leitura	beneficia	a	comunidade	em	pelo	menos	três	aspectos:	quando	lemos	as	Escrituras	corporativamente	(e	aprendemos	em	conjunto	na	igreja),	quando	lemos	livros	em	particular	(e	compartilhamos
o	que	aprendemos	com	outros)	e	quando	lemos	livros	em	comunidade	(e	discutimos	o	que	aprendemos	com	outros).	Não	tenho	certeza	de	que	Sócrates	estava	atento	para	os	enormes	benefícios	dos	livros	–	inclusive	a	preservação	das	suas	próprias	palavras	sobre	os	livros	(ironicamente).	New	Bible	Commentary:	21st	Century	Edition,	4a	edição.	Este	é
um	ato	da	graça	soberana	de	Deus.	Meus	livros	não	são	frágeis	peças	de	museu	a	serem	arquivadas	em	uma	vitrine	de	vidro:	meus	livros	são	ferramentas	de	mão	bem	usadas	–	martelos,	serrotes,	fitas	métricas	e	tornos	–	que	ajudam	a	remodelar	o	meu	cérebro.	Lit!	foi	muito	mais	do	que	eu	esperava!	A	leitura	da	primeira	parte	já	me	surpreendeu	por
mostrar	uma	ideia	que	é	muito	mais	importante	do	que	a	prática	da	leitura:	uma	teologia	da	leitura.	Eram	estes	o	som	e	a	fúria	da	colisão	entre	o	céu	e	a	terra:	“um	momento	decisivo	na	história	humana,	quando	tanto	o	domínio	celeste	quanto	o	terreno	foram	trazidos	a	um	engajamento	panorâmico”,	onde	“soltou-se	todo	tipo	de	fogos	de	artifício
naturais,	de	tal	modo	que	não	só	os	humanos	tremiam,	mas	a	própria	montanha	também”.1	Especialmente	agora,	ninguém	ousaria	se	aproximar	do	monte.	Na	ESV	(English	Standard	Version),	versão	da	Bíblia	utilizada	pelo	autor,	consta:	“Blessed	is	the	one	who	reads	aloud	the	words	of	this	prophecy	[...]”;	em	tradução	livre	seria:	“Bem-aventurado
aquele	que	lê	em	alta	voz	as	palavras	desta	profecia	[...]”.	É	nas	boas	novas	de	Jesus	Cristo	que	os	leitores	derrotados	encontram	paz,	alegria	e	coragem	para	continuarem	lendo.	Pela	leitura	das	Escrituras	sob	a	graça	iluminadora	do	Espírito	Santo,	nós	desenvolvemos	convicções	bíblicas	que	nos	tornam	competentes	para	discernir	as	verdades	dentre
as	mentiras,	a	bondade	do	mal,	e	a	beleza	da	feiura.	Ensine	as	crianças	pequenas	a	ler.	O	evangelho	foi	predito	por	séculos	em	antigas	profecias,	muitas	delas	fragmentadas	e	espalhadas	em	todo	o	Antigo	Testamento,	para	um	povo	que	não	podia	encontrar	sentido	naquilo.	Carl	F.	23).	Quando	leio	priorizando	os	detalhes,	quero	ter	os	mestres	de	Bíblia
por	perto,	para	me	ajudar	com	as	questões	que	aparecem.	É	possível	ter	memória	fotográfica	e	capacidade	de	se	lembrar	de	tudo	o	que	você	já	leu	com	uma	recordação	impecável.	2	DE	OLHOS	BEM	ABERTOS	PARA	O	FILHO	Como	o	pecado	pessoal	e	o	evangelho	moldam	a	nossa	leitura	Eu	usei	a	minha	Bíblia	durante	toda	a	infância.	28).	Como	povo
da	Bíblia,	nós	priorizamos	os	livros	e	a	leitura,	e	naturalmente	valorizamos	as	oportunidades	de	nos	reunirmos	para	ler	juntos,	especialmente	os	livros	que	são	teologicamente	ricos.	Engolir	como	a	um	milkshake.	Mas	minha	leitura	nunca	decolou.	318.	Da	mesma	forma	que	um	legista	abre	um	cadáver	frio	para	examinar	a	causa	de	uma	morte	com
seus	próprios	olhos,	construir	uma	cosmovisão	deveria	ser	instruído	pelo	estudo	direto	de	uma	Bíblia	por	nossos	próprios	olhos.	Da	mesma	maneira,	os	leitores	cristãos	podem	desfrutar	da	beleza	na	literatura	de	autores	não	cristãos	porque	aquela	literatura	reflete	a	beleza	de	Deus,	independentemente	da	condição	moral	e	espiritual	do	autor.	Na
margem	do	livro,	marco	tudo	o	que	não	concordo	inicialmente	ou	questiono.	Jesus	retornou	à	presença	do	seu	Pai,	onde	se	assenta	em	seu	trono	e	reina	como	Rei	dos	Reis.	Minhas	prioridades	me	ajudam	a	equilibrar	as	proporções	quando	as	épocas	da	vida	mudam.	E,	em	parte,	é	por	isso	que	a	obra	dela	me	atrai.	Grant	Horner,	Meaning	at	the	Movies
(Wheaton,	IL:	Crossway,	2010),	p.	29.	5	A	VOZ	DO	DOADOR	Sete	benefícios	da	leitura	de	livros	não	cristãos	Que	tipo	de	livros	os	cristãos	deveriam	ler?	Temos	paixões	que	nos	motivam.	Um	autor	não	cristão	que	tenha,	no	mínimo,	algum	entendimento	da	gravidade	do	pecado	pessoal	escreverá	de	modo	diferente	do	autor	que	seja	ignorante	acerca	da
gravidade	e	das	consequências	do	pecado	pessoal.	Primeiro,	vamos	dar	uma	olhada	em	sete	verdades	fundamentais	nas	Escrituras.	Nossas	mentes	podem	criar	a	cena	porque	o	que	se	exigiu	delas	era	algo	que	temos	visto	e	experimentado.	Onde	eu	acho	que	o	autor	falha,	eu	faço	uma	anotação.	Eu	acho	que	devemos	valorizar	os	grandes	livros	onde
quer	que	os	encontremos.	E	se	uma	pessoa	boa	se	mostra	corajosa,	ela	provavelmente	é	corajosa	no	enfrentamento	de	problemas	comuns	–	filhos	doentes,	uma	esposa	doente,	um	trabalho	desagradável.	Tomemos	um	livro	extenso	por	exemplo.	Pare	de	fazer	alguma	coisa	Mesmo	com	todo	este	tempo	agradável	disponível	de	leitura,	temos	um	número
limitado	de	dias	em	nossa	existência	(Salmo	90).	Somos	abençoados	por	prestar	atenção,	abençoados	por	ler	de	forma	séria	e	cuidadosa,	abençoados	por	acionarmos	as	nossas	imaginações	e	absorvermos	aquelas	cenas	espetaculares.	Com	frequência,	quando	falo	sobre	esses	truques,	a	certa	altura	alguém	propõe	a	questão:	“Sim,	obrigado	pelas
sugestões,	mas	o	que	quero	é	ler	melhor	a	minha	Bíblia.	Com	frequência,	a	nossa	frustração	com	a	lentidão	na	leitura	procede	de	uma	atitude	equivocada	–	o	encarar	a	leitura	do	livro	como	uma	tarefa	a	ser	terminada,	e	não	como	um	prazer	a	ser	desfrutado,	mas	que	impõe	certa	dificuldade.	Leio	em	aeroportos	e	nos	aviões	quando	viajo	a	trabalho.	E
nós	as	encorajamos	quando	lhes	oferecemos	para	levá-las	à	biblioteca	local	em	“datas”	especiais.	Isto	pode	ser	grandemente	determinado	ao	considerar	o	enredo,	a	caracterização	dos	personagens	e	o	tom	ou	clima	do	filme.12	O	mesmo	princípio	pode	ser	importado	para	discernir	os	livros	de	ficção.	Esta	categoria	de	literatura	me	obriga	a	pensar
proativamente	sobre	crescimento	pessoal	e	a	determinar	áreas	de	minha	vida	que	necessito	concentrar	a	minha	atenção.	Se	isto	estiver	acontecendo,	não	se	preocupe	com	o	pouco	que	você	conseguiu	cobrir	do	livro	em	detalhes.	Muitos	do	povo	foram	picados	e	morreram.	A	Escritura	claramente	proíbe	os	cristãos	de	se	deixarem	cativar	pelas
filosofias	humanas	e	por	qualquer	modo	de	pensar	que	seja	hostil	a	Deus	e	à	sua	vontade	(Cl	2.8).	Meu	olhar	já	havia	encontrado	a	lombada	desse	livro	muitas	vezes,	e	cheguei	muito	perto	de	comprar	em	várias	de	minhas	frequentes	visitas	à	livraria.	Muitas	das	experiências	sobre	as	quais	lemos	na	Bíblia	são	sórdidas,	malignas	e	repugnantes.	Uma
vez	que	as	prioridades	de	leitura	estejam	claras,	então	é	a	hora	de	fazer	perguntas	específicas.	Ou	em	um	ano...	202	[edição	em	português:	Sem	lugar	para	a	verdade	(São	Paulo:	Shedd	Publicações,	2018)].	E	isto	significa	que,	quando	você	tiver	cem	anos,	estará	livre	para	julgar	o	livro	pela	capa.	Os	livros	não	cristãos	podem	captar	a	beleza	Na	Bíblia,
a	beleza	é	apresentada	como	“uma	qualidade	artística	geral	denotada	pela	resposta	positiva	de	uma	pessoa	à	natureza,	a	uma	outra	pessoa	ou	a	um	artefato”.13	Beleza	não	é	algo	fácil	de	se	definir,	mas	é	difícil	não	a	reconhecer.	Prepare-se	para	uma	guerra	Quando	nos	colocamos	a	caminho	de	ler	livros	importantes,	podemos	esperar	pela	oposição
em	nossos	próprios	corações.	Muitos	pregos	são	posicionados,	mas	nunca	realmente	martelados	até	o	fim.	E,	como	explicarei	no	próximo	capítulo,	o	meu	amor	pela	leitura	se	acendeu	quando	encontrei	um	pastor	disposto	a	me	guiar	através	de	sua	biblioteca.	8.	Ela	desafia	o	que	é	falso	e	trivial	em	nossas	vidas.	A	cada	mês	ele	se	concentra	em	um
autor	específico.	Os	livros	não	cristãos	podem	ecoar	verdades	espirituais	e	edificar	a	alma	Basílio	de	Cesareia	(c.	Os	livros	de	negócios	são	infames	porque	repetem	os	mesmos	pontos	vez	após	vez,	dizem	a	mesma	coisa	uma	vez	e	de	novo,	estabelecem	o	mesmo	ponto	capítulo	após	capítulo,	e	tentam	usar	vocabulário	diferente	para	disfarçar	a
repetição.	5.	Mas	aproxima-se	o	dia	quando	todos	os	cristãos	verão	com	seus	olhos	físicos	a	glória	que	irradia	da	pessoa	de	Jesus	Cristo	(Mt	5.8;	Jo	17.24;	1Co	13.12;	Ap	22.4).	Sócrates	perdeu	o	debate,	é	claro,	mas	por	que	ele	se	sentia	afrontado	pela	chegada	dos	livros?	Cole,	God	the	Peacemaker:	How	Atonement	Brings	Shalom	(Downers	Grove,	IL:
IVP,	2009),	p.	Eu	nunca	vou	à	barbearia	sem	um	livro.	Terceiro,	comece	a	selecionar	livros	a	partir	das	informações	de	suas	prioridades	de	leitura.	As	Escrituras	são	o	centro,	não	a	periferia.	Nós	enxergamos	por	meio	da	graça	iluminadora	de	Deus.	O	tão	esperado	Salvador	dos	judeus	esteve	bem	debaixo	de	seus	narizes,	mas	a	maioria	do	povo	–
inclusive	Paulo	–	não	o	reconheceu.	Ele	fez	tudo	o	que	podia	para	impedir	o	evangelho,	para	destruir	a	igreja	e	para	apagar	qualquer	memória	de	Jesus	ao	mundo.	Isto	exige	profunda	reflexão	espiritual	em	tópicos	tais	como	fé,	graça,	pecado,	morte	e	vida	eterna.	Como	disse	a	romancista	Flannery	O’Connor:	“O	fato	é	que	as	pessoas	não	sabem	o	que
devem	esperar	de	um	romance,	e	acreditam,	como	muita	gente,	que	a	arte	deve	ter	utilidade,	que	ela	precisa	fazer	algo,	ao	invés	de	ser	algo”.5	Especificamente,	nós	lemos	mal	a	ficção	quando	a	abordamos	na	esperança	de	que	ela	moldará	a	nossa	cosmovisão.	Isto	é	especialmente	útil	quando	não	consigo	completar	um	capítulo	de	uma	só	vez.	Eu	via
um	relacionamento	entre	o	evangelho	que	ouvira,	o	novo	nascimento	que	acabara	de	experimentar,	e	este	livro.	Se	esta	pessoa	é	você,	aqui	está	o	que	precisa	saber:	Lit!	é	um	livro	para	gente	que	não	lê.	Obscurecidos	pelo	pecado	Toda	esta	história	me	deixa	desconfortável.	Ele	escreve:	“A	fotografia	recria	o	mundo	em	séries	de	eventos
idiossincráticos.	De	fato,	algum	conhecimento	de	Deus	–	sua	existência,	sua	bondade,	seu	poder	criativo	–	é	visível	na	criação	(Sl	19.2;	Rm	1.18-20).	A	mente	de	Cristo	A	fé	em	Jesus	traz	um	benefício	de	importância	crítica	para	o	leitor	cristão	–	o	discernimento.	Ainda	assim,	minha	esposa	e	eu	o	impedimos	de	ler	a	série	de	Harry	Potter	em	sua	leitura
particular.	Estavam	completamente	boquiabertos	e	sem	palavras,	e	sua	pele	castigada	pelo	deserto	queimava	ao	calor	das	chamas	douradas.	Então,	os	livros	desse	autor	variam	em	valor	dependendo	de	qual	categoria	estamos	falando.	Resumindo,	depois	da	Bíblia,	os	escritos	de	Catão	e	Esopo	são,	em	minha	opinião,	o	que	há	de	melhor”.	Agora,	Israel
era	um	povo	livre,	com	a	missão	de	se	reunir	sob	o	monte	e	adorar	a	Deus	(Êx	7-12).	O	risco	existe	para	aqueles	que	querem	ler	todos	os	livros	que	lhes	pareçam	interessante.	Na	verdade,	eu	não	aprendi	naquela	época	(e	nem	tenho	aprendido)	tudo	o	que	existe	para	se	conhecer	sobre	Deus.	Antes	de	começar	a	ler	um	livro,	determine	o	porquê	você	o
está	lendo.	Mas	a	vida	é	mais	do	que	os	livros.	Comece	um	grupo	de	leitura	Começar	um	grupo	de	leitura	com	alguns	poucos	amigos	é	um	jeito	excelente	de	ler	livros.	Nossa	tendência	é	adorarmos	o	bronze	e	ignorarmos	o	Deus	que	cura	o	que	está	morrendo.	Eu	desço	do	avião	com	páginas	cobertas	de	reflexões	e	pensamentos	pessoais,	com	energia
renovada	para	viver	e	com	o	foco	alinhado	em	meus	objetivos	principais.	Lit!	Um	guia	cristão	para	leitura	de	livros	foi	escrito	para	qualquer	cristão	que	queira	ler	livros,	e	que	queira	lê-los	bem.	A	representação	simbólica	do	pecado	é	o	que	O’Connor	chama	de	o	preço	da	restauração.8	O	preço	da	restauração	vai	adquirindo	clareza	a	partir	da
percepção	da	profundidade	do	pecado	e	da	depravação	no	coração	humano	e	no	mundo.	Enquanto	educadora,	eu	não	poderia	concordar	mais!	O	programa	de	leitura	silenciosa	deveria	permanecer	na	batida	do	coração	de	qualquer	programa	educacional	digno	que	deseje	produzir	cristãos	pensantes,	líderes	e	apologistas.	Cornelius	Plantinga	Jr.,	Not
the	Way	It’s	Supposed	to	Be:	A	Breviary	of	Sin	(Grand	Rapides:	Eerdmans,	1995),	p.	Michelangelo	captou	a	beleza	física	externa	em	estátuas	de	mármore.	Mas	na	primeira	leitura	eu	simplesmente	marco	as	partes	que	desejo	reconsiderar.	O	pecado	obscurece	e	mata	nossa	percepção	espiritual.	Sua	presença	na	terra	é	um	tempo	excepcional,	um
momento	único	no	qual	é	possível	encontrar	a	plenitude	da	verdade	por	vista.	Incrivelmente,	o	desejo	humano	por	sabedoria	e	poder	espiritual	encontra	no	evangelho	tanto	sua	antítese	quanto	sua	expressão	máxima	(1Co	1.22-25).	Ele	descobriu	que	havia	algo	tremendamente	errado.	Infelizmente,	suas	obras	são	exaustivamente	longas,	mas	o	leitor
paciente	encontrará	um	rico	material	para	reflexão	espiritual.	Esse	temor	foi	profundamente	implantado	em	meu	subconsciente	por	bibliotecários	e	professores	que	tentavam	proteger	os	livros	de	malandros	irreverentes	como	eu.	Este	excerto	foi	levemente	atualizado.	De	acordo	com	este	legado,	ele	não	vê	os	eventos	como	uma	doença	ou	acidente	de
percurso,	mas	uma	escolha	responsável	contra	Deus	e	que	envolve	o	seu	futuro	eterno”.10	De	fato,	os	cristãos	observarão	mais	o	mal,	porque	“escritores	que	veem	através	da	luz	de	sua	fé	cristã	terão,	nestas	horas,	os	olhos	mais	afiados	para	o	grotesco,	para	o	perverso	e	para	o	inaceitável”.11	Então,	como	esse	autor	enxerga	a	humanidade?	Aqui	vai	o
exercício	de	imaginação	número	1:	imagine	em	sua	mente	que	esta	é	uma	noite	quente	de	verão.	Abordar	a	leitura	como	um	consumidor	é	desgastante	e	perigoso	para	a	nossa	saúde.	Os	grandes	livros	podem	ser	encontrados	em	todos	os	gêneros,	seja	em	romances	que	cativam	o	seu	coração	com	suas	reviravoltas	e	mudanças	em	seu	enredo	brilhante,
ou	em	livros	de	histórias	que	inspiram	a	sua	imaginação	para	experimentar	momentos	decisivos	no	mundo,	ou	em	livros	de	vida	cristã	que	esclarecem	a	sua	alma	e	dão	foco	a	sua	vida.	Qual	é,	exatamente,	o	ponto	de	aplicação	prática	do	dragão	vermelho	sedento	de	sangue?	As	Escrituras	nos	preparam	para	avaliar	o	que	lemos	nos	livros,	e	nos	ajudam
a	melhor	perceber	a	verdade	onde	quer	que	ela	apareça.	Leitura.	Eu	leio	para	ter	visão.	Caso	seja	um	dos	livros	que	estou	tentando	ler	rapidamente,	eu	marco	as	perguntas	com	um	pequeno	ponto	de	interrogação	para	poder	voltar	a	elas	mais	tarde.	[...]	De	fato,	até	o	dia	de	hoje,	quando	Moisés	é	lido,	um	véu	cobre	os	seus	corações.	Beale,	The	Book
of	Revelation:	The	New	International	Greek	Testament	Commentary	(Grand	Rapids,	MI:	Eerdmans,	1999),	p.	Determinar	as	prioridades	com	clareza	é	essencial	(ver	o	capítulo	7).	Carl	Trueman,	The	Wages	of	Spin:	Critical	Writings	on	Historic	and	Contemporary	Evangelicalism	(Fearn,	Ross-shire,	Scotland:	Mentor,	2007),	p.	João	Calvino,	Evangelho
segundo	João	–	Série	comentários	bíblicos	(São	José	dos	Campos,	SP:	Editora	Fiel,	2015),	vol.	Lendo	literatura	humorística.	Dicas	para	os	pais	Nossos	filhos	são	diariamente	inundados	com	a	mídia	eletrônica	e	simulação	visual.	De	fato,	“toda	a	terra	está	cheia	da	sua	glória”	(Is	6.3).	À	Nora,	que	possibilitou	a	minha	bibliomania.	Eu	concordo.	Mahaney.
Este	ano,	nós	comemoramos	o	Dia	do	Hobbit	(22	de	setembro)	em	família	em	honra	aos	aniversários	de	Bilbo	e	de	Frodo	Bolseiro,	dois	personagens	do	clássico	épico	de	J.	O	que	você	mudaria	neste	livro?	106.	Eu	amo	o	fato	de	Deus	ter	planejado	os	livros	e	a	leitura	com	o	propósito	de	nossa	mútua	edificação.	16-17	[edição	em	português:	Provérbios,
introdução	e	comentário	(São	Paulo:	Vida	Nova)]:	“Com	frequência,	a	Bíblia	faz	alusão	à	sabedoria	e	aos	homens	sábios	das	nações	vizinhas	de	Israel,	em	especial	os	do	Egito	(At	7.22;	1Rs	4.30;	Is	19.11,12),	de	Edom	e	da	Arábia	(Jr	49.7;	Ob	8;	Jó	1.3;	1Rs	4.30),	da	Babilônia	(Is	47.10;	Dn	1.4,	20,	etc.)	e	da	Fenícia	(Ez	28.3ss;	Zc	9.2).	Eu	não	tinha	poder
para	obedecer	aos	mandamentos	simplesmente	por	lê-los.	Você	ergue	a	tampa	da	lata	de	lixo.	1,	p.	Dependendo	do	seu	trabalho	e	agenda,	sua	leitura	séria	pode	ser	feita	quando	as	crianças	não	estão	por	perto:	pela	manhã,	bem	cedo,	ou	em	seu	escritório	ou	muito	tarde	da	noite.	O	enredo	da	História	bíblica	se	apoia	sobre	o	progresso	da	criação,
queda,	redenção	e	consumação.	Conclusão	As	cosmovisões	não	cristãs	se	apresentam	de	várias	maneiras	e	sob	muitos	nomes	diferentes.	A	literatura	pode	nos	ajudar	a	apreciar	a	beleza	da	cosmovisão	bíblica,	e	nos	dar	exemplos	da	cosmovisão	bíblica	em	ação,	mas	não	pode	moldar	os	principais	componentes	de	uma	cosmovisão	cristã.	Leitores
maduros	mantém	a	literatura	no	seu	devido	lugar.	O	Senhor	tem	me	cercado	de	amigos	sábios,	humildes	e	talentosos	que	se	envolveram	para	me	ajudar	a	fazer	este	livro	mais	interessante,	mais	legível,	e	certamente	mais	preciso.	Não	são	as	imagens	apenas	outro	modo	de	comunicar	a	verdade,	talvez	ainda	mais	eficazes	do	que	as	palavras?	É	claro
que	o	maior	dos	épicos	modernos	é	O	Senhor	dos	Anéis,	de	J.	A	concentração	e	a	autodisciplina	requeridas	para	lermos	livros	exigem	anos	de	prática	para	serem	construídas	e	de	exercício	consistente	para	se	manterem.	Literatura	é	vida	Aproveitando	os	benefícios	da	literatura	de	ficção	10.	Mesmo	após	o	pecado	entrar	na	criação,	a	humanidade
manteve	alguma	coisa	da	imagem	de	Deus.	Qual	conteúdo	foi	abordado	que	outros	negligenciaram?	Peça	recomendações	aos	seus	amigos.	E	uma	vez	que	a	venda	é	removida,	os	propósitos	da	Lei	de	Deus	e	dos	mandamentos	se	tornam	claros.	A	teologia	é	especialmente	adequada	para	a	leitura	na	comunidade	da	fé,	porque	esta	comunidade
compartilha	uma	participação	particular	em	suas	promessas.	em	9	de	outubro	de	2007,	.	Neste	caso,	é	necessário	usar	um	pé-de-cabra	no	texto	para	separá-los	por	meio	dos	meus	próprios	títulos	escritos	na	margem.	E	enquanto	escrevo	este	livro,	Ryken	está	trabalhando	em	guias	individuais	para	os	clássicos	de	literatura	como	estes	(que	serão
publicados	pela	Crossway).	Paráfrase	Antes	de	acatarmos	ou	rejeitarmos	o	argumento	ou	as	conclusões	do	autor,	devemos	primeiramente	compreender	o	que	ele	diz.	Eu	estava,	tristemente,	imerso	em	uma	cultura	de	drogas,	perseguindo	o	prazer	da	forma	mais	passional	que	conseguia,	e	recrutando	outros	para	irem	comigo.	Durante	os	meses	em	que
escrevia	este	livro,	meus	filhos	pequenos	frequentemente	vinham	e	se	sentavam	próximos	a	mim	na	mesa	com	uma	pilha	de	papéis	em	branco.	Assim,	também,	os	nossos	filhos	–	e	aqueles	que	são	crianças	na	fé	–	precisam	de	tempo	para	cultivar	as	raízes	profundas	de	uma	cosmovisão	cristã	antes	de	serem	solicitados	a	exercitar	esta	cosmovisão
contra	a	força	da	cultura	apresentada	pelos	livros	não	cristãos.	Conforme	citado	por	René	Wellek,	A	History	of	Modern	Criticism:	1750-1950	(New	Haven,	CT:	Yale	University	Press,	1955),	p.	Através	do	olhar	de	um	autor	de	ficção,	vejo	claramente	a	profundidade	do	pecado	no	coração	humano.	Do	ponto	de	vista	social,	a	internet	nos	oferece	fluxos	de
informações	fragmentadas	que	devem	ser	rapidamente	verificados	conforme	se	apresentam.	Façam	um	compromisso	mútuo	com	a	humildade.	O	modelo	de	Calvino	é	cauteloso.	John	Piper,	“The	Ministry	of	the	Word”,	sermão	pregado	na	Bethlehem	Baptist	Church,	Minneapolis,	MN,	em	25	de	novembro	de	1984,	.	Stephen	Halliwell	[Cambridge,	MA:
Harvard	University	Press,	2005],	p.	O	livro	é	rico	em	deleites	literários	e	sabedoria	espiritual.	Este	não	é	um	livro	grande	nem	é	um	livro	denso,	mas	com	certeza	ele	pode	ser	como	uma	chave	que	fará	você	abrir	portas	de	livros	grandes	e	densos,	ou	talvez	ele	seja	a	ignição	para	o	início	de	um	bom	hábito	de	leitura.	Os	pais	podem	estar	tentando
amontoar	os	sacos	de	areia	como	forma	de	prevenção	à	enchente,	mas	a	onda	da	maré	da	mídia	eletrônica	está	vencendo.	Tony	Reinke	encaixa	nossas	leituras	aos	moldes	bíblicos	e	oferece	“dicas”	práticas	para	aproveitar	o	máximo	de	cada	livro.	Ao	abrirmos	um	livro,	podemos	parar	de	falar	e	começar	a	ouvir.	Se	você	é	com	eu,	você	sabe	que	apenas
umas	poucas	ideias	ficam	profundamente	gravadas	em	sua	memória	de	longo	prazo.	É	assim	que	tipicamente	funciona	comigo.	Encontre	um	modo	de	conseguir	as	datas	significativas	de	seus	livros	favoritos	e	aniversários	de	seus	autores	preferidos,	e	colocá-las	em	seu	calendário	para	serem	celebradas.	Concordem	em	discordar	(do	autor).	Se
pudermos	enxergar	esta	realidade,	é	porque	Deus	agiu	em	nós	e	tirou	o	véu	de	nossas	faces.	Na	hora	em	que	as	sandálias	de	Moisés	tocaram	a	base	do	Monte	Sinai	com	os	mandamentos	de	Deus	sob	seus	braços,	o	povo	de	Deus	havia	ajuntado	seus	brincos	de	ouro,	derretido-os	no	fogo	e	fundido	um	bezerro	de	ouro	(Êxodo	32).	Lendo	(mal)	ficção
Obviamente,	ler	ficção	é	diferente	de	ler	não	ficção.	Os	capítulos	são	menores.	De	fato,	a	graça	redentora	de	Deus	é	difícil	de	ser	percebida	na	ficção	“limpa”.	Será	que	eu	deveria	comprar	um	livro	ou	três	pelo	preço	de	dois?	O	homem	é	tanto	“a	glória	como	o	lixo	do	universo”.4	“Nós,	humanos,	somos	um	mistério	para	nós	mesmos”,	escreve	o	teólogo
Daniel	Migliore.	Faça	uma	lista	de	pessoas	a	convidar,	escolha	um	livro	para	lerem,	crie	uma	agenda	geral	(e	especialmente	determine	a	data	do	término),	e	então	envie	os	seus	convites.	Os	dispositivos	eletrônicos	de	leitura	vieram	para	ficar.	Permita-me	demonstrar	como	estas	palavras	funcionam	voltando	a	nossa	atenção	para	o	livro	de	Apocalipse.
Por	causa	da	ilusão	de	que	a	iluminação	se	baseia	na	velocidade,	de	que	é	mais	importante	reagir	do	que	pensar,	de	que	vivemos	em	uma	cultura	em	que	tudo	está	ligado	a	cada	fração	de	tempo.1	Ulin	apontou	a	internet	como	a	causa	primária	desta	concentração	decadente.	Mas,	por	enquanto,	quando	eu	ler,	vou	colocar	o	meu	celular	de	lado,
desconectar	a	internet,	pegar	um	livro	impresso	na	minha	prateleira,	encontrar	uma	caneta	e	tirar	tempo	para	caminhar	por	entre	os	longos	trechos	de	prosa.	James,	entrevistada	por	Ken	Myers,	Mars	Hill	Audio	Journal,	publicação	100.	Autores	que	estão	mais	conscientes	da	depravação	pecaminosa	do	homem	–	quer	eles	a	chamem	ou	não	de
depravação	–	são	os	romancistas	que	estão	mais	sintonizados	com	a	realidade	deste	mundo.	Então,	antes	de	qualquer	coisa,	como	encontrar	estas	pequenas	brechas	de	tempo	para	ler?	Seu	alerta	nunca	foi	tão	necessário	como	em	nossa	cultura	contemporânea,	na	qual	as	impressoras	de	alta	performance	despejam	milhares	de	livros	a	cada	hora.	E
uma	cultura	que	não	pode	conhecer	a	Deus	com	precisão	não	pode	comunicar	a	essência	de	Deus	com	verdade.	Não	posso	negar	que	há	outras	boas	contribuições	em	nosso	país,	porém	com	ênfases	diferentes.	12	MARGINÁLIA	A	arte	de	desfigurar	os	livros	com	lápis,	canetas	e	marcadores	Eu	cresci	nas	bibliotecas	públicas	e	em	escolas	públicas.	Esta
estrutura	interna	é	importante	e	digna	de	nota.	Creio	que	muitos	que	acham	que	‘nada	acontece’	quando	eles	se	sentam,	ou	se	ajoelham	diante	de	um	livro	para	devoção,	descobrirão	que	o	seu	coração	cantará	espontaneamente	enquanto	aperfeiçoam	o	seu	próprio	modo	de	pensar	sobre	um	trecho	especialmente	difícil	de	teologia	com	um	cachimbo
nos	lábios	e	uma	caneta	em	suas	mãos”.	Então,	a	Bíblia	é,	com	razão,	declarada	como	a	mais	alta	prioridade	de	leitura	na	vida	de	cada	cristão.	Lewis	defendeu	este	ponto	no	capítulo	7.	Gene	Veith	bem	explica	tal	fato:	As	cosmovisões	humanamente	desenvolvidas	são	pequenas	e	parciais,	reduzindo	a	complexidade	da	vida	a	respostas	simplistas.	E	para
pensarmos	profundamente	temos	de	ler	profundamente.	Ao	colocar	estas	questões	diante	do	livro	antes	de	começar	a	lê-lo,	você	estabelece	uma	base	objetiva	do	porquê	você	está	lendo	este	livro,	antes	de	mais	nada.	Eu	dependo	da	internet	para	me	conectar	com	amigos,	para	me	comunicar	com	meus	colegas	e	até	para	encontrar	e	comprar	bons
livros!	O	ponto	central	deste	capítulo	é	muito	simples:	como	cristãos	convencidos	da	importância	da	leitura	de	livros,	devemos	periodicamente	medir	os	efeitos	da	internet	e	das	mídias	sociais	em	nossas	vidas.	Conforme	você	as	treina	nos	princípios	básicos	da	leitura,	encontre	um	modo	de	motivar	seus	filhos.	Após	a	leitura,	responda	a	algumas
poucas	questões	na	contracapa,	tais	como:	este	livro	é	melhor	ou	pior	do	que	outros	livros	que	já	li	sobre	este	assunto?	“Pois	se	o	Senhor	nos	quis	assim	que	fôssemos	ajudados	pela	obra	e	ministério	dos	ímpios	na	física,	na	dialética,	na	matemática	e	nas	demais	áreas	do	saber,	façamos	uso	delas,	para	que	não	soframos	o	justo	castigo	de	nossa
displicência,	caso	negligenciemos	as	dádivas	de	Deus	nelas	graciosamente	oferecidas”.3	As	descobertas	científicas	são	dádivas	de	Deus	as	quais	devemos	fazer	bom	uso,	não	importando	a	sua	autoria.	Esta	é	uma	experiência	terrível.	O	valor	da	literatura	ficcional	Já	no	início	deste	capítulo,	permita-me	observar	que	escrevo	como	um	estudante.	Neste
momento	importante	da	história	de	Israel,	Moisés	alerta	o	povo	sobre	a	sua	cobiça	por	ídolos	visuais.	S.	O	objetivo	deste	capítulo	não	é	convencê-lo	a	encher	a	sua	biblioteca	e	sua	dieta	de	leitura	com	romances	não	cristãos,	ou	com	o	último	lançamento	popular	de	espiritualidade,	ou	com	a	filosofia	mais	badalada	do	momento.	Como	posso	encontrar
todo	o	tempo	que	preciso	para	ler	um	livro?	“Em	todas	as	criaturas,	de	fato,	tanto	elevadas	quanto	humildes,	a	glória	de	Deus	resplandece,	porém	em	parte	alguma	ela	resplandeceu	mais	gloriosamente	do	que	na	cruz”.2	O	insuperável	amor	de	Jesus	Cristo	é	o	centro	de	minha	atenção,	e	o	cerne	ao	redor	do	qual	minha	vida,	meu	aprendizado	e	minha
biblioteca	são	construídos	(Ef	3.14-19).	Cultive	a	imaginação	moral	de	seus	filhos.	Nossa	jornada	começa	no	pó,	na	base	de	um	acampamento	aos	pés	de	um	monte	no	deserto.	Sei	que	muitos	destes	livros	imaginativos	que	aprecio	são	muito	longos	ou	profundos	para	o	entendimento	dos	meus	filhos.	Nós	lemos	com	mais	segurança	quando	nossa
compreensão	das	Escrituras	é	precisa.	Ora,	o	Senhor	é	o	Espírito	e	onde	está	o	Espírito	do	Senhor	ali	há	liberdade.	Livros	cuidadosamente	selecionados	vão	estabelecer	o	ritmo	para	transformações	mais	focadas	e	de	longo	prazo.	Lewis	e	J.	Mas	nada	mudou.	Jesus	foi	erguido	da	morte	como	uma	reivindicação	da	vitória	sobre	o	pecado,	a	morte	e
Satanás.	Nos	casos	de	Moisés	e	Daniel,	parece	que	a	sabedoria	pagã	os	auxiliou	no	avanço	do	seu	desenvolvimento	pessoal.	Então,	quanto	de	pecado	é	requerido	para	que	o	contraste	se	torne	claro?	Na	riqueza	mental	do	homem	mais	sábio	não	existem	joias	tais	como	as	verdades	da	revelação.	Não	foi	retirado,	porque	é	somente	em	Cristo	que	ele	é
removido.	O	evangelho	foi	feito	para	gente	simples	(como	eu).	A	última	coisa	que	essas	companhias	desejam	é	encorajar	o	prazer	da	leitura	e	do	pensamento	pausado	e	concentrado.	Estes	são	livros	que	leio	nos	últimos	trinta	minutos	antes	de	pegar	no	sono,	e	cada	um	deles	pode	ser	lido	em	pequenas	porções.	O	que	é	menos	importante	do	que	o	seu
tempo	para	ler?	Jackson	defende	este	importante	ponto:	Escrever	notas	na	página	toma	menos	tempo	do	que	abrir	um	caderno	e	parece	ameaçar	menos	a	concentração	do	leitor.	Ele	não	come.	312,	“qualquer	débito	que	os	escritores	hebreus	tenham	com	a	literatura	de	sabedoria	de	outras	terras,	e	qualquer	ênfase	humana	universal	que	elas
compartilhem,	o	Antigo	Testamento	é	um	produto	acabado	[...]	e	distintamente	hebreu”.	E	ativa	o	nosso	senso	para	a	beleza.	Sofremos	com	amizades	desfeitas.	As	questões	que	você	registrou	antes	de	começar	a	ler	serão	muito	úteis	a	essa	altura.	E	todos	sofremos	por	causa	disso.	Esta	é	a	“sala	de	inteligência”,	o	centro	de	controle	onde	as	decisões
cósmicas	são	tomadas.	A	nossa	família	tem	sido	abençoada	pelas	lições	morais	das	Crônicas	de	Nárnia,	de	C.	Justin	Taylor,	meu	amigo	criativo	que	iniciou	este	livro,	e	o	transferiu	para	mim,	e	me	pastoreou	durante	todo	o	processo.	128.	O	lector	era	o	leitor	público	oficial,	e	é	esta	função	que	Apocalipse	1.3	parece	mencionar:	“Feliz	aquele	que	lê	as
palavras	desta	profecia	[...]”1.	Primeiro,	existe	uma	ausência	de	modelos	masculinos	de	leitura	na	vida	de	jovens	rapazes.	177:	“Os	símbolos	em	Apocalipse	têm	tanto	um	efeito	endurecedor	sobre	os	descrentes	como	um	efeito	chocante	sobre	os	santos	genuínos	apanhados	em	uma	complacência	comprometedora	na	igreja”.	Mil	imagens	emendadas	em
conjunto	podem	revelar	um	horizonte	panorâmico,	mas	não	pode	captar	uma	cosmovisão.	Surpreso	e	meio	cego,	você	joga	o	saco	de	lixo	na	grama.	Neste	nível	humano,	podemos	ler	e	apreciar	a	humanidade	da	literatura	não	cristã.	Isto	levou	duas	semanas.	Mas	leiam	em	conjunto,	e	leiam	em	conjunto	sempre.	ISBN	9788593125102	(impresso)
9788593125119	(ebook)	1.	74.	Leia	os	livros	que	o	fazem	perder	o	sono	a	noite.	48.	Seria	mais	ou	menos	assim:	encorajamento	para	escrever	nos	livros	→	10	razões	para	escrever	em	um	livro	→	como	escrever	em	um	livro.	Nicholas	Carr,	“Is	Google	Making	Us	Stupid?	Não	tem	nada	de	errado	com	ler	apenas	porções	de	um	livro	ou	capítulos
específicos.	Vou	seguir	em	frente	e	procurar	um	substituto.	Os	pensamentos	que	restarem	em	sua	mente	sobre	o	livro	serão	pensamentos	que	você	há	de	querer	conservar.	Este	é	o	tipo	de	livro	que	espero	há	muito	tempo	para	colocar	às	mãos	dos	crentes,	a	fim	de	que	a	igreja	reconquiste	o	amor	pela	literatura	e	pela	leitura	–	tanto	bíblica	como	extra
bíblica.	Não	importa	quão	racionais,	civilizados,	amigáveis	e	gloriosos	sejamos,	somos	todos	pecadores	e	todos	somos	culpados	pelo	nosso	pecado	perante	um	Deus	santo,	e	aguardamos	por	uma	punição	eterna	(Mt	25.46,	2Ts	1.512).	Com	o	propósito	de	ilustrar	isso	a	partir	da	minha	vida,	dividirei	esta	prioridade	em	categorias	refinadas.	Lewis	(Nova
York:	HarperCollins,	2005),	p.	Esta	é	uma	versão	da	história	do	Natal	bem	diferente	da	que	colocaremos	neste	fim	de	ano	em	nossos	cartões	de	Natal.	A	Bíblia	é	viva	e	ativa.	Que	maluco!”	Esta	pequena	conversa	é	quase	sempre	uma	valiosa	recordação	nas	margens.	57.	Isto	torna	impossível	rejeitar	livros	apenas	porque	eles	incluem	violência
sangrenta,	sexualidade	ilícita,	descrença	ofensiva	ou	magia	negra.	Foram	os	meus	padrões	impensados	de	pesquisa	que	desgastaram	a	concentração	de	que	necessito	para	a	leitura	de	livros.	Eu	escrevo	em	meus	livros	para	destacar	aquilo	que	aprecio.	Então,	se	você	tivesse	me	encontrado	no	dia	seguinte	e	perguntasse	por	evidências	da	minha
conversão,	no	alto	da	minha	lista	você	encontraria	este	novo	e	miraculoso	apetite	pela	leitura.	As	condições	favoráveis	para	ler	nunca	chegarão.	1	p.	Os	livros	antigos	nos	oferecem	novas	controvérsias,	novas	vozes	e	novos	argumentos.	Trueman,	The	Wages	of	Spin,	p.	A	ficção	é	uma	delas.	Eu	nem	mesmo	era	um	cristão.	18:	“O	pensamento	e	o
conhecimento	do	homem,	embora	estejam	ligados	ao	seu	cérebro,	têm,	contudo,	em	sua	essência	integral	uma	atividade	espiritual,	que	transcende	em	muito	as	coisas	que	ele	vê	com	seus	olhos	e	que	toca	com	suas	mãos”.	A	fé	infantil	no	evangelho	é	uma	boia	que	não	afunda	quando	nos	encontramos	submergindo	nos	detalhes	de	um	livro	que	está
acima	da	nossa	compreensão.	It	will	then	tell	you	which	apps	are	compatible	and	which	apps	you	need	to	review.	O	que	há	de	errado	comigo?	Ler	é	como	dirigir	um	caminhão	de	mudança	em	uma	estrada	nas	montanhas	(eu	já	fiz	isso).	Preço	Imbatível	Só	hoje	-39%	DESCONTO	Os	pedidos	estão	sendo	postados	e	entregues	normalmente	Muitas
pessoas	desejam	viver	piedosamente	mas	sente-se	prisioneiras	de	pecados	habituais.	Reinke	Traduzido	do	original	em	inglês:	Lit!	A	Christian	Guide	to	Reading	Books	Publicado	por	Crossway	a	publishing	ministry	of	Good	News	Publishers	Wheaton,	Illinois	60187,	U.S.A.	As	citações	bíblicas	foram	retiradas	da	Nova	Versão	Internacional	(NVI),	da
International	Bible	Society,	salvo	indicação	contrária.	O	segundo	mandamento	No	Sinai,	Deus	proibiu	Israel	de	criar	imagens	de	si	e	adorá-las.	As	recompensas	de	se	ler	literatura	são	significativas.	Elas	são	bitoladas.	Melhorar	nossos	hábitos	de	leitura	aperfeiçoará	o	modo	como	lemos	e	como	nos	beneficiamos	de	todos	os	nossos	livros	de	não	ficção	–
incluindo	o	Livro	mais	importante	de	todos.	Seria	pela	notícia	da	morte	de	seu	filho?	Repare	em	seu	amor	pela	leitura.	Conforme	um	instrumento	de	pesquisa	online	se	torna	um	mecanismo	mais	refinado	para	obtermos	informação,	nossa	memória	interna	é	cada	vez	menos	exigida.	Conforme	você	lê,	as	respostas	podem	emergir	na	linguagem	do	autor.
Ver	também	João	Calvino,	Evangelho	segundo	João	–	Série	comentários	bíblicos	(São	José	dos	Campos,	SP:	Editora	Fiel,	2015),	vol.	Isto	é	o	que	Brooke	Foss	Westcott	chamou	de	“a	comunhão	natural	dos	homens”	em	The	Victory	of	the	Cross	(Nova	York:	MacMillan,	188),	p.	Leituras	noturnas	do	tipo	“meu	cérebro	está	frito”.	Você	tem	permissão.	Ler
para	dar	início	à	transformação	pessoal	Nesta	categoria,	eu	deslizo	para	as	valas	lamacentas	da	existência.	Não	adoramos	os	clássicos.	Este	famoso	soneto	continua	por	mais	dez	versos.	É	claro	que	estes	números	não	são	exatos.	A	força	de	um	livro	é	demonstrada	pela	habilidade	do	autor	movimentar	o	leitor	ao	longo	da	rota	desejada.	Adicione	o
número	de	volumes	empoeirados	da	Biblioteca	do	Congresso	aos	novos	e	brilhantes	recém-chegados	livros,	e	você	terá	uma	prateleira	envergando	sob	um	total	de	vinte	e	oito	milhões	de	livros	disponíveis	ao	leitor	de	inglês	nos	próximos	cinquenta	anos!	Mas	você	só	poderá	ler	2.600	–	e	isso	porque	você	é	um	devorador	de	livros	extremamente
ambicioso.	A	barra	torna	a	folha	indigna?	Eu	me	declaro	culpado	enquanto	escrevo	estas	sentenças.	Tais	como	os	maratonistas	que	treinam	diariamente	para	aumentar	a	sua	perseverança,	os	leitores	devem	se	disciplinar	para	ler	um	mesmo	livro	por	trinta,	sessenta	e	noventa	minutos	a	cada	vez,	lutando	para	aumentar	a	sua	concentração	mental.
Jaroslav	Pelikan	e	Helmut	T.	Necessitam	de	evidência	colaborativa,	de	substância	ou	de	persuasão.	Pego	um	ou	dois	e	dou	uma	folheada.	E	talvez	não	haja	alguém	que	tenha	melhor	articulado	o	valor	dos	livros	antigos	do	que	C.	Então,	qual	a	quantidade	de	erro	e	de	pecado	que	devemos	suportar	em	nome	da	apreciação	cultural?	Ele	é	a	verdade	de
todas	as	religiões.	Nós	sabemos	que	livros	são	ruins	quando	eles	moldam	nossos	desejos	por	expectativas	de	sexo	anônimo,	quando	encorajam	a	imitação	de	personagens	que	zombam	de	Deus	e	quando	nos	convidam	a	ver	o	mundo	como	um	banheiro	cósmico.15	Nós	abordamos	todos	os	livros	com	uma	mente	exigente	e	um	coração	protegido.	Nós
encontramos	retratações	do	mal	na	Bíblia.	Estas	pequenas	notas	me	ajudariam	a	visualizar	a	trajetória	do	capítulo.	Ela	contém	pepitas	de	ouro,	minas,	e	cavernas	inteiras	de	tesouros	incalculáveis.	Basílio,	“Adress	to	Young	Men	on	the	Right	Use	of	Greek	Literature”,	em	Frederick	Morgan	Padelford,	Essays	on	the	Study	and	use	of	Poetry	by	Plutarch
and	Basil	the	Great	(Nova	York:	Henry	Holt,	1902),	p.	Em	que	bases	o	apóstolo	Paulo	identifica	a	verdade	espiritual	genuína	nos	escritos	dos	poetas	pagãos	ignorantes	que	suprimem	a	verdade?	Eu	escrevo	em	meus	livros	para	reconhecer	o	seu	valor	temporário.	De	alguma	forma,	você	estende	suas	mãos	ao	pobre,	ama	o	perdido,	educa	os	nossos
filhos,	e	suaviza	a	minha	prosa	enrolada.	Quando	confrontado	com	a	questão	“Que	é	a	verdade?”,	Jesus	permaneceu	como	a	resposta	silenciosa	(v.38).	A	leitura	não	tinha	lugar	em	minha	vida.	Pouquíssimos	desses	títulos	são	novos	para	mim.	Como	poderíamos	tão	rapidamente	tomar	parte	naquilo	que	é	mais	sublime	e	belo,	ou	consolador	e	proveitoso,
na	literatura	humana	e	perdermos	uma	única	sílaba	que	provém	da	boca	de	Deus?2	Exatamente.	Conduzidos	à	distração	Como	os	hábitos	de	internet	prejudicam	a	leitura	de	livros	12.	Os	leitores	de	livros	devem	aperfeiçoar	a	sua	atenção.	ou	suas	afiliadas	Ao	continuar	navegando	você	aceita	os	cookies	que	utilizamos	para	melhorar	o	desempenho,	a
segurança	e	a	sua	experiência	no	site	=)	Para	mais	informações,	consulte	a	nossa	Política	de	Privacidade.	Ainda	assim,	este	autor	é	muito	perspicaz	ao	explicar	muitos	outros	temas	espirituais	na	literatura	de	autores	cristãos.	Ele	compreendeu	estes	“elementos	e	formas”	nos	poetas,	à	luz	de	seu	total	e	completo	cumprimento	em	Cristo.	Esta	citação
foi	parafraseada.	Isto	é,	em	suas	palavras,	“tão	próximo	e	ao	mesmo	tempo	tão	distante	do	que	eu	encontro	na	Bíblia”.28	E	esta	é	uma	frase	apropriada.	Esta	é	uma	questão	que	permanece	difícil	de	se	responder.	Por	meio	do	evangelho	de	Jesus	Cristo,	Deus	está	agora	cortando	o	pecado	dos	pecadores	(Hb	12.1).	Kevin	Kelly,	Smithsonian,	agosto	de
nature/reading-in-a-whole-new-way-1144822/.	A	maioria	das	minhas	leituras	devocionais	sérias	acontece	nesta	mesa,	nas	primeiras	horas	da	manhã.	Às	vezes,	eu	leio	enquanto	tomo	meu	café	da	manhã	de	ovos	mexidos;	às	vezes,	leio	comendo	uma	salada	de	atum	no	almoço;	e	às	vezes	enquanto	tomo	minha	xícara	de	chá	noturna.	Para	confrontar	o
dilúvio	de	mídia	digital,	os	pais	devem,	algumas	vezes,	empilhar	sacos	de	areia	de	modo	a	formarem	uma	barreira	ao	redor	das	nossas	crianças	e	onde	o	amor	pela	leitura	possa	se	desenvolver	com	segurança.	Leia	os	seus	trechos	favoritos	para	os	seus	filhos.	O	leitor	da	atualidade	procura	por	este	movimento,	e	ele	está	certo,	mas	o	que	ele	esquece	é
o	preço	da	restauração.	Sendo	assim,	quanto	um	leitor	deve	insistir	na	leitura	de	um	livro	antes	de	desistir?	Com	frequência,	eu	tiro	quinze	minutos	durante	o	meu	horário	de	almoço	para	uma	breve	devocional.	Este	trecho	me	faz	parar	e	meditar	no	significado	eterno	desta	vida.	Minha	primeira	exposição	a	Calvino	neste	quesito	aconteceu	quando	eu
estava	lendo	sua	obra	clássica	de	teologia,	As	Institutas.	O	fogo	ardia	até	alcançar	os	céus,	e	do	céu	descia	um	bombardeio	de	trovões	e	relâmpagos	no	topo	do	monte.	Admito	ser	uma	questão	intrincada.	De	forma	semelhante,	ele	ajuda	a	delimitar	o	espaço	que	a	literatura	secular	deve	ocupar	dentre	todos	os	tipos	de	obra	que	aqueles	que	amam	a
Cristo	deveriam	prestigiar.	Em	um	raio	de	luz,	Cristo	nocauteou	Saulo,	jogou-o	na	poeira	e	cegou	seus	olhos.	Estrutura	e	desenvolvimento	Os	leitores	ativos	observam	como	um	autor	desenvolve	um	tema	em	particular.	Por	ela,	eles	eram	protegidos,	por	um	lado,	do	erro	pelagiano,	que	ensinava	a	suficiência	da	teologia	natural	e	associava	a	salvação	à
suficiência	da	teologia	natural,	e,	por	outro	lado,	podiam	reconhecer	toda	verdade,	beleza	e	bondade	que	está	presente	também	no	mundo	pagão.	A	capacidade	de	ativar	a	imaginação	de	imagens	é	a	maneira	que	Deus	escolheu	para	aplicar	o	desfibrilador	espiritual	sobre	os	corações	fracos	de	cristãos	vagarosos.	Você	prende	a	respiração,	vira	a
cabeça,	joga	o	saco	de	lixo	ali	dentro,	fecha	a	tampa	e	sai	procurando	por	ar	puro	enquanto	volta	para	dentro	da	casa.	Um	lançamento?	As	histórias	nos	cativam.	Leland	Ryken,	Windows	to	the	World,	p.	Em	longo	prazo,	há	benefícios	potenciais	para	ambas	as	partes	[o	escritor	original	das	notas	e	os	seus	futuros	leitores].	Nascemos	cegos	por	causa	do
nosso	pecado,	incapazes	de	ver	as	promessas	que	Deus	oferece	em	Cristo.	Mastigar	e	engolir	como	a	um	bife.	Tais	obras	contém	o	grito	e	o	pranto	de	um	mundo	agonizante	que	sabe	que	está	condenado	e	busca	conforto	e	satisfação	em	coisas	que	não	podem	prover	cura	definitiva.	Ele	ainda	dá	um	passo	além	e	escreve:	“a	heresia	e	a	falsa	doutrina
são	tiradas	e	aduzidas	de	nenhuma	outra	fonte	além	das	Escrituras”.14	Lutero	foi	rápido	em	afirmar	que	a	Escritura	é	pura	e	não	adulterada	em	si	mesma.	Mesmo	em	sua	condição	decaída,	a	criação	continua	a	propagar	a	glória	do	Criador	com	um	brilho	que	pode	ser	encontrado	nas	páginas	de	grandes	livros.1	Neste	sentido,	muito	dos	escritos	de
“meros	humanos”	são	verdadeiramente	iluminados	por	Deus,	e	resplandecem	como	resultado	de	seu	poder	criativo	e	brilham	para	o	louvor	da	sua	glória.	E	até	que	apliquemos	o	evangelho	libertador	de	pecados	aos	nossos	corações	–	e	também	aos	ídolos	que	lá	estão	–	nunca	poderemos	cultivar	a	autodisciplina	requerida	para	a	leitura	de	livros.	Agora
que	já	obtive	uma	ideia	geral	sobre	a	estrutura	do	livro,	é	hora	de	lê-lo.	Esse	ato	de	iluminação	é	tão	poderoso	e	tão	obviamente	feito	pelas	mãos	de	Deus	que	uma	metáfora	que	cabe	bem	aqui	é	a	da	ignição	de	Deus	para	o	sol	em	nosso	sistema	solar:	“Pois	Deus,	que	disse:	‘Das	trevas	resplandeça	a	luz’,	ele	mesmo	brilhou	em	nossos	corações,	para
iluminação	do	conhecimento	da	glória	de	Deus	na	face	de	Cristo”.	Tolkien.	Onde	trabalham?	Greg	Beale,	“The	Key	to	Understanding	Symbolism”,	sermão	pregado	na	Desert	Spring	Church,	Albuquerque,	NM,	19	de	maio	de	2007.	Então,	como	posso	ler	setenta	e	cinco	livros	em	um	ano?	Eu	faço	estas	marcas	de	maneira	bem	explícita.	Eventualmente,
nós	abordaremos	as	questões	práticas	de	como	selecionar	e	ler	bons	livros.	E	este	ouro	pode	ser	rastreado	de	volta	ao	veio	de	ouro	puro	–	Deus.	Da	mesma	forma	que	se	dirige	uma	caminhonete	em	uma	estrada	de	terra,	ler	um	livro	levanta	um	bocado	de	poeira	(detalhes)	no	cérebro,	e	é	útil	deixar	a	poeira	assentar	antes	de	avaliar	o	livro.	Nós	lemos
como	as	pessoas	assistem	TV.	4	LENDO	DESTE	LADO	DO	DESFILADEIRO	Como	uma	cosmovisão	bíblica	nos	prepara	para	nos	beneficiarmos	dos	livros	Eu	já	nasci	com	um	apetite	insaciável	por	histórias.	Não,	é	claro,	que	haja	algo	mágico	sobre	o	passado.	Em	sua	avaliação	da	indústria	livreira	de	2003,	ela	escreve:	“Muitas	mulheres	se	sentem
intimidadas	em	estudar	algo	que	seja	‘teológico’	em	sua	natureza.	Em	seu	livro	sobre	os	prazeres	da	leitura,	Alan	Jacobs	escreve:	“Pelo	amor	de	Deus,	não	transforme	a	leitura	em	um	equivalente	intelectual	para	o	consumo	de	alimentos	orgânicos,	ou	(mudando	um	pouquinho	a	metáfora)	um	compromisso	de	temível	disciplina	com	uma	espécie	de
aparelho	elíptico	da	mente	no	qual	você	conta	as	palavras	ou	as	páginas	que	lê	do	mesmo	modo	que	as	pessoas	atentam	para	quantas	‘calorias	queimaram’	–	como	um	tipo	de	exercício	assíduo	e	exigente	que	lhe	permite	olhar	para	trás	e	contabilizar	a	sua	conquista	de	ler	o	Middlemarch	com	grande	satisfação.	440.	Eu	escrevo	em	meus	livros	para
situá-los	em	minha	biblioteca.	Os	descendentes	de	Moisés	estavam	cegos	para	o	Salvador.	Este	gênero	se	tornou	um	dos	meus	favoritos	quando	leio	para	relaxar	à	noite.	Ao	retornar	ao	ponto	das	questões	iniciais,	você	poderá	determinar	se	o	autor	deixou	faltar	alguma	coisa	no	tópico.	Passe	o	mouse	na	imagem	para	ver	mais	detalhes.	O	povo	de	Deus
permaneceu	na	base	do	monte,	paralisado	pelo	medo.	Em	minha	imaturidade,	eu	enxergava	os	clientes	como	interrupções	à	minha	leitura.	Ele	eleva	a	autoridade	bíblica	e	oferece	um	guia	útil,	enquanto	provê	ao	leitor	várias	experiências	literárias.	Explorando	as	experiências	da	alma	humana,	o	autor	desfia	uma	teia	de	credibilidade	que	é
potencialmente	mais	convincente	do	que	um	relato	histórico.	Eles	se	encontravam	para	ler	seleções	de	seus	próprios	trabalhos	e	discuti-los.	Um	dos	modos	que	eles	se	tornaram	óbvios	para	mim	foi	quando	comecei	a	ler	livros	em	um	leitor	de	ebook.	Ele	auxiliará	os	pais	e	os	pastores	a	pensarem	criativamente	como	eles	podem	acender	o	desejo	de	ler
livros	nos	demais.	A	condição	pós-moderna	de	alguém	é	a	supersaturação	e	a	superestimulação,	e	isso	alimenta	a	nossa	propensão	de	nos	desviarmos	da	busca	das	realidades	do	alto.8	A	internet	nos	oferece	um	mundo	de	estímulos	para	nos	manter	afastados	destas	“realidades	do	alto”.	Eu	descobri	que	quando	comecei	a	ler	três	livros	de	uma	só	vez,
encontrei	mais	tempo	para	ler.	Eliot	(Orlando,	FL:	Harvest,	1957),	p.	Lewis,	Cartas	de	um	diabo	a	seu	aprendiz	(Rio	de	Janeiro:	Thomas	Nelson	Brasil,	2017),	p.	Eu	aprecio	meus	amigos	agraciados	com	dons	artísticos,	e	valorizo	suas	obras	que	glorificam	a	Deus.	Os	melhores	livros,	os	livros	que	dão	um	bom	tratamento	a	um	tema,	são	aqueles	que
respeitamos,	valorizamos,	relemos	e	recomendamos	aos	nossos	amigos.	Ele	está	falando	sobre	a	necessidade	de	uma	História	singular,	uma	História	tão	grande	que	pode	dar	sentido	à	história	da	nossa	vida.	Revisar	esta	lista	de	prioridades	de	leitura	me	faz	recordar	do	que	tem	importância	primária.	Bavinck	faz	uma	afirmação	similar	quando
demonstra	como	a	ideia	da	expiação	substitutiva	se	encontra	refletida	na	literatura	não	cristã.	Se	os	romances	clássicos	lhe	parecem	intimidadores,	entretanto,	não	se	envergonhe	de	começar	pelos	clássicos	de	ficção	infantis.	Ele	existe	em	três	pessoas	–	Pai,	Filho	e	Espírito	Santo	(2Co	13.14).	Mas	elas	não	os	comunicam	da	mesma	forma,	ou	no
mesmo	grau.	E	isto	ainda	nos	leva	à	tarefa	de	determinar	as	nossas	prioridades	pessoais	de	leitura.	Ele	cita	os	exemplos	literários	de	Codrus,	Cortius,	Cratinus,	Zaleucus,	Damon	e	Phintias.	Estas	são	questões	bastante	difíceis,	de	ambos	os	lados	da	rua	os	buracos	das	calhas	são	profundos.	No	capítulo	4,	eu	defendi	que	somente	a	Escritura	deve	ditar
a	nossa	cosmovisão.	De	onde	veio	este	nosso	mundo?	Mark	Dever,	“Expositional	Preaching:	A	Defense	and	Charge”,	palestra	ministrada	no	Southern	Baptist	Theological	Seminary,	Wake	Forrest,	NC,	em	27	de	setembro	de	2009.	Marginália	A	arte	de	desfigurar	livros	com	lápis,	canetas	e	marcadores	13.	Uma	cultura	que	precisa	expressar	seus	deuses
de	modo	visual	não	pode	conhecer	a	Deus	com	precisão.	Mas	esta	experiência	me	ajudou	a	entender	o	profundo	impacto	que	o	evangelho	tem	sobre	a	leitura	de	livros.	Em	ídolos	do	Coração,	Elyse	Fitzpatrick	faz	uma	abordagem	muito	prática	na	qual	leva	o	leitor	a	refletir	sobre	a	natureza	dos	verdadeiros	ídolos,	e	à	luz	dessa	reflexão,	investigar	sua
vida	por	meio	da	Palavra	de	Deus,	sobre	a	existência	de	ídolos	que	estão	escondidos	no	mais	íntimo	do	seu	ser,	conscientizando-o	de	que	idolatria	está	por	detrás	de	todo	o	pecado	que	o	derrota	em	suas	lutas	espirituais.	E	era	uma	mensagem	que	a	maioria	do	povo	ainda	não	conseguia	enxergar.	Com	a	exceção	de	duas	coisas:	na	adolescência,	eu	lia	a
seção	de	esportes	do	The	Washington	Post	e	do	Sport	Illustrated.	E	o	que	deixaremos	de	ganhar	aos	enchermos	os	próximos	vinte	anos	de	nossas	vidas	com	seriados,	filmes,	ESPN,	videogames	e	internet?	Porém,	ele	também	é	um	livro	muito	grosso,	que	me	exige	um	relacionamento	sério.	Dicas	para	os	pastores	Quando	me	tornei	um	cristão,	eu
conheci	um	pastor	que	amava	os	livros.	Que	peças	ficaram	faltando	no	livro?	Em	seu	livro	Meaning	at	the	Movies:	Becoming	a	Discerning	Viewer,	Christian	Grant	Horner	esclarece	muito	bem	este	ponto	sobre	a	telona.	A	graça	de	Deus	em	nossas	vidas	é	o	fundamento	de	todo	o	nosso	discernimento.	Henry	escreveu	em	God,	Revelation,	and	Authority
(Wheaton,	IL:	Crossway,	1999),	vol.	Garrett,	Proverbs,	Ecclesiastes,	Song	of	Songs	(Nashville,	TN:	B	&	H,	2001),	p.	Ele	escreveu:	Nestes	últimos	anos	tenho	sentido	um	desconforto	como	se	alguém,	ou	algo,	estivesse	encolhendo	o	meu	cérebro,	redefinindo	os	meus	circuitos	cerebrais,	reprogramando	a	minha	memória.	13	LER	EM	GRUPO	Construindo
uma	comunidade	com	um	livro	por	vez	Construir	casas	está	no	meu	sangue	–	e	eu	tenho	as	cicatrizes	para	provar.	Isto	significa	que,	na	média	de	publicações	atuais,	dez	milhões	de	livros	novos	serão	acrescentados	nos	próximos	cinquenta	anos.	Com	frequência,	uma	avaliação	do	livro	é	fundamentada	pelas	respostas	a	estas	importantes	perguntas
sobre	o	porquê.	O	homem	é	um	enigma	cuja	solução	somente	pode	ser	encontrada	em	Deus”.	Determine	a	órbita	autoral	Para	qual	direção	você	quer	ser	conduzido	pelo	autor?	Elyse	convida	o	leitor	a	fazer	uma	viajem	na	qual	deve	se	alegrar	em	saber	que	Deus	usará	Sua	Palavra	e	Seu	Espírito	Santo	para	revelar	os	seus	ídolos.	Mas	quando	alguém	se
converte	ao	Senhor,	o	véu	é	retirado.	Leitores	maduros	valorizam	livros	antigos.	Mas	significa	que	teremos	discernimento	entre	o	que	é	temporal	e	passageiro	e	o	que	tem	peso	eterno.	Enquanto	eu	tentava	ler	os	romances	em	uma	fuselagem	do	avião	zunindo	e	tremendo,	me	pegava	cabeceando	de	sono	e	perdendo	o	interesse.	João	Calvino,	As
Institutas,	(São	Paulo:	Cultura	Cristã,	2006),	2.2.15,	p.	A	linguagem	torna	a	cosmovisão	possível	Uma	imagem	pode	valer	mais	do	que	mil	palavras,	mas	pode	fazer	pouco	mais	do	que	capturar	a	aparência	de	um	evento	isolado.	Com	tal	liberdade,	o	autor	pode	explorar	a	condição	humana	em	maior	profundidade.	Embora	eu	saiba	que	amo	ler,	ainda
assim	ler	demanda	trabalho.	Constatei	que	momentos	diferentes	em	meu	dia	me	permitiam	ler	diferentes	tipos	de	livros.	Mas	se	o	seu	grupo	de	leitura	é	um	palco	para	uns	poucos	darem	o	seu	show	particular,	a	discussão	não	progredirá	no	trilho,	e	aqueles	que	são	tímidos	ficarão	desencorajados	e	à	margem	de	tudo.	E	sabia	que	havia	vida	naquelas



palavras.	123.	Idealmente,	palavras	e	imagens	devem	ser	mantidas	juntas.	O	Senhor	me	deu	as	duas	tábuas	de	pedra	escritas	pelo	dedo	de	Deus.	Isto	é	um	tanto	surpreendente,	dado	a	perturbadora	abundância	de	ídolos	culturais	(v.	Se	formos	descuidados,	a	concentração	e	disciplina	ruirão	–	perderemos	nossa	paciência	com	os	livros	e	perderemos	o
nosso	prazer	na	leitura.	Os	livros	cristãos	podem	nos	ensinar	lições	valiosas	sobre	Deus,	o	mundo,	o	nosso	pecado	e	o	nosso	Salvador.	Eu	me	via	perguntando	‘O	que	Reinke	dirá	sobre	aquele	tópico?’.	Os	nossos	livros	são	os	meios	para	alcançarmos	estes	fins,	e	nossos	grupos	de	leitura	nos	posicionam	para	ensinarmos	uns	aos	outros,	para
aprendermos	uns	dos	outros,	para	orarmos	uns	pelos	outros,	para	admoestarmos	uns	aos	outros,	para	edificarmos	uns	aos	outros,	e	para	louvarmos	a	Deus	em	conjunto.	429.	A	literatura	cristã	que	alimenta	minha	reflexão	espiritual	provém	de	uma	variedade	de	tamanhos,	formatos	e	gêneros.	A	Editora	Concílio	nasceu	em	2016	da	amizade	de	alguns
irmãos	que	foram	unidos	pela	cruz	de	Cristo	no	desejo	de	disponibilizar	mais	obras	cristãs	de	qualidade	à	igreja	brasileira.	Deus	nos	chamou	para	viver	nossas	vidas	por	fé	e	não	por	vista	–	e	isto	significa	nada	menos	que	comprometer	nossas	vidas	com	a	busca	da	linguagem,	revelação	e	grandes	livros.	Milho	doce	Como	leitores	de	livros,	nos
equivocamos	quando	rejeitamos	categoricamente	os	livros	não	cristãos.	O	odioso	perseguidor	anticristão	se	tornou	um	amoroso	seguidor	de	Jesus.	344:	“O	contraste	não	é	entre	o	estudo	da	sabedoria	canônica	versus	não	canônica,	mas	é	entre,	por	um	lado,	a	falha	em	apreciar	a	sabedoria	e,	por	outro,	o	zelo	excessivo	pelo	estudo”.	63-69.	Se	o	leitor
encontrasse	pontos	de	discordância,	ele	também	parava	para	refletir	no	que	o	fazia	discordar	deles.	Ao	concentrar	a	minha	atenção	em	um	livro	e	por	estar	bloqueado	às	demais	distrações	da	vida	(o	que	é	uma	experiência	rara),	acho	que	os	meus	pensamentos	se	tornam	mais	claros.	Os	livros	são	uma	parte	grande	de	nosso	lar,	mas	a	Bíblia	é	o	Livro
supremo.	Nós	vemos	isto	no	princípio	e	no	final	do	livro	(ver	vv.	121.	Respeite	os	seus	bibliotecários	e	não	escreva	nos	livros	da	biblioteca.	Ele	é	a	nossa	vida,	nossa	sabedoria,	nossa	justiça,	nossa	santificação	e	nossa	redenção.	Mostre	o	livro,	explique	o	seu	valor	em	sua	própria	vida,	e	anuncie	como	os	demais	serão	beneficiados	com	a	sua	leitura.	Ao
fazer	isso,	mantenha	em	perspectiva	a	sua	leitura	do	livro,	e	este	foco	vai	evitar	que	você	perca	o	interesse.	Antes,	eu	era	um	mergulhador	de	profundidade	no	mar	das	palavras.	Uma	vez	que	tenho	as	palavras,	as	imagens	recebem	um	significado	mais	rico	e	profundo.	Não	são	o	evangelho.	Lewis,	de	Michael	Ward	(Oxford:	Oxford	University	Press,
2008),	que	mais	tarde	foi	simplificado	em	The	Narnia	Code:	C.	Rick	Ritchie,	“The	Well-Read	Christian:	Why	Bible-Lovers	Should	Be	Bibliophiles”,	Modern	Reformation	(julho/agosto	de	1994),	p.	12.	Deus	existe?	7.	Sua	tese	se	incorpora	neste	simples	parágrafo.	Quais	são	exatamente	os	pontos	de	aplicação	prática	de	Jesus	com	sete	olhos	e	sete	chifres?
A	linguagem	captura	melhor	o	significado	das	realidades	visíveis	Enquanto	eu	escrevo,	equipes	de	socorro	trabalham	exaustivamente	após	o	catastrófico	terremoto	que	aconteceu	na	nação	do	Haiti.	Mas	minha	conversão	não	me	deu	uma	memória	fotográfica,	não	me	agraciou	com	um	doutorado	honoris	causa	do	MIT	e	não	aumentou	a	minha
capacidade	cerebral	como	a	força	de	um	vulcão.	Em	seu	estudo	detalhado	desta	seção	de	Provérbios,	John	Ruffle	sugere	que	Salomão	tenha	contratado	um	escriba	egípcio	com	um	histórico	educacional	baseado	em	Amenemope.	Explicarei	o	que	fazer	com	a	caneta	um	pouco	mais	no	capítulo	12,	mas	neste	momento	eu	faço	menção	disso	porque	é	uma
boa	preparação	e	me	coloca	em	posição	de	expectativa.	Quem	interromperá	o	pecado,	a	rebelião,	a	injustiça	e	o	caos?	Faça	uma	lenta	radiografia	do	livro	É	hora	de	abrir	o	livro	pela	primeira	vez	e	sentir	o	aroma	de	livro	novo,	ou	aquele	cheiro	de	biblioteca	antiga	–	ou,	imagino,	admirar	aquele	piscar	infinito,	inodoro	e	brilhante	do	seu	equipamento	de
leitura	digital	preferido.	Richard	J.	A	valiosa	sabedoria	da	vida	brota	da	meditação	e	do	pensamento	profundo.	E	apenas	leremos	com	discernimento	se	nossas	convicções	bíblicas	estiverem	firmemente	assentadas	em	nossas	mentes	e	corações.	Spurgeon	(1834-1892)	Setembro:	B.	A	preocupação	é	o	quanto	os	cristãos	(como	nós)	serão	suficientemente
pacientes	para	encontrar	o	significado	incorporado	nas	palavras,	ou	se	vamos	nos	contentar	com	os	prazeres	superficiais	oferecidos	a	nós	pelas	rápidas	mudanças	de	imagem	da	nossa	cultura.	Peter	J.	Marque	o	ouro	Eu	leio	livros	de	não	ficção	com	o	propósito	de	fazer	descobertas,	seja	sobre	mim	mesmo	ou	sobre	um	assunto	em	particular.	Kitchens
escreve:	“se	Salomão,	ou	outra	pessoa	em	Jerusalém,	fez	uso	de	Amenemope	(ou	de	qualquer	outro	texto	dentre	as	Palavras	dos	Sábios),	então	eles	o	fizeram	com	critério,	usando	apenas	o	que	lhes	parecia	ser	uma	expressão	adequada	àquilo	que	aprovavam,	e	adaptada	ao	contexto	da	mentalidade	javista”	(Dictionary	of	Old	Testament	Wisdom,	Poetry,
and	Writings	[Downers	Grove,	IL:	IVP	Academic,	2008],	p.	O	comentarista	Rowland	E.	Eu	gosto	de	ler	teologia,	mas	raramente	o	faço	logo	antes	de	ir	para	a	cama.	Eu	leio	para	me	comunicar	com	clareza.	A	ocultação	visual	de	Deus	proveu	a	base	para	Moisés	alertar	o	povo	sobre	a	sedução	das	imagens	esculpidas	(4.15-30).	A	graça	justificadora	de
Deus	no	evangelho	é	real.	O	dia	em	que	Deus	correu	a	ponta	do	seu	dedo	sobre	as	tábuas	de	pedra	foi	o	dia	em	que	para	sempre	ele	deu	forma	ao	mundo	da	publicação	de	livros.	Duane	A.	Ler	a	sós	pode	cumprir	este	propósito,	mas	quando	nos	tornamos	apaixonados	sobre	um	tema	é	bom	termos	companhia.	Por	exemplo,	em	março,	Dever	lê	os	livros
de	(e	sobre)	o	reformador	alemão	Martinho	Lutero.	(E	provavelmente	ligaria	todos	os	dias	para	algum	programa	de	esportes,	questionando	insuportavelmente	sobre	o	último	agente	independente	e	estúpido	contratado	pelo	Redskins,	como	se	os	esportes	fossem	tudo	o	que	importasse	na	vida).	Todo	cristão	está	unido	nele,	todos	nós	herdamos	nossa
identidade	e	força	espiritual	dele.	Como	leitor	e	escritor	tanto	de	literatura	de	ficção	como	de	não	ficção,	gostei	muito	da	amplitude	da	abordagem	feita	por	Tony,	que	inclui	uma	variedade	de	gêneros.	À	minha	mãe,	que	colecionou	todos	os	meus	artigos	em	jornais	e	revistas	durante	todos	estes	anos	em	um	pequeno	relicário	na	casa	que	moramos
durante	a	minha	infância.	Nós	queremos	distração.	A	beleza,	como	todo	o	resto,	pode	ser	deformada	pelo	pecado.	Com	a	linguagem	podemos	aprender	ou	expressar	ideias,	abstrações,	o	que	há	na	parte	de	dentro	e	o	invisível.	Como	nunca	antes	se	viu,	os	livros	antigos	estão	se	tornando	muito	mais	velhos	e	muito	rápido.	A	ciência,	a	arte,	a	moral,	a
vida	doméstica	e	social,	etc.,	eram	derivadas	dessa	graça	comum	e	reconhecida	e	elogiada	com	gratidão.”	2.	O	pecado	corrompeu	a	criação,	e	corrompeu	os	relacionamentos	da	humanidade	com	Deus	e	da	humanidade	com	ela	mesma.	A	habilidade	para	ler	poucos	livros	profundamente	com	o	propósito	de	adquirir	sabedoria	exige	concentração
intencional	e	contracultural.	Nosso	Deus	santo	é	real.	Ele	agora	intercede	por	mim,	garantindo	que	nada	me	separará	do	amor	de	Deus.	Os	cristãos	nunca	devem	desvalorizar	nem	supervalorizar	a	literatura.	Mais	tarde,	Carr	escreveu	um	livro	sobre	o	tópico,	The	Shallows:	What	the	Internet	Is	Doing	to	Our	Brains	(Nova	York:	W.	De	muitas	formas,
estas	mudanças	são	melhorias.	Largando	a	venda	na	poeira	Olhando	para	trás,	fica	claro	que	minha	Bíblia	toda	marcada	se	mostrou	impotente	para	transformar	a	minha	vida.	Esses	livros	cativam	a	maior	parte	da	atenção	de	compradores	e,	aparentemente,	também	tiram	o	máximo	de	dinheiro	de	suas	carteiras	(por	não	terem	desconto).	Eu	sou	um
cristão	hedonista.	Pastor,	você	pode	ser	esta	testemunha,	pode	dar	o	exemplo,	pode	ser	este	mentor	que	transformará	esta	vida.	E	nem	se	recuperará.	Cuspir	como	leite	estragado.	E	ele	finalmente	livrará	a	terra,	para	sempre,	de	todo	o	pecado,	todas	as	calamidades,	toda	a	morte,	todas	as	doenças,	e	todas	as	tentações,	mentiras	e	enganos	de
Satanás.	Todos	somos	pecadores,	e	o	pecado	causa	a	cegueira	espiritual.	Para	lermos	qualquer	um	deles	com	benefício	eterno,	precisamos	contemplar	a	glória	de	Cristo.	As	nações	se	enriquecem	pelo	intercâmbio	comercial,	e	da	mesma	forma	ocorre	com	os	cristãos.	Minha	dieta	de	leitura	vai	desde	Bíblia	até	livros	sobre	negócios	e	O	Senhor	dos
Anéis.	Provavelmente	não	achou.	Talvez	você	seja	designer	de	interiores,	artista,	músico,	cozinheiro,	construtor	ou	um	contador	(e	se	você	é	mãe,	pode	muito	bem	ser	tudo	isso!).	Mantenha	a	declaração	de	tese	em	primeiro	plano	em	sua	mente,	e	veja	como	o	autor	a	embasa	e	defende.	Quem	precisa	se	lembrar	de	detalhes?	Mas	escolha-os	com	muito
cuidado.	Ler	por	prazer	não	significa	que	você	não	pode	se	educar	ao	mesmo	tempo.	Converse	com	outros	pais	em	sua	igreja	para	receber	recomendações	confiáveis.	O	dragão	se	coloca	diante	da	mulher.	Se	nos	adiantarmos	na	linha	do	tempo	da	Bíblia,	encontraremos	um	homem	chamado	Saulo,	um	erudito	judeu.	Lewis	escreveu:	“As	únicas	pessoas
que	chegam	longe	são	aquelas	que	desejam	adquirir	conhecimento	com	tal	intensidade	que	buscam	adquiri-lo	mesmo	quando	as	condições	lhes	são	desfavoráveis.	O	puritano	Thomas	Brooks	(1608-1680)	enfrentou	esse	problema	na	Inglaterra	do	século	XVII.	Os	cristãos	podem	concordar	com	estas	verdades	e	até	mesmo	se	beneficiarem	de	como	estas
verdades	são	ilustradas	na	literatura.	Cada	uma	dessas	questões	precisa	ser	respondida.	A	ironia	é	marcante.	O	autor	se	refere	à	Biblioteca	do	Congresso	dos	EUA,	sediada	em	Washington,	D.C.	(N.	Os	editores	é	que	sabem	o	quanto	eu	os	procurei	para	saber	quando	sairia	o	livro.	Nada	rouba	o	tempo	mais	do	que	perseguir	coisas	sem	propósito.	Eu	ia
à	igreja	alegremente	todas	as	semanas	e	lia	a	minha	Bíblia	com	um	marca-texto	na	mão.	Eu	mantenho	uma	compilação	do	melhor	da	poesia	cristã,	A	Sacrifice	of	Praise	(editado	por	James	Trott),	em	minha	mesa	de	cabeceira.	Eu	estudava	diligentemente	a	Bíblia,	mas	sem	proveito	e	compreensão,	porque	não	conseguia	enxergar	nas	páginas	nada	além
de	uma	lista	de	mandamentos	a	serem	obedecidos.	Enquanto	ainda	somos	pequenas	crianças,	nossas	mentes	começam	a	reconhecer	as	formas	estranhas	em	uma	página	como	letras	de	um	alfabeto.	O	único	livro	que	você	deve	ler	integralmente	é	a	Bíblia.	Uma	vez	que	estejam,	temos	a	pedra	de	toque	para	determinar	o	que	é	ouro	puro	e	o	que	não
tem	valor.	Por	favor,	lembrese	de	que	quando	dou	conselhos	neste	livro,	eles	não	são	nada	além	disso	–	conselhos.	Compreenda	a	sutileza	do	que	é	bom	Os	grandes	romancistas	são	honestos	acerca	do	mal	deste	mundo,	mas	também	são	perceptivos	quanto	à	graça	sutil	e	à	beleza	tranquila	que	há	neste	mundo.	49,	1903	(Pasadena,	TX:	Pilgrim,	1977),
p.	Ele	tinha	sete	chifres	e	sete	olhos,	que	são	os	sete	espíritos	de	Deus	enviados	a	toda	a	terra.	As	notas	de	estudo	são	úteis	quando	o	texto	se	torna	denso	e	complicado.	1-6).	Também	tenho	visto	livros	escolhidos	sem	tanto	cuidado	que	alimentaram	as	dúvidas	de	alguém,	muniram	almas	no	legalismo,	e	acenderam	justiça	própria	nos	corações.
Conforme	minha	imaginação	tem	se	desenvolvido,	me	percebo	lendo	o	Apocalipse	com	maior	paciência,	permitindo	que	as	imagens	surjam	em	minha	mente	até	que	eu	sinta	aquele	choque	espiritual	completo	em	sua	tensão	pretendida.	Mas	a	Escritura	não	nos	proíbe	de	ler	livros	que	incluem	descrições	do	mal.	E	é	isso	que	nos	dá	comunhão	com
Deus.13	Receber	a	revelação	da	cruz	de	Cristo	não	nos	torna	mais	inteligentes.	Como	nenhum	outro	gênero,	a	poesia	consegue	rapidamente	mover	os	nossos	corações	à	reflexão	espiritual.	Os	livros	dos	anos	80	já	parecem	velhos	para	mim.	Mas,	é	claro,	uma	vez	que	abrimos	a	Escritura	para	eles,	eles	seguirão	lendo	(e	escrevendo)	muitas	outras
coisas.	Recorde	o	que	compartilhei	anteriormente:	é	sempre	melhor	ler	um	capítulo	inteiro	direto,	sem	interrupções.	Ter	um	propósito	claro	do	porquê	você	quer	ler	garantirá	que	os	poucos	livros	que	você	escolher	serão	os	livros	que	mais	trarão	benefícios	à	sua	vida.	Sua	grande	curiosidade	não	demorará	a	ser	satisfeita.	Escritores	de	literatura	têm	o
dom	de	observar	e	então	expressar	em	palavras	as	experiências	essenciais	das	pessoas.	Ele	é	a	Luz	para	os	cegos,	a	Saúde	para	os	pecadores	doentes,	a	Força	dos	que	são	espiritualmente	fracos,	o	Alimento	para	os	espiritualmente	famintos,	a	Alegria	para	os	corações	sofredores,	o	Consolo	para	os	abatidos,	a	Libertação	para	as	almas	aprisionadas,	a
Bebida	para	a	alma	sedenta,	e	o	Triunfo	para	os	que	têm	sido	abusados.	8:	“De	minha	parte,	eu	com	frequência	tendo	a	achar	os	livros	doutrinários	mais	úteis	à	devoção	do	que	os	livros	devocionais,	e	ainda	suspeito	ser	esta	a	mesma	experiência	de	outras	pessoas.	Por	meio	de	um	exército	de	mosquitos,	moscas,	gafanhotos	e	rãs	–	e	com	a	ajuda	de
uma	epidemia	de	doença	de	pele,	granizo,	um	rio	transformado	em	sangue,	a	morte	dos	primogênitos,	e	o	divino	poder	que	abriu	o	mar	–,	Deus	interveio	para	tirar	o	seu	povo	da	opressão	dos	egípcios.	Tanto	em	casa	como	na	igreja,	os	livros	são	ferramentas	essencialmente	importantes.	Em	suas	Institutas,	ele	escreve	sobre	o	impulso	pecaminoso	no
coração	que	“por	meio	de	absurdas	ridicularias,	todos	nos	desgarramos	do	Deus	único	e	verdadeiro.	1	POLPA	DE	CELULOSE	E	GRAVAÇÃO	EM	GRANITO	Estabelecendo	a	pedra	angular	de	nossa	teologia	literária	Comprometa-se	com	uma	leitura	séria	de	livros,	e	sua	vida	será	iluminada.	Quanto	à	sua	influência,	Deus	é	soberano	e	faz	tudo	como	lhe
agrada	(Sl	115.3).	John	Owen,	The	Works	of	John	Owen	(Johnstone	&	Hunter,	1850-1853;	reimpressão,	Edinburgh:	Banner	of	Truth,	1967),	vol.	Nós	apenas	podemos	ouvir	coisas	a	respeito	dele.	93.	Posso	agora	ver	a	magnificência	do	nosso	Salvador.	Como	cristãos,	lemos	nossos	livros	iluminados	por	Deus	e	em	comunhão	com	ele.	A	cosmovisão	cristã,
em	contraste,	é	completa,	vasta	e	sofisticada.	Eu	acho	que	posso	ler	qualquer	tipo	de	livro	nesse	lugar.	Então,	tanto	quanto	me	diz	respeito,	tudo	o	que	na	Escritura	se	refere	à	vista	nos	remete	a	esta	promessa	relativa	à	visão	nos	últimos	dias,	ou	ainda	ao	fato	de	que	a	reconciliação	da	visão	com	a	verdade	é	um	assunto	escatológico”.	Ele	entra	na
cidade	de	Atenas,	saturada	de	ídolos,	para	encorajar	o	povo	a	buscar	a	Deus	por	meio	do	evangelho	de	Jesus	Cristo.	11	CONDUZIDOS	À	DISTRAÇÃO	Como	os	hábitos	de	internet	prejudicam	a	leitura	de	livros	Conheça	David	Ulin.	Nós	podemos	abençoar	e	também	aprender	dos	outros,	assim	que	abandonarmos	a	ideia	da	leitura	como	um	exercício
solitário.	Boorstin,	The	Image:	A	Guide	to	Pseudo-Events	in	America	(Nova	York:	Vintage,	1992),	p.	Brooks	escreveu:	Lembre-se,	não	é	a	leitura	apressada,	mas	a	meditação	séria	sobre	as	verdades	sagradas	e	celestiais,	que	faz	a	alma	provar	do	que	é	doce	e	proveitoso.	Não	penso	que	devamos	jogar	toda	a	culpa	sobre	o	Google,	Twitter,	Facebook,
Kindle	ou	no	iPad.	Por	dois	dias,	tudo	permaneceu	calmo.	338-39.	Separe	as	páginas	e	parágrafos	especialmente	importantes,	e,	durante	o	seu	encontro,	tome	tempo	para	ler	estes	trechos	em	voz	alta.	That’s	about	all	there	is	to	the	Windows	8	Upgrade	Assistant.	Se	você	acha	difícil	escrever	em	seus	livros,	vou	facilitar	a	sua	vida.	A	cosmovisão	bíblica
nos	tornará	bem	conscientes	do	enorme	abismo	de	diferenças	entre	nós,	como	leitores	cristãos,	e	a	maioria	dos	autores.	130.	Eu	viajo	um	pouco.	Sentado	em	uma	igreja,	em	Lincoln,	Nebraska,	com	a	Bíblia	cheia	de	textos	marcados	em	meu	colo,	eu	ouvi	um	fiel	pregador	expondo	Lucas	18.9-14.	Eu	nunca	consegui	cumprir	esta	tarefa.	O	meu	objetivo	é
pegar	uma	passagem	em	particular	que	aprecio	e	compartilho	com	meus	filhos.	A	integridade	é	sutil,	mais	difícil	de	comunicar,	e	com	frequência	passa	despercebida	ao	leitor.	Quem	são	eles?	Como	pode	a	majestade	do	poderoso	braço	de	Deus	ficar	bem	definida	em	um	romance	água	com	açúcar?”9	Ryken,	O’Connor	e	Woiwode	têm	um	argumento,	e
é	um	argumento	muito	bem	fundamentado.	E	quando	os	relatos	históricos	começarem	a	ficar	sem	graça,	ofereça-me	os	mitos	e	fábulas	de	dragões,	cavaleiros	e	princesas.	Determine	uma	estratégia	de	leitura	Após	fazer	a	radiografia	do	livro	e	de	sua	estrutura,	tenho	uma	boa	noção	dos	pontos	principais	do	livro.	Em	seu	livro,	The	Read-aloud
Handbook,	Jim	Trelease	apresenta	um	argumento	convincente	do	porque	os	pais	devem	continuar	a	ler	para	os	seus	filhos	adolescentes.	Em	Ezequiel	32,	o	império	egípcio	é	retratado	como	um	dragão	agitando	as	águas.	Esta	é	uma	questão	de	consciência	para	cada	cristão.	Para	Calvino,	ler	literatura	não	cristã	é	como	peneirar	os	riachos	das
Montanhas	Rochosas	procurando	por	pepitas	brilhantes	de	ouro.	O	problema	era	eu	mesmo.	Talvez	você	nunca	tenha	lido	a	Bíblia	toda,	mas	nunca	contaria	isso	para	ninguém.	Este	é	o	verdadeiro	Deus	e	a	vida	eterna”	(1Jo	5.20).	Não,	a	diferença	é	esta:	que	um	relata	a	realidade	dos	eventos;	o	outro,	o	tipo	de	coisas	que	deveriam	acontecer.	Então,
qual	é	o	sentido	aqui	da	imagem	do	nosso	Salvador	em	Apocalipse?	Se	você	tem	uma	memória	ruim	(como	eu),	precisará	de	um	lugar	para	colecionar	as	sentenças	e	parágrafos	que	você	gostaria	te	reter	para	o	uso	futuro.	Então,	o	ponto	deste	capítulo	é	simples:	o	trabalho	árduo	requerido	para	que	nos	beneficiemos	dos	livros	é	vivermos	em
discordância	com	o	apelo	imediato	das	imagens.	Mas	o	que	aconteceu	com	aquela	serpente	de	bronze	posteriormente?	162.	Neste	vínculo	comum	da	experiência	humana,	os	autores	não	cristãos	têm	o	poder	de	se	conectar	com	os	leitores	cristãos	por	meio	da	palavra	escrita	–	e	nos	levar	à	admiração,	às	lágrimas	e	às	gargalhadas.	O	livro	é,	em	sua
maioria,	sobre	como	conduzir	um	jovem	rapaz	(o	“paciente”)	e	assegurar	que	ele	não	siga	os	planos	do	“Inimigo”	deles	(Deus).	Eu	uso	as	páginas	em	branco	para	registrar	estes	pensamentos	–	sobre	a	vida,	meus	projetos	de	trabalho	e	minhas	metas	pessoais.	Chris	Stamper	e	Gene	Edward	Veith,	“Get	Real:	Master	of	Reality	Fiction,	Acclaimed	Author
Larry	Woiwode	Has	Found	Christ,	But	Can	He	Find	an	Audience?”,	World	Magazine,	4	de	julho	de	1998.	Ela	foi	escrita	por	gente	que	já	conhecia	o	conto,	as	mensagens	urgentes	e	as	palavras	de	apelo	mortal,	gente	que	reagiu	as	suas	repetições	com	especial	atenção,	porque	a	história	apelava	a	eles	e	eles	a	ela	[...]	A	teologia	foi	escrita	para	a
pequena	comunidade,	para	aqueles	que	nela	pensariam.	Por	meio	do	sacrifício	expiatório,	sua	justiça	me	foi	creditada.	Carr,	“Is	Google	Making	Us	Stupid?”	8.	3.	Leitura	rápida	Muitos	leitores	maduros	se	sentirão	à	vontade	com	um	enorme	escopo	de	velocidades	de	leitura:	desde	uma	rápida	folheada	pelo	texto,	ao	estudo	preciso	do	texto,	até	a
meditação	profunda	sobre	o	texto.	Em	outras	palavras,	leitores	tradicionais	estavam	comprometidos	com	o	livro	e	também	com	o	próprio	pensamento.	Então,	permita-me	prepará-lo	para	o	que	encontrará	neste	livro.	A	leitura	de	livros	para	o	crescimento	pessoal	traz	uma	santa	igualdade.	Neil	Postman	escreve:	“Os	seres	humanos	precisam	de
histórias	para	dar	sentido	aos	fatos	de	sua	existência”.1	Ele	não	está	falando	sobre	o	valor	das	histórias	da	hora	de	dormir.	Este	passo	crítico	ajuda	a	me	preparar	para	o	começo	da	leitura	e	me	alerta	às	motivações	do	autor.	Para	muitos	de	vocês,	isto	não	é	um	problema.	Então,	por	onde	começar?	E	aqui	é	onde	eu	escorrego.	Citando	uma	história	que
ele	mesmo	internalizou,	Sócrates	disse:	Se	os	homens	aprenderem	isto	(a	escrita),	isto	implantará	o	esquecimento	em	suas	almas;	eles	cessarão	de	exercitar	a	memória	porque	descansarão	no	que	estiver	escrito,	chamando	as	coisas	à	recordação	não	mais	do	que	está	dentro	deles,	mas	por	meio	de	marcadores	externos;	o	que	você	descobriu	não	foi
uma	receita	para	a	memória,	mas	para	a	recordação.5	Sócrates	se	preocupava	que	os	eruditos	descansassem	sobre	os	detalhes	externos	encontrados	nos	livros	ao	invés	de	buscarem	o	pensar	em	profundidade	e	a	meditação.	É	gratificante,	contudo,	quando	um	novo	ponto	de	vista	que	me	pareceu	animador	é	adotado	pelos	demais.	No	máximo,	os
outros	livros	nada	mais	são	do	que	folhas	de	ouro,	que	requerem	centenas	de	metros	de	escavação	para	se	conseguir	uma	única	grama	do	metal	precioso.	Se	o	autor	pretende	glorificar	o	pecado	e	a	descrença,	não	deveríamos	ler	este	livro,	a	menos	que	nosso	objetivo	seja	criticá-lo.	Os	cristãos	podem	ler	uma	enorme	variedade	de	livros	para	benefício
próprio,	mas	apenas	se	os	lermos	com	discernimento.	Qual	o	benefício,	se	é	que	há	algum,	de	um	cristão	ler	literatura	ficcional?	As	dicas	do	Reinke	me	fizeram	levar	o	hábito	de	leitura	muito	mais	a	sério	e	me	proporcionaram	facilidades	muito	mais	possíveis	do	que	eu	poderia	imaginar;	é	de	fato	um	manual	de	leitura!	Desde	quando	soube	do	projeto
de	tradução	deste	livro,	eu	fiquei	muito	empolgado	e	ansioso	pelo	seu	lançamento4.	Responda	as	questões	teológicas	a	partir	de	páginas	dos	livros.	Seja	simples	e	comece	com	uma	caneta,	ou	seja	criativo	e	desenvolva	um	sistema	multicolorido	e	multissimbólico.	“Então,	não	devemos	nos	surpreender	quando	outras	pessoas	percebem	verdades	sobre	a
vida	das	quais	o	povo	de	Deus	também	pode	tirar	proveito”.10	Vemos	outros	exemplos	dessa	abertura	ao	aprendizado	através	da	história	da	igreja.	A	Bíblia,	porém,	é	ouro	sólido.	Percebo	que	minha	vida	vocacional	por	vezes	fica	dispersa,	e	que	frequentemente	preciso	relembrar	algumas	prioridades	fundamentais.	O	processo	já	se	iniciou,	e	o	nosso
mundo	está	em	um	estado	de	reconstrução	incompleto	e	empoeirado.	O	que	eu	devo	fazer?	Todo	escape	procede	da	mesma	coisa:	da	realidade	imediata	e	concreta.	Devemos	lê-los	em	segredo	debaixo	de	um	lençol	com	uma	lanterna?	x.	Mesmo	se	o	mal	é	exposto,	o	quanto	de	adultério,	fornicação,	violência	e	engano	devemos	tolerar	em	nossa	busca
pela	bondade,	verdade	e	beleza?	A	Bíblia	é	inerrante.	Então,	o	que	devo	fazer	com	um	livro	em	particular?	O	cume	desnudo	de	árvores	do	Sinai	estava	flamejante	como	uma	floresta	de	fogo.	A	morte	substitutiva	de	Cristo	por	nós	é	a	grande	solução	para	o	grande	dilema	humano.	Greg	Beale,	um	erudito	de	ponta	no	estudo	do	livro	de	Apocalipse,
explica	como.	Mas	isso	requer	mais	do	que	uma	Bíblia	na	mão;	isso	requer	um	ato	do	poderoso	Espírito	de	Deus	no	coração.	Ofereci	a	ele	um	pouco	de	haxixe,	e	fiquei	momentaneamente	perplexo	quando	ele	não	aceitou,	mas	comecei	a	fumar	mesmo	assim.	Não	podemos	estudar	literatura	tão	profundamente	como	o	mundo	porque	nos	preocupamos
seriamente	com	as	almas.	Mas	a	morte	de	Jesus	nos	leva	de	volta	à	situação	anterior.	Mas	nos	oferece	um	conhecimento	empírico	da	vida	de	que	necessitamos	tanto	quanto	dos	fatos.	Primeiro,	não	leio	tantos	livros	porque	sou	mais	inteligente.	E	porque	Deus	nunca	nasceu	para	existir,	Deus	também	nunca	morrerá.	Você	trabalha	com	diligência,	ama	a
Jesus	com	paixão,	e	sorri	entusiasmada	diante	do	que	está	por	vir	(Pv	31.25).	“Pois	na	cruz	de	Cristo,	como	num	magnificente	teatro,	a	inestimável	bondade	de	Deus	é	exibida	diante	do	mundo	inteiro”,	escreveu	João	Calvino.	E	se	você	me	conhecesse	anteriormente,	ficaria	chocado:	o	rapaz	que	nunca	lia	livro	algum,	que	estava	mergulhado	na	cultura
de	drogas	e	que	adorava	farrear	–	agora,	este	mesmo	rapaz	não	conseguia	largar	a	Bíblia	King	James.	Mahaney	tem	achado	útil	recomendar	capítulos	de	um	livro	ao	invés	de	todo	ele.	Todas	as	cosmovisões	são	posições	filosóficas,	mas	nem	todas	as	posições	filosóficas	individuais	são	cosmovisões	completas.9	A	cosmovisão	de	um	autor	–	não	importa
quão	complementar	ou	contraditória	ela	pareça	–	é	informada	por	uma	coleção	de	elementos.	Não	importa	quantos	livros	tenhamos	lido,	nós	nos	apegamos	à	velha	e	rude	cruz.	2,	p.	Enxergar	a	literatura	imaginativa	como	um	gênero	que	apenas	serve	para	a	diversão	infantil	é	um	ato	de	negligência	espiritual.	Grupos	de	leitura	liderados	por	pastores
são	especialmente	úteis	na	identificação	e	no	treinamento	de	jovens	lideres	na	igreja.	Esta	abordagem	nos	protege	de	assumirmos	uma	postura	apenas	antitética	aos	impulsos	religiosos	de	nossa	cultura.	If	you	have	decided	to	upgrade	a	Windows	XP,	Windows	Vista	or	Windows	7	machine	to	Windows	8,	you	probably	want	to	make	sure	your	system
can	support	Windows	8	before	you	buy	the	upgrade.	Os	editores	americanos	adicionam	outros	duzentos	mil	títulos	a	cada	ano	a	este	montante.	Quando	revisito	um	livro	já	lido	anteriormente,	estes	destaques	me	mostram	as	marcas	mais	óbvias.	Os	doutores	Leland	Ryken,	Gene	Fant,	Stephen	Dempster	e	Carl	Trueman,	um	time	de	eruditos	que	leram
partes	do	livro	e	aperfeiçoaram	o	conteúdo	e	o	estilo.	Esse	contraste	entre	a	foto	do	Haiti	e	o	poema	de	Bradstreet	é	explicado	nas	palavras	de	Os	Guiness:	“O	mundo	da	visão,	o	mundo	dos	olhos,	não	pode	nos	levar	além	do	que	nos	é	mostrado.	Mas	você	tem	esta	cópia	neste	exato	momento.	Desde	que	as	notas	estejam	definitivamente	adicionadas	ao
texto,	o	texto	permanece	como	uma	recordação	da	fonte	e	uma	verificação	corretiva	da	interpretação.	Nós	lemos	e	estudamos	“a	palavra	de	Cristo”	para	nosso	próprio	proveito	e	também	para	benefício	de	nossa	família	e	de	nossos	amigos	e	vizinhos.	Em	algum	grau,	o	autor	deve	apresentar	um	quadro	da	miséria	do	pecado	com	o	propósito	de	que	a
graça	emerja	com	seu	brilho	total.	Os	sete	olhos	representam	o	Jesus	que	tudo	vê;	nada	está	oculto	ao	seu	olhar.	Ele	oferece	comida	e	bebida	para	alegrar	o	nosso	coração	e	fortalecer	os	corpos,	de	igual	modo,	de	cristãos	e	não	cristãos	(Sl	104.15;	At	14.17).	Talvez,	mesmo	sem	perceber	isto,	muitos	livros	de	negócios	encorajam	uma	busca	vocacional
autocentrada.	O	problema	não	era	a	falta	de	vontade	de	ler,	mas	a	falta	de	concentração.	Evite	certos	livros	por	causa	do	momento	ideal	É	sábio	não	ler	alguns	livros	porque	não	é	momento	ideal	para	eles,	e	não	somente	por	conta	do	conteúdo	deles.	Porque	a	visão	pode	apenas	chegar	até	um	certo	ponto,	mas	são	necessárias	palavras	e	pensamentos
para	nos	dar	o	real	significado	e	verdade	por	trás	daquilo	que	vemos.”8	Usar	palavras	é	o	modo	mais	preciso	de	se	comunicar	o	significado	por	trás	das	imagens	do	nosso	mundo.	Ainda	assim,	permanece	no	pagão	a	busca	pela	religião	e	pelo	genuíno	impulso	espiritual	para	adorar.	A	literatura	de	obra	humana	pode	ser	inspiradora,	mas	ela	não	é
divinamente	inspirada	–	não	no	sentido	em	que	a	Escritura	é	inspirada.	87:	“O	que	Agostinho	defende	não	é	um	sincretismo,	mas	um	empréstimo	discriminado	de	acordo	com	princípios	fixados	e	organizados	com	base	na	própria	Escritura”.	Ou	pelas	notícias	de	que	seu	filho,	dado	como	morto,	sobreviveu	e	está	bem?	A	visão	da	glória	de	Cristo
transformou	a	minha	vida	permanentemente.	Sua	risada	cheia	de	fé	enche	o	nosso	lar	e	me	faz	livre	para	escrever.	Ele	foi	mais	útil	ou	menos?	Ou	eu	os	desejo	porque	quero	experimentar	a	verdade,	a	bondade	e	a	beleza	do	Doador?	Com	isto	em	mente,	é	importante	reforçar	dois	pontos.	Que	graça	maravilhosa!	Este	encontro	resplandecente	removeu
as	vendas	dos	olhos	de	Paulo.	Começo	lendo	o	primeiro	capítulo,	e	mantenho	a	leitura	em	um	ritmo	bem	acelerado.	Eu	escrevo	em	meus	livros	com	o	propósito	de	ter	uma	conversa.	Livros	novos	=	ar	viciado).	Nós	falhamos	em	perceber	o	plano	de	Deus	nos	livros	se	encaramos	a	leitura	como	nada	mais	do	que	uma	disciplina	realizada	em	isolamento	e
com	nenhum	outro	objetivo	além	da	edificação	pessoal.	Lewis	and	the	Secret	of	the	Seven	Heavens	(Grand	Rapids,	MI:	Tyndale	House,	2010).	No	ano	passado,	li	A	Voice	in	the	Wind,	de	Francine	Rivers,	um	livro	que	retrata	a	fé	no	mundo	greco-romano	do	primeiro	século,	e	Killer	Angels,	de	Michael	Shaara,	um	romance	histórico	sobre	a	grande
batalha	de	Gettysburg	durante	a	Guerra	Civil.	Se	você	é	como	eu,	você	precisa	da	internet,	dos	mecanismos	de	busca,	emails	e	da	mídia	social.	Eu	escrevo	em	meus	livros	para	marcar	aquilo	de	que	inicialmente	discordo.	Henry,	God,	Revelation,	and	Authority	(Wheaton,	IL:	Crossway,	199)	vol.	A	verdadeira	diferença	em	nosso	conhecimento	não	se
encontra	no	que	nós	sabemos,	mas	por	que	o	sabemos.	Isto	é	mais	dramático.	Ao	usar	a	fantasia	e	engajar	a	nossa	imaginação,	Deus	pode	revelar	forças,	comunidades	e	batalhas	de	um	modo	que	a	linguagem	direta	não	conseguiria.	O	uso	de	um	leitor	público	–	um	lector	–	foi	reativado	durante	a	Reforma.	Ao	menos	por	um	tempo.	É	especialmente
difícil	convencer	os	meninos	das	alegrias	de	se	ler	um	livro.	Eu	fico	inquieto,	perco	o	fio	da	meada,	e	começo	a	procurar	outras	coisas	para	fazer.	Todavia,	ao	ler	a	literatura	clássica	à	luz	da	cruz,	Bavinck	modela	como	os	cristãos	de	hoje	podem	também	ler	e	apreciar	as	ilustrações.	453.	Faça	ambos,	é	claro	–	leia	os	seus	livros	na	frente	deles,	e	leia	os
livros	deles	para	eles	–	mas	permita	que	seus	filhos	o	vejam	lendo.	É	ali	que	eu	conecto	e	interligo	os	pequenos	detalhes	de	um	capítulo	em	uma	progressão	linear	visual.	Deus	está	entronizado	e	cercado	por	seus	coronéis	e	generais.	O	dom	da	leitura	é	mais	profundo	do	que	meramente	as	técnicas	de	leitura,	ou	a	melhoria	da	compreensão,	e	aprender
a	ler	com	mais	rapidez.	Um	livro	cristão?	A	distração	é	como	nos	mantemos	suficientemente	ocupados	para	evitar	a	autodisciplina	necessária	para	a	leitura	de	livros.	Uma	vez	que	comecei	a	desenvolver	uma	apreciação	pela	fantasia	e	pela	literatura	imaginativa,	tais	como	A	Ilíada	e	A	Odisseia,	de	Homero,	pela	série	As	Crônicas	de	Nárnia,	de	C.S.
Lewis,	e,	é	claro,	O	Senhor	dos	Anéis,	de	J.	De	fato,	a	leitura	sempre	nos	presenteará	com	diversos	desafios.	Além	disso,	visto	que	todas	as	coisas	procedem	de	Deus,	que	mal	haveria	em	empregar,	para	sua	glória,	tudo	quanto	pode	ser	usado	corretamente	dessa	forma?2	Calvino	entende	o	que	descobrimos	no	último	capítulo:	uma	cosmovisão	bíblica
consistente	nos	possibilita	perceber	e	valorizar	a	verdade	que	lemos	nos	livros	não	cristãos.	Os	leitores	cristãos	que	usam	com	frequência	a	internet	e	as	mídias	sociais	se	veem	enfrentando	quatro	tentações	que	dificultam	a	preservação	e	o	cultivo	dos	hábitos	de	leitura.	O	teólogo	Herman	Bavinck	explica:	Todos	os	elementos	e	formas	que	são
essenciais	à	religião	(um	conceito	de	Deus,	uma	noção	de	culpa,	um	desejo	de	redenção,	sacrifício,	sacerdócio,	templo,	culto,	oração,	etc.),	embora	corrompidos,	também	ocorrem	nas	religiões	pagãs	[...]	Portanto,	o	Cristianismo	não	apenas	está	posicionado	de	forma	antitética	em	relação	ao	paganismo:	ele	também	é	o	cumprimento	do	paganismo.	24.
297-373	A.D.).	Pecados	como	ganância,	orgulho,	autoglorificação	e	autopromoção,	normalmente	aparecem	em	livros	de	negócios.	Estes	livros	são,	nas	palavras	de	Spurgeon,	folhas	de	ouro	se	comparadas	às	barras	de	ouro	da	Escritura,	mas	eles	são	ouro,	e	realmente	têm	valor.	Seus	pensamentos	contêm	memórias	obscuras	do	tipo	de	vida	que	um
cristão	viveu	antes	de	se	submeter	ao	senhorio	de	Cristo,	memórias	que	são	pesadas	de	arrependimento	e	ausência	de	esperança.	Mas	as	nossas	almas	não	poderão	se	deleitar	naquilo	que	as	nossas	mentes	meramente	sondam.	Como	posso	encorajar	os	meus	amigos	a	lerem	livros?	Normalmente,	cultivamos	a	imaginação	moral	através	de	coleções	de
histórias	ficcionais	baseada	em	lições	tiradas	dos	livros	de	Provérbios	(Wise	Words:	Family	Stories	That	Bring	the	Proverbs	to	Life	de	Peter	Leithart).	E	nós	estamos	naquele	que	é	o	Verdadeiro,	em	seu	Filho	Jesus	Cristo.	(Confissão:	eu	comumente	leio	a	última	página	antes	da	primeira).	De	fato,	a	conversão	não	promete	que	eu	terei	mais	informação
sobre	Deus	do	que	algumas	pessoas	que	não	são	cristãs.	Eu	encomendo	os	livros	online	e	fico	rastreando	o	envio.	Eu	estava	ansioso	por	essa	ida	à	livraria	porque	julgava	precisar	de	um	grande	livro.	Ela	não	é	a	fonte	definitiva	da	verdade.	Quando	a	idolatria	começa	a	seduzir	o	coração	do	cristão,	Deus	nos	alcança	pela	imaginação	com	imagens	que
pretendem	nos	trazer	de	volta	à	vibração	espiritual.	Ou	não	escolham	nenhum	livro.	Em	poucas	horas,	eu	já	estava	lendo	uma	Bíblia	limpinha	e	marcando	todas	as	suas	páginas	com	um	marca-texto	(um	hábito	sobre	o	qual	explicarei	no	capítulo	12).	Minha	mente	não	está	progredindo	–	até	aonde	consigo	entender	–	mas	está	mudando.	132:	“E	se
alguém	supõe	ou	diz	que	de	sua	parte	não	necessita	de	especial	ajuda	e	assistência	que	os	capacite	a	compreender	a	mente	do	Deus	das	Escrituras,	a	qual	é	suficientemente	exposta	à	razão	comum	a	toda	humanidade,	eu	apenas	direi	agora	que	temo	que	eles	não	tenham	compreendido	aqueles	lugares	nas	Escrituras	onde	esta	ajuda	e	assistência	são
tão	expressamente	afirmadas	como	necessárias	para	entendê-la”.	Declarações	que	alimentam	a	reflexão	espiritual	se	encontram	espalhadas	por	todo	o	seu	livro.	Convide	os	seus	filhos	a	lerem	para	a	família.	O	pecado	cega	os	nossos	corações	para	o	verdadeiro	significado	e	propósito	da	Bíblia,	mesmo	quando	carregamos	cópias	cheias	de	textos
marcados	em	nossas	mãos.	Lit!	soa	real	à	minha	própria	experiência	de	leitura	durante	toda	a	vida.	As	aves	do	céu	se	empanturram	daquela	carne	conquistada.	Deus	está	restaurando	a	sua	criação	(At	3.21).	O	que	temos	por	conhecimento	tem	de	passar	no	controle	de	qualidade	da	proposição	da	pedra	de	toque	[...]	Existe	um	conjunto	de	proposições
de	pedra	de	toque	no	coração	de	uma	descrição	intelectual	do	cristianismo:	proposições	acerca	do	Criador,	da	criação,	da	queda,	do	resgate	e	da	restauração	[...]	Esta	moldura	de	referências	não	somente	tem	poder	explanatório	–	isto	é,	dá	sentido	à	nossa	experiência	–	mas	também	levanta	questões	significativas	sobre	o	naturalismo,	secularismo,
modernidade,	pós-modernidade,	relativismo,	o	romantismo	ingênuo,	utopia,	niilismo,	pessimismo,	islamismo,	hinduísmo	e	o	projeto	trans-humano	como	histórias	alternativas.	Quem	somos	nós?	Fico	envergonhado	por	minha	falta	de	atenção	na	escola.	1.3	e	22.7).	Partes	do	livro	parecem	não	se	relacionar	com	as	minhas	questões,	mas	outras	seções	se
mostram	bastante	pertinentes	e	úteis.	Quem	sou	eu?	Calvino	não	faz	vista	grossa	à	cegueira	teológica	de	Platão.	Talvez	você	comprou	este	livro,	ama	os	livros	e	quer	cultivar	este	amor,	ou	ganhou	de	um	amigo,	que	quer	te	estimular	ou	encorajar	aos	livros.	Estou	convencido	de	que	nos	esquecemos	de	muito	do	que	lemos	não	por	sermos	leitores
superficiais;	pelo	contrário,	creio	que	esquecemos	muito	do	que	lemos	porque	somos	leitores	egoístas.	Para	ilustrar	este	ponto,	compare	Eclesiastes	9.7-9	como	um	breve	trecho	da	antiga	literatura	pagã	da	Babilônia	intitulada	Epopeia	de	Gilgamesh,	escrita	muito	tempo	antes	de	Salomão	nascer.	E	naquele	dia	glorioso	quando	veremos	Jesus,	nossa	fé
temporária	em	Jesus	será	substituída	pela	a	eterna	alegria	da	visão	de	Jesus.	Concentrarse	em	um	único	detalhe	na	literatura	apocalíptica	é	como	estudar	uma	única	pincelada	em	um	quadro	de	Claude	Monet.	Eu	coleciono	citações,	que	copio	na	íntegra	(verbatim)	e	organizo	em	categorias	e	tópicos.	Desde	a	leitura	do	ABC	quando	crianças	até	a	busca
por	mais	altos	graus	de	hábitos	de	leitura	como	adultos,	nós	celebramos	este	milagre	incrível	que	chamamos	de	leitura.	A	bondade	é,	com	frequência,	mais	difícil	de	retratar	do	que	a	perversidade,	disse	P.	As	fotos	podem	levantar	questões	em	minha	mente	e	abrir	o	meu	apetite	para	ler	e	entender	o	que	estou	vendo,	mas	a	imagem	por	si	mesma	me
oferece	um	sentido	muito	limitado.	A	leitura	nos	dá	a	oportunidade	de	vivenciarmos	as	experiências	de	outras	vidas	de	forma	vicária.	Suponho	que	existam	muitas	respostas	a	esta	pergunta.	Conhecer	a	Ele	(e	não	apenas	sobre	Ele)	alimenta,	transforma	e	vivifica	a	alma.	Ele	quer	que	esperemos	por	um	mundo	invisível.	Mas	estes	impulsos	espirituais
também	eram	fúteis.	Mas	todos	os	autores	(relvas	ou	flores)	são	frágeis.	Com	um	plim	somos	avisados	que	temos	novos	emails;	bips	sinalizam	que	temos	novas	mensagens	de	texto	–	e	a	internet	nos	seduz	com	novas	postagens	de	blogs	e	novos	vídeos.	Ezequias,	um	sábio	rei	de	Israel,	mais	tarde	destruiu	a	serpente	em	pedaços	(2Rs	18.4).	Isto	me	tirou
um	pouco	da	alegria	de	trabalhar.	14	CRIANDO	LEITORES	Como	pais	e	pastores	podem	acender	o	amor	de	outros	pela	leitura	de	livros	À	medida	que	uma	criança	lê,	uma	criança	ela	se	torna.	Agora	eu	preciso	determinar	como	eu	quero	lê-lo.	A	leitura	cristã	de	livros	nunca	é	uma	experiência	solitária,	mas	um	convite	aberto	para	a	comunhão	com
Deus.	Insista.	Somos	invadidos	pelas	telas,	o	tempo	que	necessitamos	para	ler	um	livro	é	sugado	e	a	nossa	atenção	fica	dividida.	Não	são	leis	nem	mandamentos.	Aguarde	o	lançamento	de	novos	livros.	O	povo	de	Deus	concentraria	a	sua	devoção	à	palavra	de	Deus,	não	a	imagens	de	um	deus.	Neste	enredo,	aprendemos	as	verdades	proposicionais	que
nos	informam	acerca	da	ação	de	Deus,	a	condição	do	nosso	mundo,	a	dignidade	do	ser	humano,	o	pecado	em	nossos	corações,	a	obra	do	Salvador,	o	retorno	do	nosso	Salvador	e	a	restauração	da	natureza.	E	aqui	estão	dez	razões	para	isso:	1.	E	não	experimentará	a	vida	eterna.11	O	dia	em	que	você	é	iluminado,	em	que	Deus	remove	o	véu	do	seu
coração	e	revela	a	glória	do	seu	Filho,	é	uma	experiência	que	transforma	radicalmente	a	sua	vida.	Por	favor,	ouça	o	conselho,	tente	pô-lo	em	prática,	aprenda	dele,	melhore-o,	ou	simplesmente	despreze	aquilo	que	não	serve	para	você.	Mas,	se	você	não	conseguir	bater	a	cabeça	do	prego	com	exatidão,	o	prego	escorregará	na	ponta	do	martelo	e
atravessará	o	ambiente	como	um	projétil.	Ele	é	o	Leão	e	o	Cordeiro	–	o	Soberano	e	o	Sofredor.	Talvez	você	não	leia	porque	acha	que	ficar	sentado	em	um	lugar	por	mais	do	que	quinze	minutos	é	perda	de	tempo.	E	ele	não	está	sozinho	nesse	argumento.	Isto	explica	o	porquê	de	alguns	eruditos	acreditarem	ser	Salomão	o	autor	de	Eclesiastes.8	Mas	este
não	é	a	única	referência	em	que	Salomão	pode	ter	feito	uso	selecionado	de	literatura	pagã.	João	Calvino,	As	Institutas,	(São	Paulo:	Cultura	Cristã,	2006),	1.11.5-7,	12–15.	Por	enquanto,	nós	cantamos:	“Senhor,	apresse	o	dia	em	que	nossa	fé	se	tornará	em	visão”.	E,	no	meu	dia	de	folga,	eu	fujo	para	uma	cafeteria	local	por	uma	ou	duas	horas	para	ler.
229.	Ou,	os	autores	podem	sentir	algo	da	escuridão	do	pecado	no	coração	humano.	Ele	se	preocupava	que	o	conhecimento	externalizado	substituísse	a	sabedoria	internalizada.	A	literatura	concede	à	cosmovisão	braços,	pernas,	ouvidos,	mãos	e	boca.	Cada	capítulo	deveria	apresentar	uma	declaração	de	tese.	Elas	não	nos	encorajam	nos	erros	que
cometemos;	e	estes	equívocos	próprios	delas	estando	agora	abertos	e	palpáveis,	não	nos	ameaçarão.	Ambos	conhecemos	a	alegria	de	segurar	um	recém-nascido	nos	braços.	João	Calvino,	Efésios	–	Série	comentários	bíblicos	(São	José	dos	Campos,	SP:	Editora	Fiel,	2007),	p.	E	a	visão	era	de	tirar	o	fôlego!	Comecei	a	enxergar	que	Jesus	Cristo	existia
eternamente.	A	encarnação	aconteceu	mas	não	é	mais	visível	[...]	Fundamentalmente,	João	apresenta	a	presença	de	Jesus	na	terra,	a	encarnação,	como	um	tipo	de	transfiguração	contínua.	“Nele	estava	a	vida,	e	esta	era	a	luz	dos	homens.”	(Jo	1.4).	Ou	como	James	Sire	disse	em	seu	livro	How	to	Read	Slowly:	“Ler	apenas	para	se	informar	é,	falando
francamente,	uma	prostituição	da	arte	de	ler”.12	Parece-me	que	se	você	quiser	provocar	os	escritores	a	darem	alguns	golpes	metafóricos,	apenas	sugira	que	a	leitura	não	tem	outra	função	senão	a	utilitária.	Com	muita	frequência	pessoas	pedem	recomendações	aos	pastores	sobre	tópicos	específicos	da	vida	cristã.	Aristóteles	escreve:	“Não	é	função	do
poeta	relatar	a	realidade	dos	eventos,	e	sim	os	tipos	de	coisa	que	poderiam	acontecer	e	que	são	possíveis	em	termos	de	probabilidade	ou	necessidade.	K.	Por	Salomão	ser	tão	sábio,	seu	palácio	recebeu	multidões	de	visitantes	e	se	tornou	um	centro	de	sabedoria	no	Antigo	Oriente	Próximo	(1Rs	4.29-34).	Ou	talvez	ainda	mais	importante:	como	podemos
determinar	quais	são	os	dez	mil	livros	que	devemos	rejeitar?	Uma	porção	de	Provérbios	reflete	a	literatura	de	sabedoria	das	culturas	do	Antigo	Oriente	Próximo.	Com	frequência	leitores	não	interrompem	a	leitura	porque	não	têm	“permissão”	para	parar.	Tony	não	é	como	os	seus	professores	da	universidade,	que	o	soterravam	em	tarefas	de	leitura	de
livros	que	você	achava	que	somente	deviam	ser	usados	como	pesos	de	porta.	O	aviso	de	Moisés	foi	tragicamente	profético.	Em	1779,	Newton	publicou	uma	coletânea	de	hinos	com	três	volumes	intitulada	Olney	Hymns.	As	cosmovisões	são	constituídas	de	uma	ou	mais	posições	filosóficas	que	operam	em	conjunto	e	fornecem	uma	moldura	para
compreender-se	e	viver-se	no	mundo.	Eu	desenho	estas	linhas	grossas	e	em	negrito.	Jesus	transforma	o	modo	como	lemos	os	artigos	científicos.	Leituras	de	viagem.	Reinke	escreve	com	um	entusiasmo	contagiante	e	encantador.	34.	Mas	olhe	ao	redor	e	você	descobrirá	que	Jesus	não	é	visível.15	Hoje,	“vemos”	a	glória	de	Jesus	pela	fé	nas	palavras	da
Escritura.	Estes	são	livros	de	batalha,	armas	afiadas	para	se	abandonar	o	pecado	e	vestir-se	de	justiça.	Tudo	mudou	nos	anos	1860	e	1870.	Mais	tarde,	descobri	que	a	10	mil	metros	de	altitude,	minha	vida	começa	a	recuperar	o	foco	perfeito.	Leia	os	seus	livros	na	presença	de	seus	filhos.	Comece	por	pesquisar	e	encontrar	os	melhores	livros
disponíveis.	Mas	ela	tornará	a	nossa	jornada	na	terra	em	algo	muito	mais	pleno	de	beleza	e	alegria,	percepção	e	humanidade.16	1.	Aquela	noite,	aconteceu	o	impossível:	naquele	quarto	cheio	de	fumaça,	Deus,	em	Sua	misericórdia	soberana,	agiu	em	meu	coração,	e	experimentei	o	milagre	da	regeneração.	Os	livros	não	cristãos	podem	expor	o	coração
humano	A	literatura	não	cristã	é,	com	frequência,	honesta	com	respeito	ao	mal.	Veja	também	Peter	Hitchens,	The	Rage	against	God:	How	Atheism	Led	me	to	Faith	(Grand	Rapids,	MI:	Zondervan,	2010),	p.	Ao	lermos	a	Bíblia	juntos,	estamos	edificando	para	eles	o	centro	que	pode	consolidar	todas	as	demais	leituras	e	escritos.	Parece	que	Salomão
também	escutava.	Quando	Salomão	questionou	o	escriba	e	aprendeu	com	ele,	recebeu	os	ensinamentos	de	Amenemope,	ainda	que	indiretamente.	29-68.	Isso	é	vigoroso,	pois	pensar	com	profundidade	sobre	o	evangelho	é	a	única	maneira	consistente	de	sentir	com	profundidade	sobre	o	evangelho.	(Isso	nunca	funcionou).	O	seu	primeiro	grupo	de
leitura	não	precisa	ser	grande.	Por	conhecermos	a	centralidade	da	Palavra,	nós	podemos	desfrutar	de	muitos	outros	tipos	de	literatura	–	do	haiku	até	O	Senhor	dos	Anéis	–	para	o	resto	de	nossas	vidas.	Esta	prática	exemplifica	o	amor	pela	leitura	para	seu	irmão	e	irmã	caçulas.	Não	é	de	se	surpreender	que	Deus	tenha	incluído	tanta	poesia	na	Bíblia.	É
só	considerar	o	quão	complexa	é	a	experiência	de	caminhar	em	uma	loja	de	livros.	Eles	significam	o	desejo	para	o	qual	em	Cristo	encontra	a	sua	satisfação;	eles	representam	a	pergunta	para	a	qual	Cristo	tem	a	resposta;	eles	são	a	ideia	da	qual	Cristo	fornece	a	realidade.	O	que	Lee	descobriu?	Isto	explica	o	porquê	de	os	antigos	filmes	mudos
necessitarem	de	legendas,	porque	os	novos	filmes	precisam	de	roteiristas	e	diálogos,	e	porque	as	fotografias	dos	jornais	precisam	de	legendas.	De	forma	geral,	eu	escrevo	os	pensamentos	que	vão	surgindo	em	minha	mente	enquanto	leio.	Jacques	Ellul,	The	Humiliation	of	the	Word	(Grand	Rapids:	Eerdmans,	1985),	p.	Uma	vez	que	o	prego	esteja
posicionado,	você	tira	a	mão	esquerda	da	zona	de	impacto	e	bate,	afundando	o	prego	com	umas	poucas	marteladas	firmes.	Pastores	capazes	de	selecionar	e	compartilhar	os	trechos	de	livros	não	somente	modelam	o	valor	da	leitura	e	encorajam	o	hábito	da	leitura,	mas	fazem	uma	sutil	recomendação	baseada	nas	necessidades	específicas	da	igreja
local.	O	propósito	cristão	de	toda	a	leitura	é	glorificar	Deus.	A	pureza	da	santidade	de	Deus	é	acima	de	qualquer	comparação	(1Sm	2.2).	O	editor	normalmente	oferece	páginas	ao	leitor	com	espaçosas	margens	brancas.	50:	“A	Bíblia	desde	o	seu	princípio	enfatiza	que	Deus	não	é	meramente	um	Deus	que	age	se	revelando	por	obras,	mas	uma	deidade
que	fala	e	que	também	molda	a	linguagem	como	um	meio	de	comunicação	inteligível	com	o	homem	criado	a	sua	imagem.	A	reação	química	que	se	segue	mostrará	se	o	espécime	de	minério	é	ouro	de	verdade	ou	ouro	de	tolo.	Para	mim,	a	multidão	de	conselheiros	são	os	meus	editores.	E	quando	esta	literatura	é	profunda,	pode	nos	prover	percepções
bastante	aguçadas	sobre	o	nosso	mundo	caído.	A	má	leitura	da	ficção	ocorre	quando	os	leitores	esperam	aprender	proposições,	ou	explorar	uma	tese.	É	provável	que	você	escolheu	este	livro	porque	queria	ler	mais	livros,	o	que	é	uma	excelente	meta.	Conforme	explico	minhas	prioridades	de	leitura,	encorajo	você	a	pegar	uma	caderneta	e	escrever	suas
próprias	metas	e	prioridades	literárias.	(Nota:	a	dor	de	atirar	um	prego	de	moldura	por	dois	quadros	angulados	e	depois	acertar	em	cheio	o	dedo	anelar	esquerdo	não	é	tão	ruim	quanto	parece.)	Muito	antes	de	eu	usar	o	martelo	pneumático,	meu	pai	me	ensinou	o	jeito	correto	de	posicionar	um	prego	de	construção.	Aprender	de	um	autor	com	quem
vocês	concordam	é	uma	coisa	maravilhosa.	Meus	tênis	de	corrida	estão	negligenciados,	meu	aparelho	de	musculação	está	empoeirado	e	a	grama	do	meu	quintal	está	alta.	Apesar	do	comprometimento	de	Rand	com	o	ateísmo,	A	Revolta	de	Atlas	reflete	uma	busca	pelo	prazer	que	parece	bastante	similar	a	que	Piper	lê	nas	Escrituras.	H.	Devemos	ser
cuidadosos.	Uma	vez	que	enxergamos	a	Sua	glória,	nosso	hábito	de	leitura	–	a	maneira	como	lemos	os	livros	–	será	transformado	de	modo	permanente	e	eterno.	Mas	um	dia,	enquanto	viajava	por	uma	estrada,	Saulo	encontrou	Jesus	glorificado	(veja	Atos	9.1-19).	E	não	tem	problema,	porque	há	uma	porção	de	livros	que	não	devem	ser	lidos
rapidamente.	Os	pais	que	não	leem	–	e	existe	uma	porção	deles	–	raramente	criarão	rapazes	que	leem.	Temos	grande	dificuldade	de	permanecer	quietos	em	nossos	quartos,	quando	a	tela	da	televisão	ou	do	computador	nos	oferece	um	mundo	de	estímulos	possíveis.	É	aqui,	neste	lugar,	que	nos	recordamos	do	lema	dos	cristãos	leitores	de	livros:	“Na
tua	luz,	vemos	a	luz”	(Salmo	36.9,	ARA).	Carson	capta	isso	muito	bem:	“Resumindo,	nós	nos	encontramos	lutando	contra	toda	a	linha	histórica	da	Bíblia	se	não	reconhecermos	que	nossa	necessidade	mais	profunda	é	ser	reconciliado	com	Deus	(cf.	Um	leitor	cristão	pode	enxergar	o	mundo	através	de	lentes	bíblicas,	mas	esta	visão	não	é
necessariamente	aprendida	a	partir	da	ficção.	Mas	as	similaridades	permanecem.	A	certa	altura,	eu	passei	a	tolerar	a	existência	de	ficção	em	minha	casa	(infiltrada	por	minha	esposa).	O’Connor,	Collected	Works,	p.	Literatura	é	vida.	Temos	um	corpo,	uma	mente,	e	uma	vida	para	viver.	Em	última	análise,	o	que	os	poetas	panteístas	buscavam	em	Zeus
e	nas	outras	divindades	é	encontrado	somente	no	Deus	vivo	e	em	Jesus	Cristo.	Podemos	julgar	cada	livro	que	lemos	–	para	guardar	o	que	é	verdadeiro,	bom	e	puro	aos	olhos	de	Deus,	e	rejeitarmos	o	que	é	mau	(Rm	12.2).	O	objetivo	O	ponto	principal	deste	capítulo	é	que	podemos	encontrar	o	tempo	necessário	para	ler	livros.	Isso	não	é	motivo	para
evitar	a	leitura	da	Bíblia.	Pelo	menos	comigo,	com	frequência,	tem	sido	assim	(mas	talvez	o	seu	coração	não	seja	como	o	meu).	Não	importa	o	quanto	eu	tente,	quanto	mais	eu	viajo	dentro	do	livro,	mais	eu	me	afundo	na	confusão	e	na	desesperança.	104.	Na	verdade,	escreve	David	Wells,	“O	manto	cultural	passou	daqueles	que	usavam	palavras	para	os
que	usam	imagens”.3	E	a	maioria	de	nós	apenas	conhece	o	mundo	dominado	pelas	imagens:	revistas	cheias	de	glamour,	outdoors	imensos,	ícones	corporativos,	videogames	realistas,	filmes	em	3D	e	televisores	de	alta	definição.	Fant	Jr.	God	as	Author:	A	Biblical	Approach	to	Narrative	(Nashville,	TN:	B&H	Academic,	2010),	p.	Mas	este	não	é	qualquer
prazer.	Nesta	parte,	quero	voltar	a	sua	atenção	para	a	Bíblia,	começando	com	a	questão	mais	fundamental	de	todas.	Sempre	aprendo	algo	novo	a	cada	vez.	Mas,	por	enquanto,	estas	são	realidades	invisíveis.	Ler	os	livros	antigos	certamente	soa	bem,	mas	na	realidade	os	livros	contemporâneos	são	mais	fáceis	de	ler	(e	tipicamente	mais	curtos,
também).	E	a	leitura	de	livros	frequentemente	é	negligenciada	porque	é	falha	em	ser	prioridade,	e	ela	falha	em	ser	prioridade	porque	não	temos	definidas	claramente	as	nossas	metas	de	leitura.	Alguns	leitores	usam	fotocópias	e	pastas.	5	de	Luther’s	Works,	Edição	Americana,	ed.	Todo	este	plano	foi	desenvolvido	na	imaginação	de	Deus	muito	antes	de
o	mundo	existir	(Ef	3.7-10;	1Pe	1.18-20).	Em	Cristo,	o	poder	do	pecado	é	quebrado,	os	poderes	da	morte	e	de	Satanás	são	derrotados,	e	a	culpa	dos	pecadores	é	apagada	(Hebreus	10).	Beatificação	Nós	fomos	criados	para	ver	Jesus.	Mantenha	uma	caneta	por	perto	Sempre	que	leio,	mantenho	uma	caneta	atrás	da	orelha,	porque	eu	era	um	carpinteiro
antes	de	me	tornar	um	leitor,	e	todo	bom	carpinteiro	tem	uma	caneta.	Não	te	prostrarás	diante	deles	nem	lhes	prestarás	culto,	porque	eu,	o	Senhor,	o	teu	Deus,	sou	Deus	zeloso...	Eu	leio	para	descobrir	e	desfrutar	dos	pontos	fortes	que	Deus	me	concede.	Capítulos	inteiros	poderiam	ser	devotados	ao	gênio	imaginativo	de	Deus	demonstrado	na	criação:
o	projeto	do	sol,	planetas,	plantas,	animais,	moléculas,	DNA	e	outros	mais.	Na	eternidade,	este	mundo	será	Tróia,	creio	eu,	e	tudo	o	que	se	passou	aqui	será	um	épico	do	universo,	a	balada	que	se	canta	nas	ruas.	Os	maiores	perigos	surgem	quando	assumimos	que	esta	lacuna	é	pequena.	Se	falharmos	aqui,	nos	veremos	submersos	sob	o	mar	de
cosmovisões	de	outros	autores	e	ficaremos	rapidamente	sobrecarregados,	confusos	e	frustrados.	127.	Warfield	(1851-1921)	Outubro:	Martyn	Lloyd-Jones	(1899-1981)	Novembro:	C.	Negligenciamos	os	livros	porque	os	nossos	corações	rejeitam	a	disciplina	requerida	para	os	lermos.	Com	o	passar	dos	anos,	tenho	modificado	a	sabedoria	de	Adler	para	se
encaixar	em	meus	próprios	hábitos	de	leitura,	e	convido	você	a	fazer	a	mesma	coisa	com	este	capítulo.	Eu	deixava	os	meus	livros	no	armário	escolar,	onde	achava	que	era	o	lugar	deles.	Leland	Ryken,	ed.	De	acordo	com	um	estudo	de	2010,	a	criança	média	(entre	oito	e	dezoito	anos)	investe	mais	de	sete	horas	por	dia	assistindo	TV,	jogando
videogames,	ouvindo	música	ou	navegando	na	internet.1	Um	artigo	do	The	New	York	Times	afirmou	as	descobertas	claramente:	“O	jovem	americano	médio	agora	gasta	praticamente	cada	minuto	que	passa	acordado	–	exceto	por	causa	do	seu	tempo	na	escola	–	usando	um	smartphone,	computador,	televisão	ou	outro	equipamento	eletrônico”.2	E	essas
são	más	notícias	para	os	livros.	Determinar	em	qual	direção	buscamos	nos	mover	é	importante.	Que	convicções	bíblicas	devo	ter	antes	de	comprar	em	uma	livraria?	De	dentro	da	escuridão,	ele	lançou	uma	chama	com	as	velas	da	graça.	Caixas	de	livros	chegavam	todos	os	dias.	Se	o	leitor	cristão	estiver	sintonizado	com	a	voz	do	Doador,	ele	ouvirá	o	seu
sussurro	nos	lugares	mais	inesperados.	É	do	seu	interesse	econômico	nos	levar	à	distração”.7	E	nós	gostamos	de	distração.	Todos	os	filmes	contêm	pressuposições	–	e	muitos	contem	declarações	explícitas	–	sobre	a	natureza	da	humanidade.	As	tentações	periféricas	que	destroem	a	leitura	de	livros	serão	inevitáveis	–	de	fato,	elas	se	tornarão
inseparáveis	do	próprio	livro!	Não	estou	dizendo	que	eu	nunca	usarei	um	leitor	digital	no	futuro.	Ele	pregou	um	evangelho	centrado	na	cruz,	escreveu	hinos	centrados	em	Cristo	e	escreveu	uma	coletânea	de	devocionais	que	até	hoje	são	impressos.	A	fim	de	sentirmos	profundamente	as	verdades	espirituais	nós	temos	de	pensar	profundamente.	Estas
questões	convidam	as	crianças	a	interagir	criticamente	com	os	livros	–	uma	habilidade	vital	para	todos	os	leitores	de	livros!	16.	A	leitura	pública	das	Escrituras	é	uma	tradição	antiga	enraizada	na	história	bíblica	e	realizada	através	de	toda	a	história	da	igreja.	A	morte	apareceu.	Eu	estaria	vulnerável	a	cada	vento	de	doutrina.	No	capítulo	6,	eu	tentei
convencê-lo	a	cultivar	a	sua	imaginação.	E	eu	creio	que	Deus	continua	a	abençoar	a	igreja	com	artistas	cheios	do	Espírito	Santo	que	são	chamados	para	adornarem	a	verdade	de	Deus	com	belas	ornamentações	para	o	nosso	prazer.	Comecemos	com	os	pais.	“A	literatura	e	a	arte	são	dádivas	de	Deus	para	a	raça	humana”,	escreve	o	erudito	de	literatura
Leland	Ryken.	Mas	eu	aprecio	muito	estas	oportunidades.	For	example,	if	you	have	Windows	7	Ultimate,	you	can	only	upgrade	to	Windows	8	Pro.	E	isto	transformou,	de	forma	definitiva,	o	meu	modo	de	ler	livros.	“Não,	estas	heresias	necessariamente	emergem	de	dentro	da	igreja”.	Por	mais	“inspirada”	que	toda	a	outra	literatura	possa	ser,	não
importa	quão	“iluminada”	de	verdade,	bondade	e	beleza,	nenhum	outro	livro	é	infalível.	A	Bíblia	é	absolutamente	verdadeira,	de	acordo	com	Jesus	(Jo	17.17).	264,	1989,	p.	Vanhoozer,	The	Drama	of	Doctrine:	A	Canonical-Linguistic	Approach	to	Christian	Theology	(Lousville,	KY:	WJK,	2005),	p.	Agora	posso	ver	que	Jesus	Cristo	é	o	coração	de	toda	a
Bíblia,	a	qual	não	faz	o	menor	sentido	sem	ele.	O	desânimo	surge	logo	em	seguida.	Eu	propus	nos	reunirmos	com	um	cronograma	mais	folgado,	e	nos	encontrarmos	em	meu	porão	a	cada	duas	semanas	para	discutir	cinquenta	páginas	de	leitura	e	lermos	partes	em	voz	alta.	Mortimer	J.	Saulo	se	tornou	um	cristão.	Mahaney,	meu	amigo,	meu	editor,	meu
companheiro	de	viagem	e	meu	chefe,	que	tem	me	incentivado	generosamente	e	tornado	possíveis	os	meus	retiros	para	escrever.	Primeiramente	nos	outdoors,	pôsteres	e	propagandas,	e	mais	tarde	nas	tais	revistas	e	jornais	de	“notícias”,	como	Life,	Look,	o	Daily	Mirror	de	Nova	York	e	o	Daily	News,	as	imagens	forçaram	a	exposição	de	notícias	ao	pano
de	fundo,	e	em	algumas	instâncias	obliteraram-na	completamente.	Os	humanos	encontram	seu	propósito	e	sentido	em	Cristo.	Meu	filho	mais	velho	(de	nove	anos)	devora	livros	às	dúzias.	Como	exemplo,	veja	Isaías	34.4;	51.6;	65.17;	66.22;	Mateus	19.28;	24.35;	2Pedro	3.10,	12-13;	1João	2.17;	Apocalipse	21.1.	7.	Os	pais	devem	ler	em	voz	alta	para	os
seus	filhos	desde	o	nascimento	até	a	universidade,	o	ponto	de	suas	vidas	em	que	o	letramento	desempenha	o	seu	papel	mais	importante	para	o	sucesso	educacional.	Minhas	prioridades	determinam	o	valor	mais	alto	nos	livros	mais	raros	(tais	como	livros	teologicamente	fundamentados	na	pessoa	e	na	obra	de	Cristo)	e	colocam	as	prioridades	mais
baixas	na	literatura	mais	abundante	(tais	como	os	best-sellers	de	ficção	secular).	Este	monte	não	era	longe,	e	a	espera	não	era	longa.	Mas	não	há	espaço	para	o	temor,	porque	o	evangelho	é	tão	simples	que	se	adapta	até	mesmo	para	os	que	não	são	nada	além	de	idiotas	[...]	Esta	é	uma	verdade	simples,	mas	tranquilizadora.	De	olhos	bem	abertos	para	o
Filho	Como	o	pecado	pessoal	e	o	evangelho	moldam	a	nossa	leitura	3.	Na	biblioteca	da	escola,	alguém	descobria	que	um	livro	havia	sido	fatiado	por	uma	caneta.	Será	que	estava	chorando	pelo	choque?	Crie	oportunidades	de	falar	sobre	livros.	Paralelamente	ao	rei	Davi,	alguns	de	meus	poetas	favoritos	na	história	da	igreja	incluem	John	Donne,	George
Herbert,	Anne	Bradstreet,	T.	Ele	poderá	servir	como	distração,	mas	não	ampliará	o	seu	conhecimento.	Eu	amo	examinar	com	cuidado	entre	milhares	de	páginas	de	livros	procurando	por	verdade,	bondade	e	beleza.	Encontre	alguns	livros,	leia-os	com	atenção,	valorize	a	sabedoria	que	eles	oferecem	e	aplique	essa	sabedoria	à	sua	vida.	Mantenha	a	lista
dos	“melhores	entre	os	melhores”	e	certifique-se	de	atualizá-la	com	novos	títulos	conforme	você	os	descobre.	Ela	não	é	isso.	Ela	nos	prepara	para	enxergar	e	valorizar	a	verdade,	a	bondade	e	a	beleza	nos	livros	cristãos	(os	livros	que	estão	do	nosso	lado	do	desfiladeiro).	Era	muito	difícil	de	contemplar.	O	que	há	de	errado	com	este	mundo?	A	literatura
ficcional	frustra	os	leitores	impacientes	que	apenas	buscam	proposições.	Todo	livro	que	tem	subido	ou	descido	na	lista	dos	mais	vendidos	do	New	York	Times	é	temporário	em	seu	valor	como	a	relva	verde	sob	o	sol	escaldante	do	verão.	E	que	doces	momentos	são	estes!	Adoro	ler	/	odeio	ler	Infelizmente,	muitos	cristãos	não	são	leitores.	Jon	Vickery,	um
erudito,	um	pensador	brilhante	e	um	amigo,	e	que	me	ofereceu	a	sua	ajuda	durante	todo	este	projeto.	Então,	aprenda	amar	a	leitura	–	porque	assim	será	muito	mais	fácil	achar	tempo	para	fazer	o	que	você	ama	fazer.	E	para	lermos	profundamente	precisamos	ler	atentamente,	e	não	apressadamente.	Não	entendia	muito	do	que	estava	lendo,	mas	estava
começando	a	perceber	a	vida	eterna	revelada	naquelas	palavras.	Elas	devem	ser	captadas.	Gêneros	diferentes	são	adequados	para	períodos	diferentes,	e	ter	três	livros	de	diferentes	gêneros	me	permite	ter	maior	flexibilidade	na	captação	dos	espaços	de	tempo	durante	o	dia.	Todos	os	meus	hábitos	distraídos	de	navegação	fragmentada	começaram	a
aparecer	enquanto	eu	lia	livros	em	meu	Kindle.	O	ponto	crítico	que	quero	que	você	absorva	deste	capítulo	é:	antes	mesmo	de	entrarmos	em	uma	livraria	completamente	cheia	de	livros,	nós	devemos	estar	determinados	a	ler	o	que	é	imperfeito	à	luz	do	que	é	perfeito,	o	que	é	deficiente	à	luz	do	que	é	suficiente,	o	que	é	temporário	à	luz	do	que	é	eterno,
o	material	à	luz	do	transcendental.	Ele	escreveu	sobre	a	experiência	em	um	artigo	autobiográfico,	“The	Lost	Art	of	Reading”:	Ler	é	um	ato	de	contemplação,	talvez	o	único	em	que	nos	permitimos	fundir	à	consciência	de	outro	ser	humano	[...].	If	you	have	Windows	7	Pro,	you	can	upgrade	to	Windows	8	Pro	or	Enterprise.	O	povo	de	Deus	fechou	os	olhos
diante	daquela	tempestade	explosiva.	Somos	propensos	a	reverenciar	imagens	que	são	belas,	e	então	a	usá-las	inadequadamente.	Ela	expande	nosso	repertório	de	experiências.	Descobri	que	o	que	buscava	em	minha	vida	não	me	traria	esperança	alguma	sem	Cristo.	Terceiro,	pastores	nunca	devem	usar	livros	sobre	negócios	como	substitutos	para	a
Escritura	na	compreensão	de	seus	papéis	como	pastores.	(N.	Mais	importante,	esta	abordagem	vai	preveni-lo	do	mito	comum	de	que	um	livro	sempre	dever	ser	lido	de	capa	a	capa.	Ibid,	p.	Você	com	certeza	espera	conselhos	mais	específicos	para	ler	livros	gigantes	ou	administrar	várias	leituras	simultâneas.	Esses	temas	em	particular	são
determinados	antes	de	eu	começar	a	ler,	graças	às	duas	práticas	sobre	as	quais	falamos	antes	(estruturar	a	leitura	em	torno	de	prioridades	específicas	e	escrever	as	perguntas	que	espero	serem	respondidas	pelo	livro).	Eu	o	recomendo	fortemente.	Caminhões	despejam	os	cadáveres	em	valas	comuns.	Packer),	ou	pode	levar	a	sua	igreja	a	uma
discussão	sobre	um	romance	que	instiga	a	reflexão	espiritual	(tal	como	Cartas	de	um	diabo	a	seu	aprendiz,	de	C.	Muitos	dos	leitores,	escritores	e	líderes	mais	prolíficos	da	história	foram	criados	em	lares	lotados	de	livros.	Meus	filhos	ainda	não	estão	prontos	para	ler	A	Odisseia	ou	Beowulf,	mas	há	partes	que	eu	trago	para	a	mesa	de	jantar	e	leio	para
eles.	Leio	enquanto	espero	ser	atendido	na	barbearia.	Esta	é	a	minha	segunda	maior	prioridade	estabelecida,	e	vem	logo	após	a	minha	leitura	direta	da	Escritura.	Minhas	prioridades	me	ajudam	a	determinar	o	valor	de	um	livro.	Você	tem	que	“fazer	alguma	coisa”,	e	ler	é	como	se	estivesse	“fazendo	nada”.	Frank	Kermode,	ed.,	Selected	Prose	of	T.
Packer,	o	maior	contador	de	histórias	cristão	que	já	existiu.2	E,	por	detrás	deste	grande	elogio	está	a	premissa	de	que	os	romances	são	um	modo	adequado	de	retratar	a	vida	cristã.	Pulando	de	títulos	para	tópicos,	separando	livros	e	lendo	alguns	trechos,	ele	narrou	a	importância	e	o	valor	dos	grandes	livros.	Palavras	por	minuto	Mas	de	quanto	tempo
necessitamos	para	ler	um	livro?	Carson,	R.C.	Sproul,	Sinclair	Ferguson,	David	Powlison,	J.	Vocês	podem	até	mesmo	ler	as	Escrituras	em	conjunto,	em	forma	de	estudo	bíblico.	Lewis	escreve	na	introdução	a	Atanásio,	On	the	Incarnation:	The	Treatise	De	Incarnatione	Verbi	Dei	(Crestwood,	NY:	St.	Vladimir’s	Seminary,	1996),	p.	Cada	tópico,	por	sua	vez,
é	divido	em	todos	os	seus	subtópicos	importantes.	Em	uma	primeira	leitura,	se	uma	declaração	me	chocar	e	parecer	questionável,	eu	a	destaco	para	poder	retornar	mais	tarde.	Ryle,	Jerry	Bridges,	John	Owen,	J.	Naquela	manhã,	eu	fui	quebrantado	em	meus	pecados.	Talvez	seja	melhor	comprar	um	DVD	e	chicletes.	Ele	se	humilhou	e	assumiu	a	forma
de	homem,	habitando	entre	nós	por	trinta	e	três	anos.	As	emoções	exibidas	na	experiência	da	leitura	podem	ser	captadas.	Sinto	como	se	estivesse	sempre	arrastando	o	meu	cérebro	rebelde	de	volta	ao	texto.	Ainda	mais:	Tony	oferece	grandes	ideias	para	que	os	pais	fomentem	o	amor	pela	leitura,	começando	pelo	próprio	exemplo.”	Marcia	Somerville,
presidente	da	Lampstand	Press,	autora	do	currículo	de	educação	domiciliar	Tapestry	of	Grace	“Você	pode	estar	se	perguntando	por	que	você	deveria	ler	sobre	leitura.	Quando	necessário,	Calvino	condenou	Platão	por	seus	erros	e	por	sua	cegueira	teológica	generalizada.25	Mas	onde	Platão	estava	correto,	Platão	era	útil.	O	livro	celebra	o	pecado	ou
deixa	o	mal	sem	solução?	Ler	é	um	modo	de	preservar	e	cultivar	a	manutenção	da	concentração	linear	de	que	necessitamos	para	viver.	Conforme	interajo	com	os	tópicos	nas	margens	dos	livros,	meus	livros	se	tornam	cadernos	de	notas	pessoais	de	reflexões	registradas.	Piper	disse	isso	com	brilhantismo:	“A	maioria	de	nós	é	amaldiçoado	com	uma
propensão	à	leitura	passiva.	Eu	não	sabia	que	Bob	havia	se	convertido,	e	esta	visita	marcou	um	momento	decisivo	em	minha	vida.	As	imagens	capturam	cenas	e	eventos	de	tirar	o	fôlego,	mas	as	palavras	lhe	conduzem	pela	mão	até	as	profundezas	da	alma	humana	e	até	as	alturas	da	eternidade	invisível.	Samuel	Johnson,	na	introdução	de	uma	coleção
de	obras	de	Shakespeare,	escreveu	algo	semelhante:	“O	fim	da	poesia	é	instruir	pelo	prazer”.14	A	boa	literatura	tanto	instrui	como	encanta	o	leitor,	porque	os	leitores	perspicazes	“ajuntam	o	que	nunca	deve	ser	separado	–	animação	e	conhecimento,	alegria	e	verdade,	êxtase	e	valor”.15	Então,	às	vezes	eu	leio	apenas	por	prazer.	Eu	escrevo	em	meus
livros	–	com	canetas!	–	e	acho	que	você	também	deveria.	Se	Deus	é	a	fonte	definitiva	de	toda	beleza	e	arte,	então	a	dimensão	artística	da	literatura	é	o	ponto	em	que	os	cristãos	podem	se	entusiasmar	sem	reservas	pelas	obras	de	escritores	não	cristãos”.14	Este	ponto	é	crítico	para	os	leitores	de	livros.	Eu	quase	não	tenho	tempo	de	ler	um	livro!
Inspiro.	Eu	gosto	das	obras	de	romancistas	que	lidam	cuidadosamente	com	os	fatos	históricos.	Estabeleça	as	suas	prioridades,	e	deixe	que	elas	dirijam	as	suas	escolhas	de	livros.	Em	média,	as	garotas	são	melhores	leitoras	do	que	os	garotos.	Catão	contém	ditos	e	preceitos	muito	úteis.	Somente	o	Espírito	Santo	pode	abrir	os	olhos	cegos	de	um	pecador
para	ver	a	flamejante	glória	do	Salvador.	Depois	que	você	ler	o	prefácio,	folhear	as	páginas,	correr	os	olhos	pelo	índice,	e	pegá-lo	nas	mãos,	perceberá	que	ele	nada	mais	é	do	que	como	qualquer	outro	livro	que	você	tenha	manuseado	nos	últimos	sete	anos.	Ou	pelo	é	assim	que	os	alertas	soam	a	partir	de	alguns	púlpitos.	Tradução	de:	Lit!	:	a	Christian
guide	to	reading	books.	Este	capítulo	é	sobre	imagens	e	livros,	mas	é	ainda	fundamentalmente	mais	sobre	a	trajetória	da	sua	vida.	Isso	significa	que	a	literatura	de	ficção	pode	ser,	por	vezes,	mais	real	do	que	a	não	ficção.	Sem	o	Justin,	não	haveria	livro.	Uma	vez	que	podemos	ver	claramente	o	barranco,	uma	enorme	biblioteca	de	literatura	é
destrancada	para	nosso	benefício,	e	podemos	lê-la	à	uma	distância	segura.	Podemos	achar	desculpas	porque	não	podemos	ler:	estamos	ocupados	demais,	cansados	demais,	exaustos	demais	por	causa	do	dia,	estamos	_____	demais	(você	completa	o	espaço	em	branco).	Porque	eles	“abandonaram	todos	os	mandamentos	do	Senhor,	seu	Deus,	e	fizeram
para	si	dois	ídolos	de	metal...”	(2Rs	17.16).	F(r)icção	O	solo	deste	mundo	é	pecaminoso.	A	proliferação	de	publicações	literárias	pode	deixar	um	leitor	exausto,	cansado	e	sobrecarregado.	Minha	autojustiça	que	tentava	agradar	a	Deus	foi	jogada	no	chão.	Este	monte	havia	sido	escolhido	por	Deus.	Os	livros	podem	estourar	esta	bolha	com	a	ponta	da
agulha	do	realismo.	Seu	ponto	é	simples:	ser	bom	em	muitas	coisas	nos	inibe	de	sermos	excelentes	em	uma	coisa.	Agostinho	não	tentava	impor	a	filosofia	pagã	à	igreja.	Tolkien,	descobri	que	minha	apreciação	pelo	Apocalipse	cresceu,	e	o	peso	de	seu	simbolismo	tem	exercido	maior	pressão	sobre	minha	alma.	Mas	este	fato	não	permite	que	fechemos
nossos	ouvidos.	Muitos	dos	mais	profundos	trechos	de	livros	que	moldaram	o	meu	próprio	coração	foram	trechos	cuidadosamente	escolhidos	e	lidos	em	voz	alta	em	um	sermão.	Mas	não	devemos	valorizar	a	literatura	na	mesma	medida	de	muitos	leitores	não	cristãos.	Os	romances	ativam	uma	cosmovisão	particular.	Mas	é	óbvio	que	Sócrates	viu	o
amanhecer	dos	livros	como	o	entardecer	da	memória	humana.	Eu	sou	suspeito.	Claro	que	sim.	Entretanto,	como	Deus	é	comunicado	é	tema	de	sérias	considerações.	O	apetite	imaginativo	Muito	deste	livro	é	autobiográfico	e	reflete	a	minha	jornada	na	literatura.	O	mesmo	é	verdadeiro	com	as	partes	da	Escritura	que	usam	a	fantasia	para	provar	um
ponto.	São	companheiros	na	mesma	estrada,	que	realizam	trocas	comigo	–	dão-me	muito	mais	do	que	eu	possa	ter-lhes	dado	algum	dia.	Quem	cumprirá	as	promessas	de	novos	céus	e	nova	terra?	Mas	muda	o	modo	como	lemos	e	aprendemos.	Nossa	velocidade	de	leitura	sofrerá	alterações	à	medida	que	lemos,	por	causa	das	diferentes	partes	do	livro
que	parecerão	ou	com	uma	subida	forçada	ou	com	uma	descida	em	ponto	morto.	Se	temos	esperança	de	nos	beneficiarmos	espiritualmente	de	nossa	leitura,	o	Espírito	Santo	precisa	entrar	em	nossas	vidas	e	remover	nossas	vendas	para	que	possamos	contemplar	a	radiante	glória	de	Jesus	Cristo	(Jo	1.9).	(Dt	9.9-10).	Lemos	a	Bíblia	para	conhecermos	o
coração	do	nosso	Deus,	para	entendermos	melhor	a	obra	do	nosso	Salvador,	para	encontrarmos	alimento	espiritual	para	as	nossas	almas,	e	para	descobrirmos	a	sabedoria	de	Deus	para	as	nossas	vidas.	O	amor	de	Cristo	persiste	para	que	meditemos	nele	dia	e	noite	e	para	que	vivamos	completamente	imersos	nele”.3	Eu	regularmente	mergulho	minha
alma	em	sólidos	livros	de	teologia	sobre	a	pessoa	e	obra	de	Cristo.4	Eu	banho	a	minha	mente	nas	obras	teológicas	de	alguns	poucos	teólogos	falecidos	–	Calvino,	Martinho	Lutero,	Jonathan	Edwards,	John	Owen,	Thomas	Goodwin,	Herman	Bavinck	e	Geerhardus	Vos.	O	trabalho	do	autor	é	me	convencer.	Ao	ler	muitos	livros	ao	mesmo	tempo,	tenho
flexibilidade	para	ler	certos	livros	em	certos	ambientes.	563).	Porque	eu	escrevo	em	meus	livros	A	esta	altura,	você	já	deve	ter	percebido	a	razão	de	eu	preferir	livros	impressos	–	o	tipo	de	livros	que	os	amigos	podem	pegar	emprestado,	e	podem	ser	marcados	com	canetas,	e	decorados	com	notas	de	Post-it.	Eles	foram	autenticados	através	das	eras.
(Nota:	a	dor	causada	por	martelar	o	mesmo	dedo	duas	vezes	no	mesmo	dia	é	como	uma	ferroada	constante,	e	está	além	de	qualquer	descrição.)	Finalmente,	fui	promovido	do	uso	do	martelo	comum	para	um	martelo	pneumático,	mas	isso	não	me	impediu	de	continuar	sentindo	dor	ou	de	sangrar.	Muitos	autores	são	medianos	(relva).	Lehmann;	trad.
Discernimento	é	a	habilidade	de	fazer	três	coisas:	a	habilidade	de	“pôr	à	prova	todas	as	coisas”,	de	“ficar	com	o	que	é	bom”,	e	de	“afastar-se	de	toda	a	forma	de	mal”	(1Ts	5.21-22).	Bertram;	vol.	Ensinos	morais,	quando	oferecidos	aos	jovens,	contribuirão	muito	para	a	sua	edificação.	Os	pensamentos	crus	de	um	leitor	são	mais	bem	escritos	na	margem.
Todos	os	outros	livros,	em	algum	nível,	são	imperfeitos,	deficientes	e	temporários.	Aprender	como	fazê-lo	não	é	complexo,	e	você	certamente	não	precisa	de	um	DVD	de	cem	reais	sobre	leitura	dinâmica.	Lit	é	uma	palavrinha	que	representa	os	muitos	milhões	de	livros	que	podemos	pegar	e	ler.	Primeiro,	ao	longo	dos	séculos,	o	povo	de	Deus	tem	se
reunido	para	a	leitura	pública	das	Escrituras.	Eu	rabisco	esta	categoria	(e	muitas	outras)	para	criar	meu	próprio	pequeno	índice.	Phillip	Schaff	(Peabody,	MA:	Hendrickson	Publishers,	1994),	vol.	Adler	escreve:	“Todo	livro	tem	um	esqueleto	por	trás	da	capa”.1	Eu	tento	fazer	uma	radiografia	desse	esqueleto	estrutural.	Ainda	não	vivemos	na	era	do
olhar;	vivemos	na	era	do	ouvir,	vivemos	na	era	da	revelação,	das	promessas	e	dos	livros.16	O	desejo	que	nos	foi	implantado	de	ver	Deus	será	continuamente	frustrado.	Mas	leia	mesmo.	Mas	eu	só	consigo	ler	em	inglês,	então	este	número	será	um	pouco	reduzido.	Este	rolo	contém	os	capítulos	finais	da	criação	caída	de	Deus	e	a	inauguração	dos	novos
céus	e	da	nova	terra.	Leia	os	livros	de	Ryken	e	você	aprenderá	um	bocado.	78.	Como	são	estabelecidos	os	limites?	Marilynne	Robinson,	Gilead	(Nova	York:	Picador,	2004),	p.	Mas	uma	quantidade	de	livros	–	especialmente	os	livros	antigos	–	são	compostos	de	longas	sentenças	e	parágrafos	tão	grudados	entre	si	como	as	pedras	do	Templo	de	Salomão.
281	[edição	em	português:	O	drama	da	doutrina:	uma	abordagem	canônico-linguística	da	teologia	cristã	(São	Paulo:	Vida	Nova,	2016)].	Isto	faz	sentido.	Nós	encontramos	beleza	na	literatura	porque	o	nosso	Criador	agraciou	o	mundo	com	artistas	que	refletem	a	beleza	que	se	origina	nele	mesmo.	Até	mesmo	as	Escrituras	nos	mostram	um	nível	de
respeito	com	relação	a	estes	homens	sábios	das	culturas	pagãs.	De	fato,	esta	proibição	distinguiu	Israel	das	demais	nações.	Então,	por	que	o	autor	o	escreveu?	João	Calvino	Minha	apreciação	pelos	livros	não	cristãos	foi	diretamente	moldada	pelo	exemplo	e	pelos	escritos	do	reformador	francês	João	Calvino	(1509-1564).	E	mergulho	a	minha	alma	em
obras	de	autores	contemporâneos	tais	como:	J.	“Paralelamente	à	releitura	do	Novo	Testamento”,	ele	escreve,	“uma	leitura	dos	autores	cristãos	antigos	é,	provavelmente,	o	melhor	modo	de	desafiar	a	nossa	complacência	com	a	compreensão	de	uma	boa	vida	cristã”.4	Ritchie	encoraja	os	cristãos	a	lerem	amplamente,	e	a	lerem	amplamente	em	grupo.
Vocês	poderão	ler	biografias	de	cristãos,	romances,	poemas	e,	(em	certas	ocasiões)	até	mesmo	livros	não	cristãos.	Eu	mantenho	sempre	à	mão	uma	reserva	de	hábeis	novelistas	cristãos	tais	como	C.	Aquelas	imagens	perturbadoras	me	ajudam	a	ver	o	caos	da	situação.	Eu	o	reconheço	em	meu	próprio	padrão	de	leitura.	Em	2010,	as	mentes	por	detrás
do	Google	Books	calcularam	que	na	história	da	humanidade	há	129.864.880	livros	publicados	em	diversas	línguas.	Ele	argumenta	que	a	alta	taxa	de	evasão	entre	os	calouros	das	faculdades	pode	ser	atribuída	à	ausência	de	hábitos	de	leitura	no	lar	e,	em	última	análise,	aos	pais	que	equivocadamente	presumiram	que	seus	adolescentes	estavam
crescidos	demais	para	a	leitura	em	voz	alta.	Ver	o	artigo	de	Ruffle,	“The	Teaching	of	Amenemope	and	Its	Connection	with	the	Book	of	Proverbs”,	Tyndale	Bulletin,	vol.	43.	Sem	uma	imaginação	ativa,	uma	boa	parcela	da	Bíblia	se	torna	difícil	de	ler,	difícil	de	entender	e	impossível	de	se	apreciar.	Com	frequência,	após	completar	um	capítulo,	retorno	à
sua	primeira	página	para	anotar	um	simples	sumário.	Cada	um	deles	tinha	uma	harpa	e	taças	de	ouro	cheias	de	incenso,	que	são	as	orações	dos	santos;	e	eles	cantavam	um	cântico	novo:	“Tu	és	digno	de	receber	o	livro	e	de	abrir	os	selos,	pois	foste	morto,	e	com	o	teu	sangue	compraste	para	Deus	gente	de	toda	tribo,	língua,	povo	e	nação.	Eu	devo	ler
livros	não	cristãos?	Posso	recordar	em	vívidos	detalhes	um	churrasco	de	outono	que	aconteceu	no	gramado	da	igreja.	David	L.	A	literatura	imaginativa	–	o	tipo	de	literatura	que	nos	convida	a	ver	em	nossas	imaginações	o	que	não	podemos	ver	com	nossos	olhos	–	é	uma	parte	importante	da	dieta	literária	do	cristão.	A	questão	é	tornar	os	livros	visíveis	e
proeminentes,	para	que	as	crianças	vejam	os	livros	como	dignos	de	atenção	e	desejáveis.	Apresento	logo	abaixo	alguns	de	seus	mais	famosos	versos	de	um	soneto	sobre	um	homem	que	deseja	ter	suas	afeições	libertadas	do	poder	do	pecado,	por	Deus:	Forja	meu	coração	para	Ti,	ó	Deus	trino;	E	bata,	respire,	lustre	e	busque	remendar-me,	Para	que	eu
me	erga	e	levante,	torne	a	derrubar-me	e	a	dobrar-me	À	tua	força	para	quebrar,	soprar,	queimar	e	fazer-me	novo.8	Nestes	versos,	podemos	ouvir	o	som	de	um	martelo	batendo,	batendo	e	batendo	contra	a	bigorna	de	um	ferreiro	(o	Deus	trino)	que	esmaga	e	dá	nova	forma	ao	metal	(nós).	58,	1912	(Pasadena,	TX:	Pilgrim,	1979,	reimpressão),	p.	Os	pais
que	leem	para	os	seus	filhos	e	que	param	para	refletir	sobre	o	que	estão	lendo	estão	ajudando	as	crianças	a	fazerem	descobertas	com	auxílio.	Thomas	Brooks,	Precious	Remedies	against	Satan’s	Devices	em	The	Works	of	Thomas	Brooks,	6	vols.	Para	me	deliciar	na	Escritura,	eu	leio	a	Bíblia	a	partir	de	dois	ângulos:	de	seus	detalhes	e	de	seus	quadros
mais	amplos	na	linha	da	história.	A	resposta	está	em	tornar	os	livros	proeminentes	e	a	leitura	prazerosa.	É	a	capacidade	de	comparar	o	que	ouvimos	ou	lemos	com	a	Palavra	de	Deus	para	determinar	a	sua	autenticidade	de	acordo	com	a	verdade	revelada	de	Deus.	Tu	os	constituíste	reino	e	sacerdotes	para	o	nosso	Deus,	e	eles	reinarão	sobre	a	terra!”
(Ap	5.5-10).	Se	você	é	um	pai,	mantenha	suas	crianças	longe	dos	romances.	Citado	em	George	Aaron	Barton,	A	Critical	and	Exegetical	Commentary	on	the	Book	of	Ecclesiastes	(Nova	York:	Charles	Scribner’s	Sons,	1908),	p.	E	as	crianças	podem	ser	belas.	E	a	cosmovisão	bíblica	nos	ajuda	a	enxergar	e	a	valorizar	a	verdade,	a	bondade	e	a	beleza	nos
livros	não	cristãos	(os	livros	que	estão	do	outro	lado	do	desfiladeiro).	Todos	os	dias	pareciam	o	Natal!	Eu	montava	pilhas	no	balcão	e	começava	a	ler,	supondo	que	fosse	esse	o	meu	trabalho:	ler	os	livros.	Mas	necessitamos	de	revelação	e	linguagem	para	receber	as	divinas	promessas.	E	aquele	pastor	acendeu	em	mim	um	desejo	sob	minha	lista	de
leitura	–	um	desejo	que	até	hoje	ainda	não	diminuiu.	102,	104.	“Nenhuma	heresia	jamais	brotou	dos	livros	de	crenças	pagãs,	de	Aristóteles	e	de	livros	de	outros	pagãos”,	escreveu	Martinho	Lutero.	Com	frequência,	os	leitores	de	não	ficção	(como	eu)	começam	a	acelerar	a	leitura	na	expectativa	de	encontrar	afirmações	com	verdades	proposicionais.



Vamos	supor	que	o	nosso	grupo	de	leitura	está	centrado	em	um	só	livro	(o	que	acontece	na	maioria	dos	casos).	62.	Robert	Frost	disse	uma	vez	que	um	bom	poema	começa	deliciando	o	leitor	e	termina	trazendo	sabedoria	e	clareza	à	sua	vida.13	Este	é	um	jeito	maravilhoso	de	se	dizer	isso.	Nos	anos	seguintes,	muitas	pessoas	diferentes	e	sábias	–	sem
dúvida,	vendo	o	meu	zelo	sem	conhecimento	e	a	desesperada	necessidade	por	instrução	–	começaram	a	me	dar	livros.	Com	este	termo,	me	refiro	à	qualquer	livro	que	não	tenha	sido	escrito	por	um	autor	que	seja	um	cristão	convertido	ou	escrito	por	uma	motivação	cristã	explícita.	Destaques	A	razão	mais	intuitiva	para	se	escrever	em	um	livro	é
destacar	uma	pedra	preciosa	de	uma	verdade	que	você	deseja	recordar.	Para	inúmeros	americanos,	ver,	e	não	ler,	se	tornou	a	base	para	a	sua	crença.2	Hoje	vivemos	no	maremoto	da	revolução	gráfica.	Por	mais	estranho	que	possa	soar,	nossos	olhos	estão	cheios	com	a	glória	do	Criador	na	literatura	porque	nós	lemos	na	presença	do	esplendor	de
Deus.	Que	tipo	de	realismo	é	permitido	na	ficção?	Ele	também	escreve	no	blog	tonyreinke.com.	Nós	exploramos	o	eterno	valor	da	literatura	quando	lemos	na	presença	de	Deus,	perante	a	glória	revelada	do	nosso	Salvador.	Reunir	os	fatos	e	as	informações	não	é	o	maior	propósito	da	leitura.	Mas	Jesus	disse:	“Felizes	os	que	não	viram	e	creram”	(Jo
20.29).	A	verdade	não	somente	existe,	a	verdade	vive,	respira,	fala,	morre,	ressuscita,	salva	e	reina	eternamente.	Ele	seria	lembrado	como	um	dos	grandes	romancistas	de	todos	os	tempos,	e,	de	acordo	com	o	teólogo	J.	Quando	amigos	viajam	pela	mesma	estrada,	tudo	se	torna	diferente.5	A	leitura	de	livros	em	conjunto	com	outros	amigos	cristãos	nos
oferece	um	espaço	de	discernimento	coletivo,	um	lugar	de	iluminação	espiritual.	Isto	ocorre	porque	o	mundo	é	povoado	por	corações	pecadores,	em	trevas	–	corações	como	os	nossos.	A	sua	leitura	inclui	a	biografia	de	Roland	Bainton	Here	I	Stand:	A	Life	of	Martin	Luther,	As	95	Teses	de	Lutero	e	Liberdade	Cristã	de	Lutero.	Que	livros	eu	não	deveria
ler?	E,	uma	vez	que	se	tornem	ídolos,	estes	mesmos	ídolos	nos	deixarão	profundamente	insatisfeitos.	As	criancinhas	não	podem	ler	em	grego	ou	latim,	mas	podem	dizer:	“Abba,	Pai”,	e	isto	é	tudo	de	que	necessitam	dizer.	Este	é	um	doce	salário	pelo	trabalho	executado.	Newton	lhe	enviou	um	conjunto	de	livros,	mas	antecipou-lhes	a	chegada	com	uma
carta	preparatória:	O	hinário	logo	estará	em	suas	mãos,	o	quão	breve	não	sei.	Algumas	vezes,	até	perdemos	a	noção	de	tempo.	Frequentemente	negligenciamos	aquilo	que	não	priorizamos.	Mas	aqueles	que	têm	um	pouco	mais	de	paciência	e	um	olho	apurado,	eventualmente	descobrirão	as	pepitas	de	ouro.	Conforme	nos	desenvolvemos	aqui,	a	neblina
que	cobre	o	desfiladeiro	se	erguerá	e	teremos	uma	melhor	compreensão	do	buraco	que	nos	separa	da	maioria	dos	autores	contemporâneos.	Invista	o	tempo	necessário	para	definir	um	motivo	pelo	qual	você	deseja	ler	livros.	A	capacidade	de	desfrutar	da	beleza	artística	sem	assumir	a	cosmovisão	do	autor	e	sem	afirmar	a	integridade	moral	do	artista,	é
algo	que	o	próprio	Deus	pode	fazer,	de	acordo	com	o	teólogo	Richard	Mouw:	“quando	um	poeta	descrente	utiliza	uma	metáfora	adequada,	podemos	pensar	em	Deus	aproveitando	o	evento	sem	necessariamente	aprovar	nada	nos	agentes	envolvidos”.15	Deus	é	refletido	em	toda	a	verdade,	bondade	e	beleza	deste	mundo.	Com	frequência,	os	autores
podem	sentir	que	os	homens	necessitam	de	algum	tipo	de	“salvador”.	O	poeta	cristão	T.	Como	os	livros	de	teologia,	de	negócios,	as	biografias,	os	poemas	e	os	romances	se	encaixam	em	minha	dieta	literária?	Certifique-se	que	as	cópias	estarão	disponíveis	quando	você	fizer	o	anúncio.	Mas	ler	–	primeiramente	as	Escrituras,	e	depois	outros	livros,
muitos	deles	dados	por	estes	amigos	–	fez	toda	a	diferença	em	minha	vida	e	ministério.	Este	êxodo	foi	tão	marcante	que	se	tornou	o	evento	central	da	salvação	na	história	do	Antigo	Testamento.	Descobrimos	o	poder	de	Deus	na	fraqueza	da	cruz.	Não	via	absolutamente	nenhuma	utilidade	para	livros	de	qualquer	tipo,	e	muito	menos	para	a	Bíblia.	47,
novembro	de	2007,	.	A	mídia	social	(tal	como	o	Facebook	e	o	Twitter)	e	outros	padrões	de	navegação	online	treinarão	as	nossas	mentes	para	procurar	apenas	informações	em	trechos	curtos	e	isolados.	Bíblias	fechadas	não	convencerão	nossos	filhos	sobre	o	valor	da	Bíblia.	Algumas	partes	de	um	livro	podem	ser	lidas	com	maior	rapidez	do	que	outras.
Homens	e	mulheres	são	espiritualmente	iguais,	mas	são	dotados	com	diferenças	–	papéis	complementares	baseados	em	seus	gêneros	(1Co	11.3).	Lendo	mitos	e	épicos.	O	livro	que	definiu	minha	mudança	de	oposição	para	a	adoção	dessa	literatura	pode	ser	delineado	lá	em	minha	leitura	do	livro	de	Leland	Ryken	Realms	of	Glory:	The	Classics	in
Christian	Perspective.14	Em	Realms	of	Glory,	Ryken	me	guiou	através	dos	clássicos	da	literatura:	A	Odisseia,	de	Homero;	Os	contos	de	Cantuária,	de	Chaucer;	MacBeth,	de	Shakespeare;	Paraíso	Perdido,	de	Milton;	A	letra	escarlate,	de	Hawthorne;	Grandes	esperanças,	de	Dickens;	A	morte	de	Ivan	Illych,	de	Tolstói;	e	O	Estrangeiro,	de	Camus.	Como
escreve	o	professor	inglês	Gene	Fant:	Ler	a	desesperança	de,	por	exemplo,	O	Estrangeiro,	de	Albert	Camus,	nos	dá	uma	forte	recordação	da	desesperança	do	mundo	perdido.	Valorize	a	sabedoria	que	você	descobre	nos	livros.	Ler	em	grupo	Construindo	uma	comunidade	com	um	livro	por	vez	14.	Não	deveria	ler	apenas	porque	eu	tenho	um	livro	para
escrever,	um	artigo	para	pesquisar,	um	amigo	para	impressionar,	um	blog	em	que	postar,	ou	um	problema	para	resolver.	Dezenas	de	estudos	sobre	educação	demonstram	como	os	livros	impactam	a	trajetória	da	vida	de	uma	criança.	26.	It’s	also	useful	if	you	have	an	older	PC	and	you’re	not	sure	if	your	CPU	is	going	to	be	supported	by	Windows	8.	A
nossa	carne	luta	contra	nós.	Mas	não	era	um	fã	da	ficção	contemporânea.	Como	posso	usar	os	livros	e	grupos	de	leitura	para	encorajar	outros	cristãos	e	edificar	minha	igreja	local?	Porque	eu	acho	que	você	se	surpreenderá	com	a	diferença	que	este	livro	fará	em	sua	vida.	Conclusão	Como	diria	Basílio	em	sua	palestra	aos	jovens	rapazes	sobre	o	uso
apropriado	da	poesia	grega:	“Deve-se	proteger	a	alma	com	grande	cuidado,	para	que,	através	de	o	nosso	amor	pelas	letras	[leitura],	ela	não	receba	alguma	contaminação	inesperada,	como	o	homem	que	bebe	veneno	com	mel”.32	Amém.	(Grand	Rapids:	Eerdmans,	1993),	p.	Outros	autores	são	incrivelmente	talentosos,	frutíferos	e	coloridos	(flores).	O
que	muda	a	minha	vida	é	um	novo	relance	de	verdade,	um	desafio	poderoso,	uma	solução	para	um	antigo	dilema,	e	estes,	normalmente,	estão	concentrados	em	uma	frase	ou	duas.	Wodehouse.	CDD:	028.8	Publicado	no	Brasil	por	EDITORA	CONCÍLIO	Copyright	©	2019	Editora	Concílio	www.editoraconcilio.com.br	[email	protected]	SUMÁRIO
Apresentação	por	George	Lucas	Prefácio	por	C.	As	palavras	ajudam	a	explicar	as	imagens.	Um	leitor	com	uma	caneta	na	mão	está	pronto	para	ler	criticamente.	Alguns	de	vocês	até	têm	pilhas	e	pilhas	de	livros	em	suas	prateleiras,	ou	sobre	a	cabeceira	da	cama,	mas	não	têm	a	menor	ideia	de	como	escolher	o	que	ler,	e	quando	ler.	Eu	vi	uma	foto	de	um
homem	chorando.	David	é	o	editor	de	livros	do	Los	Angeles	Times.	A	exaustão	induzida	por	livros	revela	uma	falha	maior,	a	negligência	da	sabedoria.1	Um	enorme	vácuo	separa	um	leitor	que	simplesmente	consome	livros	do	leitor	que,	diligentemente,	busca	a	sabedoria.	Os	livros	de	1680	às	vezes	parecem	ter	sido	escritos	em	um	idioma	estrangeiro	–
as	palavras	e	os	conceitos	e	os	idiomas	são	muito	estranhos	e	até	de	difícil	compreensão.	Em	uma	palestra	para	ajudar	jovens	cristãos	a	navegarem	pelo	dilúvio	de	literatura	grega,	Basílio	disse:	“o	ensino	dos	ímpios	não	é	inútil	para	a	alma”.	E	não	é	difícil	começar	um	grupo.	A	imaginação	nos	dá	o	“poder	da	visão	sinótica”,	escreve	o	teólogo	Kevin
Vanhoozer.	A	literatura	feita	por	homens	pode	ser	capacitada	pelo	Espírito	Santo	a	encarnar	a	verdade	bíblica,	mas	ela	não	saiu	da	boca	de	Deus.	Na	verdade,	antes	mesmo	de	o	mundo	existir,	tudo	já	existia	simplesmente	na	imaginação	de	Deus.	A	literatura	não	substitui	a	necessidade	dos	fatos	que	a	ciência,	a	economia	e	a	história	nos	dão.	A
estimulação	das	mentes	dos	demais	e	a	promoção	de	conversas	torna	possível	o	aprendizado	de	uns	com	os	outros.	Tem	tudo	a	ver.	Os	escritos	do	sábio	do	Egito	antigo,	Amenemope,	parecem	informar	o	que	lemos	em	Provérbios	22.17-23.11.	A	história	inventada	serve	para	levar	o	leitor	aos	mais	importantes	domínios	da	realidade.4	A	literatura
ficcional	pode	aprofundar	a	nossa	apreciação	pela	experiência	humana	concreta.	A	harmonia	entre	Deus	e	sua	criação	foi	fraturada	pelo	pecado.	Carr	escreve:	“A	maioria	dos	empresários	de	comércio	via	internet	têm	uma	participação	financeira	ao	coletar	as	migalhas	de	informação	que	deixamos	enquanto	pulamos	de	um	link	para	outro	–	e	quanto
mais	migalhas,	melhor.	Todos	os	dias	o	meu	coração	deseja	ter	livros	novos.	Tão	zeloso	era	com	os	escritos	de	Moisés	que	Saulo	perseguiu	os	primeiros	cristãos.	Os	argumentos	nas	páginas	1:301-22,	1:507-10,	2:53-78,	3:238-40,	e	4:179-80	são	especialmente	úteis.	Deus	obtém	sua	vida	a	partir	dele	mesmo	(Jo	5.26).	Kunstmann	e	S.	Ele	se	aproximou	e
recebeu	o	livro	da	mão	direita	daquele	que	estava	assentado	no	trono.	Observe	os	paralelos.	Eu	vejo	pelo	menos	sete	benefícios	de	se	ler	livros	não	cristãos	(cuidadosamente	selecionados).	Evitem	certos	livros	que	glorificam	o	mal	Eu	não	o	encorajo	a	evitar	livros	que	mencionem	o	mal.	No	Novo	Testamento,	o	apóstolo	Paulo	exortou	o	pastor	Timóteo
a	ler	a	Bíblia	publicamente	para	a	sua	igreja	(1Tm	4.13).	Sua	ressurreição	inaugurou	a	nova	criação.	Na	verdade,	eu	o	encorajo	a	começar	pequeno,	com	um	grupo	de	dois	a	cinco	amigos.	Eu	amo	você!	TONY	REINKE	é	jornalista	e	atua	como	escritor	sênior	no	Desiring	God	(desiringGod.org).	(2Co	3.14-18)	A	remoção	das	vendas	dos	olhos	espirituais
do	pecador	é	uma	obra	da	graça	soberana	de	Deus.	A	Bíblia	explica	de	onde	viemos,	para	onde	iremos,	nossos	maiores	problemas	e	nossa	maior	necessidade.	Note	that	if	you	already	have	Windows	8	Pro,	you	can	get	Windows	Media	Center	Pack	for	free	until	January	31st,	2013,	so	get	it	fast!	Also,	Microsoft	Security	Essentials	is	being	replaced	by
Windows	Defender	in	Windows	8.	Recentemente,	li	o	romance	A	Estrada,	de	Cormac	McCarthy.	É	do	interesse	de	Deus	que	a	leitura	de	livros	beneficie	a	comunidade.	Exercício	de	imaginação	número	2:	imagine-se	saindo	de	casa	com	o	saco	de	lixo.	Eu	estruturo	minhas	leituras	de	acordo	com	estas	prioridades:	1.	Cormac	McCarthy	é	um	exemplo.
Esta	é	uma	experiência	maravilhosa.	As	palavras	de	Deus	são	sempre	verdadeiras,	porque	as	palavras	de	Deus	são	auto	validadas.	Às	vezes,	podemos	convidar	as	nossas	crianças	a	experimentarem	o	que	estamos	lendo.	The	Christian	Imagination:	The	Pratice	of	Faith	in	Literature	and	Writing	(Colorado	Springs:	CO:	Shaw,	2002),	p.	Mas,
fundamentalmente,	toda	beleza	encontra	a	sua	origem	no	Criador	(Gn	1.31;	Ec	3.11).	Eu	preencho	estas	margens	com	minhas	próprias	notas	conforme	eu	encontro	o	argumento	do	autor.	A	“preciosa	graça”	de	Deus	é	especialmente	demonstrada	quando	“salva	um	miserável”.	Há	momentos	em	que	subimos	a	montanha	em	marcha	lenta,	e	há
momentos	em	que	contornamos	a	costa	em	marcha	leve.	Como	em	muitas	áreas	da	vida,	o	sucesso	requer	planejamento.	Eu	leio	na	sala	de	espera	do	DMV1	enquanto	espero	a	renovação	da	minha	carteira	de	motorista.	Não	deveria	ter	me	surpreendido	quando	o	gerente	me	informou	que	não	tinha	sido	contratado	para	ler	e	que,	na	verdade,	meu
trabalho	era	colocar	os	livros	nas	prateleiras.	Pois	são	as	palavras	e	a	linguagem	que	melhor	comunicam	significados.	Os	pensamentos	dos	homens	são	os	mais	vaidosos,	baixos	e	rastejantes.	Você	pode	ver	as	palavras	em	uma	fria	página	de	papel,	mas	você	não	sentirá	o	brilho	ardente	da	glória	de	Cristo.	Deus	precisa	remover	as	vendas	de	nossos
olhos.	Para	um	cristão,	elas	podem	glorificar	a	Deus,	um	dom	de	Deus	para	a	raça	humana	a	ser	aceito	com	entusiasmo.3	Permita-me	expandir	o	raciocínio:	A	literatura	ficcional	pode	nos	ajudar	a	explorar	experiências	humanas	abstratas.	Em	um	artigo,	C.	186:	“Aliás,	reconheço	que	alguns	grãos	de	piedade	sempre	foram	espalhados	por	todo	o
mundo,	e	que	não	pode	haver	dúvida	de	que	–	se	nos	permitir	a	expressão	–	Deus	semeou,	pelas	mãos	de	filósofos	e	escritores	profanos,	os	excelentes	sentimentos	que	serão	encontrados	em	seus	escritos.	Será	que	compro	um	livro	por	uma	pechincha?	A	leitura	de	literatura	em	família	permite	que	os	pais	leiam	sobre	o	pecado,	o	mal,	a	bondade	e	a
beleza	–	e	que	eles	pausem	e	ajudem	as	crianças	a	interpretarem	estas	realidades	à	luz	da	Escritura	(ver	o	capítulo	4).	Embora	a	Bíblia	de	fato	nos	forneça	toda	a	verdade	divina	da	qual	precisamos	para	viver	uma	vida	de	fé	e	piedade	(2Tm	3.16),	a	Bíblia	não	nos	fornece	todas	as	verdades	do	universo,	e	nem	mesmo	reivindica	esta	atribuição	(ela	é
muito	pequena	para	isso).	De	fato,	até	o	dia	de	hoje,	quando	Moisés	é	lido,	um	véu	cobre	os	seus	corações.	Deus	deseja	que	o	ouçamos,	que	o	amemos,	que	experimentemos	da	sua	presença,	que	interpretemos	o	que	sentimos	e	vemos	à	luz	da	sua	Palavra.	Deus	fala,	e	suas	palavras	dão	forma	e	decidem	o	que	é	verdadeiro	e	bom	(ver	Gn	1.1-31	e	Jo
17.17).	Se	você	descobrir	a	tese	de	um	capítulo,	circule-a	e	faça	uma	nota	de	onde	você	a	encontrou.	Eles	precisam	de	um	mentor.	Homens	como	o	meu	pastor	são	importantes	recursos	porque	existem	homens	mais	jovens	que	querem	ler,	mas	que	necessitam	de	direção.	Escolher	quais	livros	iremos	ler	não	é,	com	frequência,	uma	decisão	do	tipo
sim/não,	mas	uma	decisão	do	tipo	agora/mais	tarde.	As	pepitas	de	ouro	podem	ser	parágrafos,	sentenças	e	até	mesmo	algumas	frases	as	quais	não	quero	me	esquecer.	Que	melhor	apresentação	ao	valor	da	leitura	do	que	por	meio	de	um	irmão	ou	irmã	em	Cristo?	Em	vez	disso,	encontre	os	melhores	livros	–	mesmo	que	sejam	mais	antigos,	mas	que	já	se
provaram	valiosos	–	e	leia-os	com	um	coração	cheio	de	discernimento.	Eu	gosto	de	juntar	aquilo	que	leio	em	um	livro	com	o	resto	de	minha	biblioteca.	Não	me	recordo	de	todos	os	detalhes	do	que	aconteceu	naquela	noite,	mas	eu	sei	que,	quando	Bob	se	foi,	eu	comecei	a	ler	a	Bíblia	King	James	que	ele	havia	deixado	ali.	Na	base	do	acampamento	Por
volta	de	1450	a.C.,	no	topo	de	um	remoto	monte	egípcio	chamado	Monte	Sinai,	um	autor	escreveu	algo	que,	de	tão	devastador,	fez	com	que	a	indústria	editorial	jamais	se	recuperasse.	Mais	importante,	a	Escritura	nos	diz	que	Deus	aprecia	a	arte	visual.	Não	temos	mais	como	ver	a	Jesus	e,	assim,	nem	como	ver	a	Deus.	Você	pode	me	oferecer	qualquer
conto	do	tipo	“patinho	feio”,	de	autoconhecimento,	ou	da	vitória	do	bem	contra	o	mal.	Com	base	na	leitura	da	oração	pagã,	Calvino	reconheceu	que	ela	apoiava	uma	importante	verdade	bíblica.	Entre	todos	os	povos	ela	foi	incorporada	em	sacerdócio	e	sacrifícios	e	expressa	de	várias	formas	na	poesia	e	na	mitologia”	(3:407).	É	proibida	a	reprodução
deste	livro	sem	prévia	autorização	da	editora,	salvo	em	breve	citação.	Mas	eu	esperava	que	minha	vida	fosse	transformada	em	um	mês....	Recomende	capítulos	de	livros.	Um	modo	simples	de	se	ler	com	mais	velocidade	é	correr	o	seu	dedo	sob	o	texto	conforme	você	lê,	aumentando	a	velocidade	do	dedo	através	da	página	até	que	você	force	os	seus
olhos	a	lerem	mais	rápido	que	o	normal.	Em	contraste,	procurei	pelos	escritos	da	puritana	Anne	Bradstreet	e	examinei	o	seu	poema	“Some	verses	upon	the	burning	of	our	house”	[Alguns	versos	sobre	o	incêndio	em	nossa	casa],	de	1666.	Eu	gosto	de	ler	romances	históricos,	mas	não	me	atrevo	a	ler	um	romance	histórico	logo	depois	de	sair	da	cama
pela	manhã.	A	moldura	imediata	de	referência	de	Dostoiévski	é	a	Ortodoxia	Oriental	e	a	turbulência	cultural	da	Rússia	do	século	XIX,	mas	seu	tema	constante	é	a	qualidade	do	pesadelo	da	existência	não	redimida	e	a	tocante	glória	da	encarnação,	de	onde	todo	o	sofrimento	humano	veio	para	encontrar	o	seu	lugar	na	vida	e	na	morte	de	Cristo,	o
Redentor	ressurreto”.	R.	A	literatura	como	obra	humana	nos	ajuda	a	vivermos	com	mais	sabedoria	ou	a	crescermos	espiritualmente,	mas	somente	a	palavra	inspirada	por	Deus	é	eterna.	Expiro.	Ali,	Bradstreet	expressa	a	experiência	do	coração	apertado	de	ver	os	destroços	queimados	da	casa	que	representava	o	seu	lar,	suas	memórias	e	o	trabalho	de
uma	vida.	Com	o	passar	do	tempo,	você	começará	a	mensurar	o	terreno	de	um	livro,	e	aprenderá	como	usar	as	diferentes	marchas.	Ele,	de	forma	clara	e	cuidadosa,	explicou	a	diferença	entre	um	pecador	quebrantado	(o	coletor	de	impostos)	e	o	marcador	de	Bíblia	cheio	de	autojustiça	(um	fariseu).	Marilynne	Robinson	disse	isso,	lindamente:	A	boa
teologia	é	sempre	um	tipo	de	poesia	gigantesca	e	intrincada,	tal	como	um	épico	ou	uma	saga.	Uma	ideia	nova	ou	um	fato	desconhecido	provocarão	um	reflexo	de	fazer	algo;	pesquisar	o	termo,	ou	inquirir	nossos	“amigos”	virtuais	sobre	suas	opiniões,	ou	encontrar	pontos	de	vista	alternativos,	ou	marcar	como	um	“favorito”,	ou	interagir	com	ou	tuitar	a
coisa	antes	de	simplesmente	contemplá-la.9	Agir	do	modo	como	acabamos	de	ler,	ao	invés	de	pararmos	para	meditar	e	pensar,	é	um	impulso	que	trouxemos	para	a	leitura	de	livros.	A	promessa	de	uma	boa	história	nos	arrasta	aos	cinemas,	aos	teatros	e	às	livrarias.	Embora	seja	comum	encontrarmos	a	influência	judaico-cristã	na	literatura,	uma
literatura	que	crie	uma	cosmovisão	bíblica	robusta	e	funcional	é	menos	predominante.	Mantenha	isto	em	mente,	porque	no	capítulo	5	espero	explicar	como	a	influência	da	soberania	de	Deus	pode	ser	encontrada	na	folha	de	ouro,	mesmo	em	livros	não	cristãos.	Martinho	Lutero,	“Table	Talk	Recorded	by	Anthony	Lauterback	and	Jerome	Weller	1536-
1536”	em	Table	Talk	(ed.	Não	penso	mais	do	modo	como	costumava	pensar.	Aceite	estas	sugestões	e	modifique-as	de	acordo	com	suas	próprias	metas	de	leitura.	White	e	Uma	noite	no	Palácio	da	Razão,	de	James	Gaines.	Os	pregadores	usam	as	histórias	para	capturar	a	atenção	de	adultos	sonolentos.	Ler	para	conhecer	e	me	deleitar	em	Cristo	A	maior
parte	da	minha	biblioteca	pessoal	reúne	livros	sobre	a	pessoa	e	a	obra	de	Cristo.	500.	Da	mesma	forma,	ler	um	livro	na	presença	de	seus	filhos	promoverá	um	hábito	de	leitura.	Aprender	a	ler	não	é	como	aprender	a	caminhar:	é	mais	parecido	como	aprender	a	tocar	piano.	A	Igreja	Católica	Romana	havia	tentado	ensinar	as	verdades	religiosas	aos
iletrados	por	meio	de	ícones,	pinturas	e	esculturas.	Uma	grande	parte	de	minha	biblioteca	é	construída	em	torno	da	pessoa	e	da	obra	de	Cristo.	Deus	é	autoexistente.	Ele	é	o	único	que	alimenta	a	alma	do	pecador	com	a	água	viva	e	o	pão	vivo	(Jo	4.7-15;	6.22-59)	Deus	está	removendo	as	vendas	e	trazendo	vida	espiritual	aos	pecadores	onde	antes	havia
apenas	morte	espiritual	(Ez	36.25-27).	No	capítulo	5,	mencionei	que	cada	um	de	nós	participa	da	irmandade	da	humanidade.	Mahaney	Introdução	PARTE	1:	UMA	TEOLOGIA	DOS	LIVROS	E	DA	LEITURA	1.	Pense	nisso.	A	bondade	muito	raramente	é	dramática,	acho	eu.	Leitores	saudáveis	experimentam	emoções	conforme	leem.	A	quantidade	de
discordância	unificada	de	um	autor	tem,	com	frequência,	me	pego	de	surpresa.	Todos	ficamos	tristes	com	a	morte	de	familiares	e	amigos.	Ao	estabelecer	a	nossa	própria	compreensão	de	que	livros	leremos	ou	não,	devemos	respeitar	os	parâmetros	que	outros	cristãos	têm	estabelecido	para	si	mesmos	e	para	os	seus	filhos.	Eles	expressam	alegria,
preocupação	e	algumas	vezes	até	ira.	Nós	prosseguimos,	lendo	e	agradecendo	a	Deus	pela	luz	que	podemos	ver	nos	livros,	pela	sua	graça	luminosa	e	que	ilumina	o	nosso	caminho.	Se	reputarmos	ser	o	Espírito	de	Deus	a	fonte	única	da	verdade,	a	própria	verdade,	onde	quer	que	ela	apareça,	não	a	rejeitaremos,	nem	a	desprezaremos,	a	menos	que
queiramos	ser	insultuosos	para	com	o	Espírito	de	Deus.	Ela	promove	a	conscientização	sobre	nós	mesmos	e	o	mundo.	Quem	restaurará	a	criação	ao	modo	como	ela	deveria	ser?	Faça	uma	verificação	de	antecedentes	Antes	de	ler	um	livro,	eu	faço	uma	pequena	pesquisa	online	para	buscar	resenhas	de	livrarias,	encontrar	pequenos	resumos,	ler	as
indicações	e	checar	quaisquer	sinopses	de	destaque	que	tenham	sido	publicadas	sobre	o	livro.	Para	muitos	de	nós,	durante	esta	fase,	escrever	nos	livros	não	era	somente	desencorajado,	mas	passível	de	punição.	Consigo	perceber	isso	com	mais	intensidade	quando	estou	lendo.	Para	o	autor,	eles	são	pensamentos	fugazes.	Os	ídolos	do	entretenimento	e
prazer	transformam	a	disciplina	da	leitura	de	livros	em	uma	batalha	contra	a	nossa	carne.	E	ela	foi	toda	escrita	pelo	mesmo	Deus	que	abalou	o	Sinai.	Os	grupos	de	leitura	são	maravilhosamente	flexíveis.	Nenhum	livro	me	faz	chacoalhar	na	cadeira	de	tanto	rir	mais	do	que	esta	coleção	simplesmente	intitulada	The	Best	of	Wodehouse.	Desde	que
comecei	a	andar,	eu	já	segurava	um	martelo.	A	literatura	ajuda	a	nos	humanizar.	Cristo	somente	estará	no	centro	de	nossas	vidas	se	contemplarmos	a	sua	glória.	Descubra	o	porquê	Um	autor	gastou	seu	tempo	para	abordar	um	tópico,	uma	editora	concordou	em	publicá-lo,	e	você	comprou	(ou	emprestou)	o	livro.	Mas	anos	depois,	após	colocar	um	anel
de	ouro	em	meu	dedo,	minha	esposa	me	convenceu	a	fazer	um	upgrade	para	uma	Bíblia	nova,	que	fosse	mais	apropriada	a	um	adulto.	Ele	suportou	uma	vida	de	sofrimentos.	Ênfase	acrescentada.	No	poema	de	Bradstreet,	sinto	o	enorme	peso	da	tragédia	sobre	a	alma.	Estes	não	são	livros	que	pretendo	ler	de	capa	a	capa.	151-52.	As	imagens	nos	dão
um	foco	eterno	e	nos	levam	a	reavaliar	nossas	prioridades.	E	o	que	aconteceu	conosco?	Mais	tarde,	aquelas	letras	se	transformam	em	sons,	e	os	sons	em	palavras,	as	palavras	se	tornam	conceitos,	e	tudo	porque	o	nosso	cérebro	pode	reconhecer	as	letras.	Eu	não	poderia	saber	apenas	pela	foto	se	o	homem	chorava	de	dor	ou	de	alívio.	O	que	terá
acontecido	com	eles?	Nós	tomamos	decisões	com	base	no	acesso	às	recordações	externas	ao	invés	de	estoques	interiores	de	sabedoria	cultivada.	A	brisa	que	sopra	do	mar	neste	dia	ensolarado,	com	a	temperatura	perto	dos	20º,	e	entra	pelas	janelas	abertas	me	refresca	enquanto	trabalho.	E	já	martelei	meus	próprios	dedos	algumas	vezes	nessa
jornada.	Mas	um	dia	David	se	deu	conta	de	algo	alarmante	–	a	tarefa	de	ler	livros	estava	se	tornando	cada	vez	mais	difícil.	Mas,	quer	você	seja	pai	ou	não,	nem	mesmo	você	deveria	lê-los,	e	nem	dar	exemplo	de	leitura	de	romance	para	os	outros.	Eu	queria	que	minha	conversão	tivesse	me	transformado	em	um	brilhante	astrofísico	ou	um	neurocirurgião
de	renome	mundial!	Mas	isso	não	aconteceu.	Será	que	eu	deveria	olhar	a	loja	toda?	Somos	Rembrandt	e	Hitler,	Mozart	e	Stalin,	Antígona	e	Lady	MacBeth,	Ruth	e	Jezabel.”5	A	evidência	da	glória	do	homem,	e	do	seu	lixo	pecaminoso,	pode	ser	achada	por	toda	a	Escritura.	E	é	muito	mais	fácil	escrever	sobre	um	drama.13	O	mal	é	dramático,	fácil	de	ser
comunicado	e	está	totalmente	visível	ao	leitor.	Pode	ser	que	você	precise	ler	mais	livros.	E	sob	a	ameaça	de	morte	instantânea,	nenhum	homem,	mulher,	criança	ou	novilha	vermelha	ousou	tocá-lo.	Mas	o	meu	ponto	aqui	é	simples:	como	um	povo	centrado	na	palavra,	precisamos	aprender	a	prezar	a	linguagem	em	um	mundo	dominado	pelo	que	é	visual.
Não	é	muito,	se	você	pensar	em	termos	de	quantos	livros	você	poderia	ler.	Leitura	é	disciplina,	e	toda	disciplina	requer	autodisciplina,	e	a	autodisciplina	é	a	única	coisa	a	que	nossa	carne	pecaminosa	resistirá.	Isto	é	verdadeiro	quanto	ao	Apocalipse.	O	que	este	parágrafo	tem	a	ver	com	aquele	de	três	páginas	atrás?	Se	esperarmos	que	nossa	biblioteca
particular	preencha	as	nossas	vidas	com	alegria	perene,	os	livros	haverão	de	falhar,	sempre.	23-24.	Grant	Horner,	Meaning	at	the	Movies:	Becoming	a	Discerning	Viewer	(Wheaton,	IL:	Crossway,	2010),	p.	Um	consumidor	de	livros	lerá	um	grande	livro	e	então	o	tratará	como	“um	fósforo	usado,	uma	passagem	de	trem	expirada,	ou	o	jornal	de	ontem”,
escreveu	C.	Esta	citação	foi	modernizada	e	recebeu	a	adição	de	ênfase.	E,	conquanto	não	existam	regras	rígidas	para	o	que	o	cristão	deveria	ou	não	ler,	devemos	ser	sensíveis	às	nossas	próprias	consciências	e	às	consciências	dos	demais	ao	nosso	redor.	Se	você	deseja	saber	o	que,	no	mais	profundo,	as	pessoas	sentem	e	experimentam,	não	existe
modo	melhor	do	que	ler	as	histórias	e	os	poemas	da	raça	humana.	As	imagens	ajudam	a	ilustrar	as	palavras.	Cerca	de	um	ano	depois	da	minha	amizade	com	o	Kindle,	notei	que	meus	hábitos	de	leitura	online	estavam	se	infiltrando	nos	meus	hábitos	de	leitura	de	livros	eletrônicos.	Neil	Postman,	Amusing	Ourselves	to	Death	(Nova	York:	Penguin,	1985),
p.	Arrume	tempo	para	leitura	e	não	desculpas	para	não	ler.	Homens	e	mulheres	são	conforme	a	imagem	de	Deus,	o	refletem	em	suas	diversas	faculdades	(mente,	vontade,	emoções,	razão,	personalidade),	e	sua	autoridade	sobre	a	criação	(Gn	1.26-	27).	Ou	por	causa	da	dor	em	seu	braço	ensanguentado?	Mas	fato	é	que	cada	um	destes	quatro	desafios
brotou	da	minha	própria	leitura	de	livros	e	em	algum	nível	continuam	a	me	assolar.	Vamos	trocar	isto	em	conjunto.2	O	povo	de	Deus	lê	em	benefício	da	comunidade.	Lendo	novas	biografias.	A	beleza	do	corpo	humano,	de	uma	estátua,	de	uma	pintura,	de	uma	canção	ou	de	um	romance	são	todas	dádivas	de	Deus.	Ler	ao	final	de	um	longo	e	cansativo
dia	pode	ser	difícil,	e	é	na	hora	de	dormir	que	minha	esposa	e	eu	estamos	mais	dispostos	a	“cochilar”	enquanto	lemos	um	livro	para	os	nossos	filhos	(o	que	não	é	uma	boa	impressão	para	encorajar	a	leitura!)	Então,	ao	invés	de	lermos	na	hora	de	dormir,	nós	reservamos	cerca	de	vinte	minutos	após	o	jantar	para	a	leitura.	A	solução	do	pecado	se	acha
em	seu	nascimento,	vida,	morte,	sepultamento,	ressurreição	e	ascensão	ao	céu.	Ela	é	o	único	livro	que	é	inspirado,	inerrante,	autoritativo,	suficiente	e	completamente	consistente	em	sua	cosmovisão.	Mas	não	era	porque	a	Bíblia	tinha	erros	de	fabricação,	ou	na	falha	em	lê-la	com	diligência,	ou	em	uma	técnica	equivocada	de	marcar	o	texto.	Instale	uma
transmissão	Leitores	maduros	sabem	quando	devem	ler	mais	rapidamente	ou	mais	lentamente.	Então,	eu	me	esgueiro	por	entre	o	labirinto	de	estátuas	com	cabeças	baixas	e	encontro	espaços	abertos	na	sessão	de	livros	cristãos.	Homens	adultos	perseguiam	as	bênçãos	divinas	e	a	prosperidade	terrena	pressionando	seus	lábios	contra	os	lábios	frios	de
pedra	daquela	estátua	de	coração	frio.	Lutamos	lado	a	lado	as	mesmas	batalhas.	Cristãos	–	Livros	e	leitura.	Por	fim,	acharemos	difícil	demais	percorrermos	longos	períodos	de	prosa.	Conforme	fui	lendo	literatura	imaginativa,	minha	imaginação	tem	se	desenvolvido.	Então,	há	silêncio.	Órgão	governamental	dos	EUA	equivalente	ao	Detran	brasileiro.
Mas	por	que	este	mandamento?	Vivemos	em	um	mundo	cheio	de	atos	repugnantes	de	egoísmo,	brutalidade	e	abuso.	Flannery	O’Connor,	Collected	Works	(Nova	York:	Penguin	Books,	1998),	p.	Spurgeon	tinha	entrada	franca	na	biblioteca	de	seu	avô,	com	seus	livros	de	teologia	puritana	do	século	XVII.	Naquela	manhã,	eu	me	voltei	para	o	Senhor	pela
primeira	vez,	o	Espírito	Santo	removeu	a	venda	dos	meus	olhos	e	pude	então	contemplar	a	gloriosa	pessoa	e	obra	de	Cristo.	Em	seu	famoso	livro	sobre	a	leitura,	Mortimer	Adler	faz	uma	importante	distinção	entre	as	descobertas	com	auxílio	e	as	sem	auxílio.	Mas,	é	claro,	se	você	deseja	escrever	nos	livros,	por	favor,	compre-os	primeiro.	Ilustre	os
pontos	do	sermão	com	literatura	clássica.	Ele	é	o	Profeta,	o	Sacerdote	e	o	Rei	–	pregando,	morrendo	e	reinando.	Eu	explico.	Minha	cabeça	balança	e	repara	um	romance	russo	de	oitocentas	páginas,	escrito	por	Fiódor	Dostoiévski.	Isto	é	especialmente	útil	quando	se	trata	do	trabalho	com	os	cristãos	novos	convertidos	que	se	sentiriam	esmagados	por
um	livro	inteiro	sobre	teologia	ou	vida	cristã.	Ora,	não	se	menosprezam	os	dons	do	Espírito	sem	desprezar-se	e	afrontar-se	ao	próprio	Espírito	[Doador].1	Calvino	nos	diz	que,	se	desprezamos	a	verdade	nos	livros	não	cristãos,	em	última	análise	afrontamos	ao	próprio	Doador.	Um	autor	que	pode	ser	útil	em	uma	categoria	pode	ser	bastante	inútil	em
outra	categoria.	Agostinho	usou	a	Escritura	como	seu	guia	para	discernir	o	que	era	verdadeiro	e	o	que	era	falso	nos	livros	não	cristãos.22	A	verdade	com	origem	em	Deus.	Ou,	se	esta	conversa	de	“grafitar”	o	seu	livro	ainda	o	deixa	desconfortável,	comece	com	um	lápis.	Nós	pegamos	um	livro	novo	e	prosseguimos	em	sua	leitura,	não	como	escravos
amarrados	a	um	tronco,	mas	como	pecadores	libertos,	que	leem	para	se	deliciarem	nas	dádivas	do	nosso	Deus.	Cormack	(Grand	Rapids:	Baker	Academic,	2008),	p.	Tome	posse!	4.	Permita-me	estimular	a	sua	imaginação	com	duas	pequenas	experiências.	John	Piper	uma	vez	escreveu	que	“há	indicadores	de	Cristo	em	todas	as	filosofias”.27	Ele	escreveu
esta	frase	em	um	artigo	expressando	sua	pública	apreciação	(e	críticas)	à	filósofa	do	ateísmo	Ayn	Rand	e	seu	romance	A	Revolta	de	Atlas	(1957).	Os	pais	usam	as	histórias	para	capturar	a	atenção	de	seus	filhos	agitados.	Tony	o	ensinará	como	ler,	como	ler	extensivamente,	e	como	ler	bem.	Os	leitores	sabem	onde	encontrar	as	suas	notas.2	As	notas
marginais	providenciam	um	sistema	de	estocagem	conveniente	para	suas	próprias	reflexões	e	um	modo	de	ancorar	os	seus	pensamentos	aos	do	autor.	Ele	é	o	meu	Salvador,	meu	Pastor,	meu	Amigo,	meu	Senhor,	minha	Vida,	meu	Caminho,	meu	Fim.	E	Spurgeon	continua:	Não	pense,	querido	amigo,	que	a	ignorância	tem	o	poder	de	exclui-lo	da	família
de	Deus.	Um	líder	ou	um	guru	de	marketing	pode	estar	sendo	maquiado	para	a	foto	que	comporá	a	capa	do	seu	novo	livro	que	promete	transformar	a	sua	vida	e	o	seu	trabalho.	Os	autores	(e	me	incluo	entre	eles)	e	seus	livros	(como	este	aqui)	retornarão	ao	pó.	Então,	não	desista	facilmente	se	um	livro	exigir	uma	leitura	lenta.	Uma	das	melhores
maneiras	de	se	fixar	profundamente	os	detalhes	em	nossa	memória	de	longo	prazo	é	ler	e	discutir	livros	com	nossos	amigos.	Já	que	as	imagens	captam	a	aparência	de	lugares	fragmentados	e	eventos	no	mundo,	nossa	vida	não	pode	encontrar	o	contexto	por	meio	das	imagens.	Mas	isto	requer	pensar	em	uma	quantidade	de	tópicos	relacionados.	Nós
utilizamos	nossa	leitura	particular	como	meio	de	abençoar	o	corpo	de	Cristo.	Agora,	honestamente	falando,	eu	aprecio	a	ficção.	Alguns	de	vocês	estão	sendo	tão	modificados	pela	tecnologia	que	nem	conseguem	reconhecer,	e	nem	mesmo	podem	perceber	o	quão	distraídos	estão	para	prestar	a	profunda	atenção	que	a	leitura	requer.	Os	pecadores
podem	suprimir	a	verdade	de	Deus	de	seu	comportamento	(Rm	1.18-32).	Ele	é	parte	da	sua	dieta	espiritual,	para	mudanças	pessoais,	ou	apenas	para	diversão?	Calvino	continuou	essa	tradição.	Aprender	a	ler	é	como	aprender	piano	–	algo	que	não	acontece	sem	intenção,	foco	e	disciplina.	A	humanidade	–	macho	e	fêmea	–	é	a	joia	da	coroa	da	criação	de
Deus,	criada	para	encontrar	eterno	prazer	em	Deus	(Dt	13.4;	Sl	16.11).	O	homem	é	complexo.	Kaiser	Family	Foundation,	Generation	M2:	Media	in	the	Lives	of	8-	to	18-	Years-Olds,	2.	Faça	qualquer	coisa	para	alimentar	a	pequena	chama	de	seus	filhos	para	que	eles	ardam	de	amor	pela	leitura.	Por	experiência	própria,	posso	afirmar-lhe	que	um
pensamento	que	foi	anotado,	e	que,	mais	tarde,	encontra	o	seu	sentido	em	uma	situação	da	vida	real,	estimulará	seu	desejo	de	continuar	a	ler.	Um	escopo	equilibrado	de	respostas	emocionais	aos	livros	é	sinal	de	que	somos	leitores	comprometidos.	E	o	que	podemos	esperar	do	futuro?	Naturalmente,	os	títulos	das	partes	são	essenciais	para	seguir	a
progressão	de	um	capítulo.	Não	me	recordo	de	cerca	de	99%	do	que	leio,	mas	se	1%	de	cada	livro	ou	artigo	de	que	me	lembro	tiver	uma	percepção	transformadora	de	vida,	então	não	reclamarei	dos	outros	99%.1	Quando	1%	do	que	você	lê	for	ouro	que	transforma	a	sua	vida,	o	trabalho	de	garimpá-lo	dentre	os	outros	99%	não	lhe	será	inoportuno.	O
leitor	médio	consegue	passar	por	um	livro	com	um	ritmo	próximo	de	250	palavras	por	minuto.	Gary	A.	Escolham	o	livro	com	sabedoria.	O	perigo	da	brevidade	é	que	minhas	sugestões	podem	soar	como	decretos	para	alguns	leitores.	O	tempo	gasto	em	inspecioná-lo	lentamente	é	um	investimento	que	traz	recompensas.	Os	leitores	que	valorizam	a
sabedoria	releem	os	grandes	livros	cinco	ou	dez	ou	até	vinte	vezes.	O	Espírito	Santo	é	o	autor	de	toda	verdade,	como	escreveu	Calvino,	e	devemos,	então,	abraçá-la	não	importando	de	onde	ela	provenha.	A	despeito	da	minha	ignorância	teológica	(que	era	imensa),	eu	soube	que	Cristo	me	amava	e	que	havia	entregue	a	si	mesmo	por	mim	na	cruz.	Filmes
e	televisão	podem	até	ser	dádivas	maravilhosas	de	Deus	quando	os	usamos	com	sabedoria,	mas	se	não	controlados,	eles	sequestrarão	a	nossa	agenda	e	roubarão	o	nosso	tempo	de	leitura.	Sócrates	temia	que	os	livros	escritos	enfraqueceriam	o	pensar	em	profundidade.4	Na	opinião	de	Sócrates,	os	livros	minariam	a	tradição	oral	dos	eruditos,	e	a	perda
da	tradição	oral	encolheria	as	mentes.	Por	este	primeiro	pecado,	Deus	julgou	a	sua	criação	e	sujeitou	o	mundo	à	frustração,	futilidade,	vaidade	e	vazio	(Gn	3.8-19;	Eclesiastes).	E	quando	pensamos	sobre	isso,	a	preocupação	dele	é	razoável.	Eles	pregaram	o	evangelho	para	mim.	Tente	ler	três	(ou	mais)	livros	por	vez	e	tire	vantagem	dos	seus	ambientes.
Um	escritor	honesto	da	revista	Wired	confessou:	“A	linha	entre	quando	desligo	a	minha	memória	e	ativo	o	Google	está	se	tornando	mais	e	mais	borrada	a	cada	segundo”.6	Esta	era	a	preocupação	principal	de	Sócrates.	Esopo	contém	as	mais	deliciosas	histórias	e	descrições.	Os	eruditos	podem	até	discordar	de	vários	aspectos	da	teologia	de	Calvino,
mas	muito	poucos	podem	questionar	a	proeminência	dos	três	pilares	em	sua	teologia	(as	ideias	sobre	as	quais	refletimos	mais	cedo	neste	livro):	Não	há	livro	superior	à	Escritura.	Às	vezes,	essa	tese	é	simples	de	se	ver.	O	leitor	deve	estar	preparado	também,	para	desenvolver	uma	vida	de	profunda	devoção	e	um	amor	exclusivo	por	Deus,	visando
unicamente	a	glória	dEle.	Porque	a	linguagem	nos	capacita	a	crer	no	invisível,	a	linguagem	torna	a	fé	possível.	Existem	muitas	referências	para	serem	listadas.	W.	Antigos	ou	novos,	eu	prezo	quaisquer	livros	que	me	ajudem	a	nadar	profundamente	na	pessoa,	obra	e	amor	de	Cristo.	Este	talvez	possa	ser	você.	Eu	poderia	utilizar	um	caderno	branco
Moleskine,	mas	isto	não	me	é	conveniente.	Os	livros	são	bons	para	desenvolver	uma	mente	contemplativa.	Ao	final	do	livro,	reescreva	o	ponto	principal	em	duas	ou	três	sentenças.	Um	pastor	pode	liderar	um	grupo	de	adolescentes	através	da	literatura	ficcional	(como	O	peregrino,	de	John	Bunyan);	bem	como	pode	comandar	um	grupo	de	leitores	de
negócios	através	de	um	livro	sobre	como	glorificar	a	Deus	no	local	de	trabalho	(como	Luther	on	Vocation,	de	Gustaf	Wingren);	ele	pode	liderar	um	grupo	de	homens	em	uma	discussão	sobre	teologia	(como	O	conhecimento	de	Deus,	de	J.	205.	James.	Tenho	me	beneficiado	de	uma	seleção	de	livros	cuidadosamente	escolhidos	sobre	negócios	que	têm	me
ajudado	a	fazer	isso.	Deus	lança	a	sua	rede	sobre	o	dragão,	ergue-o	até	o	céu	e	depois	o	lança	contra	o	topo	de	montanhas	serrilhadas,	rasgando	a	carne	do	dragão	ao	longo	do	horizonte.	Nós	precisamos	da	palavra	dele	(revelação	especial)	para	nos	ajudar	a	“ver”	o	que	é	invisível.	(Nova	York:	Fleming	H.	Os	livros	de	ficção	infantil	em	especial
oferecem	algo	como	um	“simulador	de	cosmovisão”	onde	podemos	aplicar	a	cosmovisão	bíblica	ao	enredo	e	às	vidas	dos	personagens.	E	contemplar	a	glória	de	Cristo	transformará	a	maneira	como	você	lê	os	livros	–	qualquer	livro.	Aquilo	que,	no	paganismo,	é	a	caricatura,	aqui	é	o	original	vivo.	A	Bíblia	ordena	que	nos	ensinemos	mutuamente:	“Habite
ricamente	em	vocês	a	palavra	de	Cristo;	ensinem	e	aconselhem	uns	aos	outros	com	toda	a	sabedoria	[...]”	(Cl	3.16).	Basílio,	“Adress	to	Young	Men	on	the	Right	Use	of	Greek	Literature”,	em	Frederick	Morgan	Padelford,	Essays	on	the	Study	and	Use	of	Poetry	by	Plutarch	and	Basil	the	Great	(Nova	York:	Henry	Holt,	1902),	p.	É	somente	com	base	na
coesão	da	Palavra	de	Deus	que	podemos	esperar	que	os	demais	detalhes	de	informação	façam	sentido	neste	mundo.	Ela	não	precisa	de	revisão	ou	edição.	Nenhum	fato	é	mais	importante	(1Co	15.3-5).	192:	“A	palavra	permanece	a	mesma	que	foi	desde	o	princípio,	quando	recém-saída	dos	lábios	de	Cristo:	um	sinal	da	presença	de	Deus	e	um	veículo
para	aproximação	do	mundo	sobrenatural”.	602.	O	livro	mostra	o	amor	entre	um	pai	e	um	filho	contrastado	contra	o	pano	de	fundo	de	um	mundo	cruel	e	maligno.	Eu	sei.	Um	bom	grupo	de	leitura	determinará	quais	pregos	devem	ser	batidos	firmemente	e	quais	devem	ser	deixados	frouxos.	Sim,	é	claro.	Se	falharmos	em	fazer	esta	distinção,	se
falharmos	em	priorizar	a	Palavra	eterna	em	relação	aos	livros	temporários,	nossa	leitura	nunca	será	distintamente	cristã.	Uma	caçada	perpétua	como	essa	poderá	deixá-lo	exausto	(e	falido).	Aprenda	com	elas.	Para	minha	filha,	representa	encontrar	uma	princesa	em	perigo.	Para	ler	melhor	a	nossa	Bíblia,	ou	qualquer	outro	livro	de	não	ficção,
precisamos	aperfeiçoar	nossos	hábitos	de	leitura.	Livros	diferentes	devem	ser	lidos	de	formas	diferentes.	Em	contraste	a	isso,	Deus	planejou	liderar	o	seu	povo	em	meio	àquele	mundo	de	ídolos	visuais	pelas	palavras	de	seus	próprios	lábios	–	pela	linguagem,	através	da	Palavra	revelada.5	Mas	a	tentação	de	seguir	as	culturas	pagãs	e	moldar	a	Deus	em
uma	imagem	de	ouro	era	uma	indulgência	à	qual	os	israelitas	foram	incapazes	de	resistir.	Serão	aquelas	verdades	que	permanecerão	em	sua	língua	quando	você	tiver	de	realizar	as	trocas	com	outros	pecadores	necessitados	em	sua	vida.	Somente	por	meio	de	Cristo	é	que	pecadores	podem	ser	reconciliados	com	Deus	(Jo	14.6;	Ef	2;	Cl	1.19-23).	Na
segunda	parte,	há	várias	dicas	sobre	como	ler	de	não	ficção,	como	ler	ficção,	como	achar	tempo	para	ler,	como	deixar	de	ler	livros,	como	riscar	livros(!)3	e	até	capítulos	para	incentivar	o	hábito	de	leitura	em	outras	pessoas.	Lewis,	Christian	Reflections	(Grand	Rapids:	Eerdmans,	1967),	p.	Esta	regra	determina	que	os	leitores	devem	começar	a	ler	as
cem	primeiras	páginas	antes	de	desistir.	Todos	os	leitores	cristãos	têm	a	oportunidade	de	encorajar	a	outros	leitores	da	mesma	forma.	Atenta	para	o	pequenino	que	segura	a	tua	mão,	Que	tua	esposa	encontre	deleite	nos	teus	braços!	Pois	isto	é	a	finalidade	do	homem!7	Portanto,	vá,	coma	com	prazer	a	sua	comida	e	beba	o	seu	vinho	de	coração	alegre,
pois	Deus	já	se	agradou	do	que	você	faz.	Esta	luz	na	criação	é	visível	a	nós	porque	Deus	primeiramente	nos	ilumina	com	a	sua	glória	e	presença.	Tamar	Lewin,	“If	Your	Kids	Are	Awake,	They’re	Probably	Online”,	NYTimes.com,	10	de	janeiro	de	2010,	.	Lewis.	Suas	prioridades	de	leitura	serão	diferentes,	talvez	muito	diferentes.	Explicarei	mais	sobre
como	faço	estas	marcas	mais	adiante	neste	capítulo.	O	calendário	anual	de	leitura	de	Dever	é	estruturado	cronologicamente	e	parece	um	pouco	com	isto:	Janeiro:	escritos	da	patrística	da	igreja	primitiva	(os	primeiros	três	séculos)	Fevereiro:	Agostinho	(354-430)	Março:	Martinho	Lutero	(1483-1546)	Abril:	João	Calvino	(1509-1564)	Maio:	Richard
Sibbes	(1577-1635)	Junho:	John	Owen	(1616-1683)	e	John	Bunyan	(1628-1688)	Julho:	Jonathan	Edwards	(1703-1758)	Agosto:	C.	6.	Qual	a	melhor	maneira	de	ler	um	livro	de	não	ficção?	Não	somente	os	jornais	eram	chatos	e	simples,	mas	eles	eram	reproduzidos	bem	lentamente,	e	isso	significava	que	a	leitura	era	limitada.	You	also	get	a	list	of
compatible	software	and	hardware	that	will	work	with	Windows	8:	When	you	click	Next,	you’ll	be	asked	what	you	would	like	to	keep.	O	centro	da	questão	que	está	por	detrás	da	máscara	de	um	Herodes	ciumento	é	o	ódio	virulento	de	Satanás	contra	Cristo.	O	discernimento	cristão	começa	quando	o	véu	é	removido	e	contemplamos	a	glória	de	Cristo.	As
condições	favoráveis	nunca	chegam”.3	O	mesmo	é	válido	para	a	leitura.	Isto	significa	que	eles	o	verão	lendo	literatura	“mais	leve”	ou	até	não	lendo	nada.	Grant	Horner	escreve:	Talvez	a	única	e	mais	importante	questão	filosófica	a	se	fazer	quando	se	está	assistindo	um	filme	é:	“Qual	é	a	natureza	da	humanidade	de	acordo	com	este	filme?”	Se	a	visão
de	alguém	sobre	a	natureza	do	homem	(em	termos	teológicos,	a	“antropologia”)	é	deformada,	então	tudo	o	mais	estará	fora	do	esquadro.	A	literatura	pode	ser	distorcida	em	pornografia	por	meio	da	imaginação	e	isto	é	tão	danoso	e	poderoso	quanto	as	imagens	pornográficas.	Terceiro,	eu	leio	os	resumos	dos	capítulos	e	até	mesmo	o	capítulo	da
conclusão.	Mark	Dever,	pastor	titular	da	Capitol	Hill	Baptist	Church,	em	Washington,	D.C.	Mark	Dever	usa	uma	agenda	de	leitura	anual	para	se	assegurar	de	que	a	pura	brisa	marítima	continua	soprando	em	sua	mente	ao	longo	do	ano.	Desafiando	os	especialistas	de	feng	shui,	eu	mantenho	uma	pilha	de	livros	perto	da	minha	cama.	25.	Nela
aprendemos	as	verdades	que	são	as	pedras	de	toque	que	modelam	nossa	cosmovisão.	E	dado	que	o	norte-americano	adulto	médio	(18-34)	investe	apenas	10	minutos	diários	em	leitura,	mas	assiste	116	minutos	de	televisão,	eu	acho	que	muitos	de	nós	podemos	gastar	o	tempo	que	temos	de	uma	outra	forma.5	Então,	o	que	em	nossa	vida	precisa	parar	de
acontecer	para	que	a	leitura	comece	a	ocorrer?	E	sou	grato	por	isso.	As	molduras	de	referência	têm	tanto	uma	função	positiva	como	negativa.	(2Co	3.14,15)	Este	é	um	problema	bastante	disseminado.	Espere	resistência	do	seu	coração.	Estes	são	os	cinco	objetivos	que	tenho	para	minha	vida	pessoal,	e	são	as	metas	que	constantemente	me	empenho
para	colocar	em	prática.	Os	anjos	são	reais.	Deus	existe	antes	de	o	mundo	existir	(Sl	90.2).	O	Deus	matador	de	dragões	Um	segundo	exemplo	de	simbolismo	é	encontrado	em	outro	capítulo	crucial	em	Apocalipse	(12.1-6).	Clive	Thompson,	“Your	Outboard	Brain	Knows	All”,	Wired	Magazine,	25	de	setembro	de	2007,	7.	É	muito	fácil	falar	sobre	estes
desafios	de	modo	impessoal.	Eu	conheço	cristãos	do	mundo	dos	negócios	que	se	reúnem	para	um	café	e	discutem	um	novo	livro	sobre	negócios	com	a	Bíblia	aberta	e	um	compromisso	com	uma	cosmovisão	cristã.	A	partir	daqui,	vamos	nos	concentrar	mais	no	lado	prático	da	leitura,	considerando	uma	porção	de	dicas,	macetes	e	instruções.	9
LITERATURA	É	VIDA	Aproveitando	os	benefícios	da	literatura	de	ficção	Os	romances	são	venenos	mortais	para	a	alma.	Então	vamos	visualizá-la.	Até	os	dias	de	hoje,	estas	palavras	podem	ser	encontradas	em	qualquer	grande	livraria.	Sinta-se	à	vontade	com	um	ritmo	mais	lento,	mesmo	que	lhe	pareça	ser	um	ritmo	muito	mais	lento	do	que	o	de	seus
amigos.	Inclusive	este	capítulo.	As	pinceladas	somente	farão	sentido	quando	vistas	como	um	todo.	Será	que	eu	deveria	ler	somente	livros	cristãos?	Deus	é	a	fonte	de	toda	beleza,	e	a	literatura	bela	escrita	por	autores	não	cristãos	é	uma	dádiva	do	Doador.	31.	Devemos	lê-los?	Robert	Frost,	The	Robert	Frost	Reader:	Poetry	and	Prose,	ed.	O	modelo	dos
Inklings	é	muito	simples:	traga	aquilo	que	está	ocupando	a	sua	mente	e	leia	em	voz	alta.	805.	Livros	a	se	evitar	Então,	como	a	cosmovisão	impacta	minhas	escolhas	de	leitura?	Ou	porque	havia	perdido	o	seu	lar?	Ulin,	“The	Lost	Art	of	Reading”,	Los	Angeles	Times,	9	de	agosto	de	2009,	.	Neste	momento,	as	perguntas	já	estão	dando	voltas	e	voltas	na
minha	cabeça:	qual	livro	devo	comprar?	E	a	partir	dessa	postura	podemos	descobrir	que	os	autores	não	cristãos	ocasionalmente	articulam	desejos	espirituais	genuínos	que	sabemos	que	não	podem	ser	satisfeitos	a	não	ser	no	original	vivo,	na	essência,	no	próprio	Cristo.	Por	um	lado,	somos	abençoados	quando	ouvimos.	Mas	o	verdadeiro	romancista,
aquele	que	tem	instinto	para	com	aquilo	que	está	prestes	a	fazer,	sabe	que	não	pode	abordar	o	infinito	diretamente,	e	que	ele	precisa	penetrar	o	mundo	natural	humano	como	ele	é.6	Em	outras	palavras,	a	boa	ficção	cristã	planta	a	semente	da	graça	profundamente	no	solo	do	realismo	e	da	experiência	humana	comum.	Explique	os	livros,	mostre-lhes
como	você	os	organiza,	e	até	mesmo	empreste	alguns.	Ler	um	livro	demanda	tempo	exclusivo	e,	para	a	maioria	de	nós,	tempo	livre	é	algo	que	não	é	fácil	de	encontrar.	Nossa	carne	preferirá	se	permitir	a	comodidade	de	um	entretenimento	passivo.	Faço	o	que	posso	para	ignorá-los,	e	de	repente	sinto	vontade	de	assobiar,	olhar	para	o	céu	e	comentar
sobre	o	clima.	A	igreja	se	beneficia	da	literatura	não	cristã	destas	duas	maneiras.	Quando	podemos	acessar	a	totalidade	do	conhecimento	humano	com	apenas	um	dedo	em	um	smartphone	em	0.2	segundos	através	do	buscador	do	Google	enquanto	dirigimos	a	120	km	por	hora	em	uma	estrada,	o	que	acontece	com	a	memória	humana?	Os	descrentes,
alguns	deles,	podem	conhecer	mais	e	falar	mais	de	Deus,	de	suas	perfeições	e	de	sua	vontade	do	que	muitos	crentes.	É	milagroso!	Mas	não	importa	quão	bem	somos	capazes	de	ler,	sempre	há	espaço	para	melhorar.	Gene	Edward	Veith,	“Flex	the	Brain”,	World	Magazine,	1	de	novembro	de	2003,	.	Os	livros	chegam	em	casa	mais	depressa	do	que	eu
consigo	lê-los.	Ele	acha	que	os	olhos	da	Bíblia,	ou	da	Igreja,	de	uma	teologia	em	particular	já	formaram	sua	visão,	e	que	tudo	o	que	deve	fazer	é	reordenar	esta	visão	essencial	dentro	de	padrões	satisfatórios,	permitindo-se	sujar-se	o	menos	possível	durante	o	processo.	A	Bíblia	interpreta	as	realidades	que	nos	afetam	–	tanto	as	realidades	físicas,	as	que
podemos	enxergar,	como	as	realidades	espirituais,	as	que	não	podemos	enxergar	(ver	Rm	4.12-25;	Ef	6.12).	Minha	leitura	não	tinha	me	tornado	mais	piedoso.	Ler	concentra	a	minha	mente.	Coloco	este	poema	próximo	às	imagens	do	Haiti.	“Entrevista	com	o	autor	Peter	Hitchens	–	The	Rage	against	God”,	vídeo	no	YouTube:	.	Mas,	o	que	motiva	este
desejo?	Nenhum	livro	é	melhor	para	me	ajudar	a	organizar	meus	projetos	e	minha	caixa	de	mensagens	do	que	o	A	arte	de	fazer	acontecer,	de	David	Allen.	Isso	tudo	funciona	como	se	lêssemos	um	livro	sob	as	luzes	de	alta	voltagem	de	um	estádio.	Por	meio	da	literatura,	podemos	provar	as	experiências	da	vida	daqueles	que	vivem	em	terras	distantes,
culturas	distintas	e	em	gerações	que	já	foram	extintas.	E	o	que	a	“rede”	parece	fazer	é	baratear	ainda	mais	a	minha	capacidade	de	concentração	e	contemplação.	554.	Isto	soma	algo	em	torno	de	vinte	e	dois	anos	de	lazer,	cerca	de	1500	horas	livres	em	um	ano,	e	um	total	de	33000	horas	livres	adicionais	que	o	homem	nascido	em	nossos	dias	tem	para
desfrutar!2	Esta	é	uma	quantidade	astronômica	de	tempo	livre!	Então,	por	que	nosso	tempo	de	lazer	parece	escorrer	por	entre	os	dedos	quando	se	trata	de	achar	o	tempo	que	precisamos	para	ler	livros?	Suas	ambições	estavam	concentradas	na	divulgação	da	mensagem	aos	lugares	mais	distantes	possíveis.	A	‘leitura	leve	para	ler	no	trem’	tem	causado
profundos	danos	aos	rapazes	e	moças.	Talvez	o	exemplo	mais	famoso	disso	seja	The	Inklings,	um	grupo	que	iniciou	nos	anos	30	por	um	punhado	de	amigos	que	moravam	em	Oxford,	na	Inglaterra	(os	dois	mais	famosos	destes	amigos	eram	C.	Antes	de	tudo,	a	fé	de	alguém,	mesmo	em	ídolos,	molda	a	maioria	dos	seus	pensamentos	e	escritos,	e	a	fé
cristã	está	competindo	com	outras	crenças	pelos	corações	e	mentes	humanos.30	Eu	considero	o	modelo	de	Calvino	generoso,	cauteloso	e	sério.	18-23.	Mergulhar	em	um	livro	ou	em	um	longo	artigo	costumava	ser	fácil.	Como	você	acha	que	deveria	ser	o	fim?	A	linguagem	é	a	base	de	nosso	relacionamento	com	Deus,	e	um	meio	profundamente	pessoal
de	experimentá-lo.	Ele	escreveu:	O	leitor	está	sob	o	ataque	de	centenas	de	canais	de	televisão,	cinemas	3D,	e	uma	indústria	de	videogames	tão	grande	que	faz	Hollywood	parecer	um	anão	de	jardim,	iPhones,	Wii,	YouTube,	jornais	gratuitos,	uma	cultura	inflada	de	celebridades,	acesso	instantâneo	a	todo	tipo	de	música	de	todos	os	tempos,	noticiários
esportivos	24	horas,	e	caixas	de	DVD	de	programas	como	The	Wire,	Mad	Man	e	Lost	que	reproduzem	em	parte	o	escopo	e	a	profundidade	da	literatura.	Adubo	e	granito	O	propósito	deste	livro	é	estudar	a	leitura	por	uma	perspectiva	cristã.	Em	primeiro	lugar,	os	livros	que	expõem	corações	pecadores	são	úteis	no	treinamento	pastoral.	Para	os	cristãos,
o	formato	de	comunicação	carrega	consequências	éticas.	Eu	sofro	de	“vagueza	aguda”.	Eu	já	preguei	milhares	de	pregos	durante	a	minha	vida.	Mas	talvez	nenhum	autor	cristão	seja	melhor	no	uso	do	mito	e	da	fantasia	com	o	propósito	de	estimular	a	reflexão	espiritual	do	que	C.	The	Christian	Imagination:	The	Practice	of	Faith	in	Literature	and
Writing	(Colorado	Springs,	CO:	Shaw,	2002),	p.	O	evangelho	realmente	dá	forma	a	como	eu	devo	ler	livros?	Todos	nós	iniciamos	como	leitores	que	exigem	descobertas	com	auxílio,	ou	seja,	inicialmente	precisamos	de	pais,	pastores,	salas	de	aulas	e	professores	para	nos	auxiliarem	a	aprender	a	partir	dos	livros.	A	evidência	parece	indicar	que	foi	este	o
caso.9	O	que	exatamente	a	sabedoria	bíblica	herdou	da	sabedoria	das	culturas	ao	seu	redor	(ou	o	que	a	sabedoria	cultural	absorveu	da	sabedoria	de	Israel!)	nem	sempre	fica	claro,	e	pesquisar	quem	replicou	quem	pode	ser	arriscado	e	complicado.	Quando	discordamos,	nossa	reação	inicial	é	perguntar	pela	opinião	de	outros.	Embora	seja	um	tanto
irônico,	descobrimos	nosso	maior	problema	quando	olhamos	para	a	solução	do	evangelho.	Por	exemplo:	em	uma	nova	biografia	de	João	Calvino,	o	autor	pergunta	na	introdução:	por	que	outra	biografia	de	Calvino?	Esses	escritores	de	romances	históricos	podem	infundir	vida	à	história	com	seu	toque	de	ficção.	A	história	apresenta	uma	mulher	grávida,
uma	criança	e	um	predador	muito	desprezível	–	um	dragão	vermelho	e	sedento	de	sangue.	Ele	ativará	o	seu	apetite	pela	leitura.	Estudo	e	reflito	sobre	estes	poemas	com	frequência.	Nem	eram	essas	chicotadas	totalmente	sem	sentido,	dado	o	que	sabemos	sobre	a	superficialidade	da	“leitura	leve”	na	Escócia	daqueles	dias.	Por	outro	lado,	se	o	livro	visa
mudança	pessoal	imediata,	você	desejará	que	o	autor	o	empurre	para	fora,	para	que	você	possa	desvincular-se	do	livro	para	a	reflexão	pessoal	e	aplicação.	Essa	imaginação	divina,	a	habilidade	de	ver	o	invisível,	é	uma	capacidade	que	Deus	nos	deu	para	nosso	proveito	espiritual.	Ele	traz	clareza	e	foco	a	minhas	prioridades	principais	no	trabalho.	Uma
vez	que	já	priorizei	meu	estudo	direto	da	Palavra	de	Deus,	o	restante	da	minha	leitura	continua.	Através	deste	livro,	tratamos	de	alguns	dos	desafios	mais	comuns	para	a	leitura.	Leia	com	determinação	Seis	prioridades	que	definem	quais	livros	devo	ler	(e	quais	não	devo)	8.	Mas	quando	uma	verdade	da	Escritura	é	retirada	do	seu	contexto	e
manipulada	por	alguém	de	dentro	da	igreja,	nasce	uma	heresia.	Recolha	e	armazene	o	ouro	Algumas	pessoas	colecionam	moedas	ou	figurinhas	de	beisebol.	Então,	encha	as	suas	prateleiras	de	bons	livros”.3	Não	é	impossível	apreciar	a	leitura	e	a	diversão,	mas,	antes	de	qualquer	coisa,	as	suas	prioridades	devem	estar	bem	definidas.	A	literatura	nos
apresenta	às	vidas,	às	experiências,	aos	pensamentos	e	aos	sentimentos	de	outros,	mesmo	daqueles	personagens	que	são	o	produto	da	mais	louca	imaginação	do	autor.	É	razoável	pensar	que	Deus	se	deleita	naqueles	reflexos	de	si	mesmo	sem	necessariamente	aprovar	as	condições	espirituais	do	pecador.	O	efeito	é	semelhante	ao	de	olhar	para	um
prisma	sob	a	luz.	Em	seu	artigo	“Como	criar	meninos	que	leem”,	Thomas	Spence	escreve:	“O	segredo	de	criar	meninos	que	leem,	alego	eu,	é	muito	simples	–	mantenha	a	mídia	eletrônica,	especialmente	os	videogames	e	a	internet	recreativa,	sob	controle	(o	que	quer	dizer,	quase	totalmente	ausente).	Neste	capítulo,	vou	debater	sobre	como	a	nossa
imaginação	secundária	é	essencial	para	a	nossa	busca	de	santidade,	e	é	esta	habilidade	que	podemos	aguçar	ainda	mais	por	meio	da	leitura.	Assim	que	senti	que	Reinke	estava	caminhando	para	cobrir	todos	os	tópicos	importantes,	com	bom	senso	infalível	e	uma	percepção	cristã,	eu	mal	conseguia	deixar	a	leitura	de	lado.	O	ouvido	(o	receptor	da
palavra	de	Deus)	foi	saqueado	pelo	olho	(o	receptor	da	imagem).	Os	melhores	romancistas	cristãos	escrevem	a	partir	de	uma	cosmovisão	bíblica,	a	qual	não	receia	cavar	o	solo	da	experiência	humana	comum.	Autores	não	cristãos	são	espiritualmente	cegos.	George	V.	Para	os	cristãos,	as	histórias	do	Apocalipse	não	são	leitura	opcional.	O	monte
escolhido	podia	se	parecer	com	todos	os	outros	montes	na	Península	do	Sinai	–	vermelho,	rochoso,	seco	e	sem	vegetação	–	mas	ele	não	era	igual	à	nenhum	deles.	Depois	de	abrir	a	primeira	página,	torna-se	claro	que	o	conteúdo	do	livro	que	está	em	minhas	mãos	e	diante	dos	meus	olhos	é	intelectualmente	muito	acima	da	minha	cabeça,	e	que	me
afundarei	em	um	mar	de	complicações	e	confusões.	A	Escritura	é	também	agradável,	doce	para	a	alma	e	mais	valiosa	do	que	ouro	(Sl	19.10;	119.103).	Os	crentes	se	ajuntam	a	toda	à	criação	no	clamor	por	este	dia	de	total	restauração	(Rm	8.18-25).	Jesus	Cristo	é	a	verdade	eterna.	Seu	treinamento	pagão	lhe	proveu	uma	base	educacional.	Sproul,	John
Piper,	Jerry	Bridges	e	C.	Em	sua	pesquisa,	ele	comparou	o	tempo	de	lazer	disponível	aos	norte-americanos	modernos	ao	do	trabalhador	norteamericano	médio	dos	anos	1800.	A	linguagem	de	Calvino	está	considerando	com	muito	cuidado	a	depravação	humana.	À	noite,	quando	o	sol	já	se	pôs,	os	meninos	estão	dormindo,	e	meu	cérebro	está	exausto
pelo	dia,	prefiro	ler	romances	históricos	e	biografias.	Polpa	de	celulose	e	gravação	em	granito	Estabelecendo	a	pedra	angular	de	nossa	teologia	literária	2.	Ter	uma	medalha	de	bronze	na	capa	de	um	livro	não	significa	que	ele	será	um	bom	livro	para	ser	lido	em	voz	alta,	e	nem	que	ele	prenderá	a	atenção	do	seu	filho.	Você	pega	um	enorme	saco	de	lixo
e	começa	a	ir	cômodo	por	cômodo,	recolhendo	todo	o	lixo.	E	é	demais,	mas	nem	se	compara	a	alguns	de	meus	extraordinários	amigos.	Reinke	fala	apenas	o	suficiente,	nunca	demais.	Este	ato	modelará	a	relevância	da	leitura,	e	é	um	modo	discreto	de	dizer-lhes	que	as	questões	importantes	da	vida	são	abordadas	em	páginas	de	livros.	Como	posso
determinar	a	diferença	entre	boa	ficção	e	má	ficção?	Este	é	um	modo	como	esta	dádiva	de	Deus	abençoa	cristãos	introvertidos	na	igreja	local.	Migliore.	E	só	contemplaremos	a	sua	glória	se	o	véu	for	removido	de	nossos	olhos.	Agora,	a	minha	concentração	fica	à	deriva	depois	de	duas	ou	três	páginas.	Com	frequência,	o	valor	de	um	livro	(ou	a	falta	de
valor)	fica	claro	logo	nos	primeiros	capítulos.	Eu	gosto	de	ler	longos	épicos	do	tipo	O	Senhor	dos	Anéis,	mas	não	posso	ler	um	épico	desses	enquanto	estou	viajando.	Mantenha	uma	lista	dos	livros	recomendados	no	site	da	sua	igreja.	Peça	aos	demais	que	se	comprometam	no	envolvimento	com	este	grupo	com	coração	humilde	e	receptivos	ao	ensino,
onde	cada	membro	comparece	aos	encontros	dispostos	a	honrar	aos	outros,	com	um	amor	altruísta	e	uma	postura	de	servir	e	aprender	com	o	grupo.	Mas	as	histórias	fazem	mais	do	que	apenas	nos	divertir	e	inspirar.	Leia	meus	truques,	fique	com	aqueles	que	lhes	forem	úteis,	e	modifique-os	para	si	mesmo.	Esta	esfera	abrangente	de	gêneros	é	possível
porque	nós	temos	uma	cosmovisão	cristã	que	podemos	usar	para	discernir	(ver	o	capítulo	4).	Isto	explica	porque	ele	se	opôs	à	idolatria	do	paganismo	ao	mesmo	tempo	em	que	valorizou	o	que	havia	de	verdadeiro	nos	poetas	pagãos.	Estando	claro	que	não	se	trata	de	uma	forma	de	escapismo	–	e	assumindo	que	o	livro	não	glorifica	o	pecado	–	a	prática	é
agradável	e	honra	a	Deus.	Sem	uma	caneta	na	mão,	eu	me	esqueço	dos	pensamentos	que	passam	por	minha	mente.	Lehmann;	St.	Louis:	Concordia,	1968),	p.	Quando	faço	uma	nova	descoberta,	muitas	vezes	ela	não	me	parece	plausível	pelo	simples	fato	de	não	ter	ninguém	à	minha	volta	que	a	enxerga	como	eu	a	enxergo.	A	Bíblia	é	composta	de
palavras	vivas	e	ativas	que	reavivam	corações	mortos,	alegram	corações	entristecidos	e	alimentam	almas	famintas	(Mt	4.4;	1Co	1.21-24;	Hb	4.12;	Tg	1.21).	Quando	ouviu	que	a	coletânea	estava	completa,	o	amigo	de	Newton,	John	Ryland	Jr.	escreveu	uma	carta	solicitando	uma	cópia	gratuita.	E	até	comecei	a	sublinhá-la.	Esta	é	uma	situação	que	nunca
vivenciei,	e	duvido	que	você	já	a	tenha	experimentado.	Ele	pregou	libertação	aos	pecadores	que	se	viam	enredados	na	impiedade	e	pregou	perdão	aos	religiosos	que	viviam	enganados	por	sua	autojustiça.	Hoje,	muitos	de	nós	somos	capazes	de	instintivamente	ler	centenas	dessas	letras	em	um	minuto	de	leitura.	Estas	palavras	eram	permanentes,
eternas	e	gravadas	na	pedra	pelo	próprio	dedo	de	Deus.	Check	out	the	Wikipedia	article	for	more	details.	Leitores	maduros	evitam	transformar	os	livros	em	ídolos.	Leia	três	livros	de	uma	só	vez	Está	com	problemas	para	encontrar	tempo	para	ler?	Ela	tem	o	seu	tipo	particular	de	hedonismo.	As	nossas	convicções	sobre	cosmovisão	são	mais	bem
formadas	por	uma	espécie	de	autópsia,	por	ver	as	coisas	com	nossos	próprios	olhos.	As	notas	capítulo	a	capítulo	me	oferecem	a	preparação	suficiente	para	que	possa	ler	com	mais	agilidade	através	dos	capítulos	da	Bíblia	sem	perder	de	vista	a	linha	da	história	ou	me	demorar	nos	detalhes.	Elisabeth	Elliot,	Let	me	be	a	woman:	Notes	to	my	daughter	on
the	meaning	of	womanhood	(Wheaton,	IL:	Tyndale	House	Publishers,	1976),	p.43.	A	obra	de	recriação	já	começou;	a	nova	criação	já	foi	inaugurada	(2Co	5.17;	Gl	6.15).	Calvino	escreve:	Quantas	vezes,	pois,	entramos	em	contato	com	escritores	profanos,	somos	advertidos	por	essa	luz	da	verdade	que	neles	brilha	admirável,	de	que	a	mente	do	homem,
quanto	possível	decaída	e	pervertida	de	sua	integridade,	no	entanto	é	ainda	agora	vestida	e	adornada	de	excelentes	dons	divinos.	Rochas	soltas	se	quebravam	e	rolavam	monte	abaixo.	The	tool	will	also	give	you	a	compatibility	report	for	your	programs	and	let	you	know	whether	you	need	to	uninstall	the	program	or	update	the	program	before
upgrading.	Os	livros	estão	mudando	em	aparência	e	em	sua	legibilidade.	Ler	a	Escritura	No	primeiro	capítulo,	descobrimos	que	não	há	livro	mais	importante	do	que	a	Bíblia.	O	que	é	menos	debatido	é	que	essa	fragmentação	constante	da	informação	corrói	a	concentração.	Ver	Herman	Bavinck,	Dogmática	reformada	(São	Paulo:	Cultura	Cristã,	2012),
vol.	117.	O	resultado	é	um	inferno	pós-apocalíptico.	Todo	esse	“tempo	encontrado”	quando	somado,	resulta	em	livros	lidos.	Ao	final	do	capítulo,	retorno	às	seções	marcadas.	A	alienação	do	homem	de	Deus	produziu	pensamentos	(e	publicações	de	livros)	que	são	hostis	para	com	Deus	e	ignorantes	quanto	ao	seu	verdadeiro	caráter	(Rm	1-2;	12.2;	1Jo
2.15-17).	Os	antigos	clássicos	sobreviveram	porque	já	se	provaram	ser	clássicos.	Aqui	vão	algumas	sugestões.	Ele	atende	exatamente	àqueles	que	sabem	da	importância	da	leitura	e	querem	uma	direção	cristã	acessível.	Mas	você	precisa	manter	o	propósito	e	ser	consistente.	570.	52	de	Luther’s	Work,	Edição	Americana,	ed.	Hebart;	vol.	Se	não
conseguimos	ler	os	livros,	a	culpa	é	toda	nossa.	Veja	o	pastor	escocês	Horatius	Bonar,	um	dos	grandes	pregadores	e	escritores	do	século	dezenove.	Lendo	deste	lado	do	desfiladeiro	Como	uma	cosmovisão	bíblica	nos	prepara	para	nos	beneficiarmos	dos	livros	5.	Esta	foi	uma	das	minhas	leituras	favoritas	de	todo	o	ano	passado.	A	literatura	cristã	usa
este	mundo	manchado	pelo	pecado	como	o	solo	onde	germinam	brotos	verdes	da	graça.	O	medo	acelerou	seus	corações.	E,	ao	mesmo	tempo	em	que	Bonar	estava	encorajando	os	novos	cristãos	a	evitarem	os	romances	como	pragas,	um	novelista	russo	que	vivia	a	2400	km	de	distância	apenas	iniciava	sua	carreira	meteórica.	Esta	é	a	realidade	de	quem
lê	livros.	Para	os	que	não	são	amantes	da	leitura,	ele	é	um	grande	motivo	para	se	tornar	um.”	Randy	Alcorn,	fundador	do	Eternal	Perspective	Ministries;	autor	de	If	God	Is	Good	e	Heaven	“Se	você	não	lê	livros	por	prazer	e	disciplina,	saiba	que	você	deveria;	e	se	você	necessita	de	alguma	ajuda	neste	ponto,	assim	como	todos	nós	precisamos,	este	livro
também	é	para	você.	Tenho	visto	livros	que	foram	escolhidos	com	muitas	sabedoria	e	transformaram	casamentos,	libertaram	pecadores	e	tornaram	resmungões	em	gente	alegre.	Por	ter	repetido	três	semestres	da	mesma	matéria	de	álgebra	na	faculdade,	posso	lhe	oferecer	algumas	equações	matemáticas.	L.	Para	Paulo,	“Cristo	crucificado”	era	a
demonstração	máxima	de	poder	e	sabedoria.	Barrett,	The	Second	Epistle	to	the	Corinthians	(Nova	York:	Harper	&	Row,	1973),	p.	Deus	precisa	agir.	Os	leitores	em	processo	de	maturidade	aprenderão	a	ler	os	livros	antigos	–	e	os	valorizarão.	Se	estes	não	estiverem	marcados	com	títulos	bem	claros,	você	pode	torná-los	óbvios,	sublinhando-os	ou
circulando-os	conforme	vai	lendo.	130].	No	Antigo	Testamento,	Deus	deu	muitas	habilidades	artísticas	aos	homens	para	decorarem	tanto	o	tabernáculo	como	o	templo	com	coisas	belas	(Êx	31.1-11;	1Rs	6.1-7.51).	Da	mesma	forma,	a	literatura	imaginativa	–	como	mitos	e	fantasias	–	não	só	é	permitida	às	crianças,	mas	nos	fornece	uma	oportunidade	de
cultivar	a	imaginação	moral	de	nossos	filhos.	Nosso	mundo	geme	para	ser	liberto	do	caos	do	pecado.	A	Escritura	é	perfeita,	suficiente	e	eterna.	1.	Wells,	No	Place	for	Truth,	Or,	Whatever	Happened	to	Evangelical	Theology?	A	questão	é	que	se	você	não	pode	ler	um	monte	de	livros,	não	se	estresse	por	isso.	A	sua	mão	esquerda	deve	segurar	o	prego
com	firmeza,	e	com	a	mão	direita,	você	martela	suavemente	a	cabeça	do	prego	–	apenas	o	suficiente	para	que	o	prego	risque	a	superfície	da	tábua	e	se	fixe	nela.	Ele	nos	desafia	a	estarmos	alertas	à	maneira	que	as	imagens	forjadas	na	internet	podem	nos	levar	para	longe	da	graça	da	leitura	que	vise	o	aprendizado	ou	o	simples	deleite.	27,	1881
(Pasadena,	TX:	Pilgrim,	reimpressão	de	1984),	p.	Conforme	progrido	no	capítulo,	eu	escrevo	rapidamente	pequenas	frases	resumidas	na	primeira	página	e	as	ligo	com	setas	para	observar	o	progresso	de	uma	ideia	para	a	outra.	Sendo	o	dragão	o	rei	de	todas	as	bestas	ferozes,	ele	é	uma	imagem	chocante.	Leiam	em	voz	alta.	Terceiro,	Deus	é	a	fonte	de
toda	a	vida	animada	que	encontramos	na	criação	(v.	Tony	Reinke	argumenta,	por	meio	das	Escrituras	e	da	experiência	pessoal,	que	‘a	leitura	é	um	modo	de	preservar	e	cultivar	a	concentração	linear	sustentável	que	precisamos	para	a	vida’.	Conforme	você	lê,	aquelas	questões	lhe	ajudarão	a	determinar	se	o	livro	está	cumprindo	o	seu	propósito.	Ele
procurava	preservar	uma	sociedade	que	se	achava	estruturada	em	torno	da	comunicação	oral.	Hoje	em	dia,	ele	gasta	cerca	de	quarenta	horas	por	semana	no	trabalho	e	pode	viver	até	setenta	anos.	Em	1861,	ele	escreveu	o	livro	Follow	the	Lamb;	or,	Counsels	to	Converts.	Muitas	destas	mudanças	são	boas.	Leituras	de	barbearia.	Bons	novelistas
cristãos	conectam	a	graça	à	vida	e	tornam	inevitável	a	reflexão	espiritual.	O	nosso	fim	não	é	a	literatura,	não	importa	o	quanto	de	verdade,	bondade	e	beleza	ela	contenha.	A	fornicação	é	celebrada	ou	as	consequências	do	pecado	são	óbvias?	Se	ele	chegar	a	levar	os	leitores	cristãos	a	derramar	as	mesmas	lágrimas	por	causa	da	perdição	de	seus	entes
próximos	e	de	outras	pessoas,	então	até	mesmo	Camus	forneceu	pensamentos	piedosos	a	pelo	menos	um	leitor.5	A	literatura	não	cristã	que	lida	honestamente	com	o	pecado	e	com	o	mal	pode	ser	útil	na	igreja.	Durante	um	tempo,	eu	viajei	com	ficção	leve,	pensando	que	um	romance	seria	perfeito.	Lewis	escreve:	“Somente	uma	mente	brilhante
poderia,	no	século	quarto,	escrever	tão	profundamente	sobre	este	tema	com	tamanha	simplicidade	clássica”.4	O	livro	de	Atanásio	é	um	exemplo	de	o	quão	possível	é	a	leitura	dos	velhos	livros	–	e	até	os	muito	antigos!	–	por	leitores	modernos.	1a	edição	eletrônica:	julho	de	2019	EDIÇÃO	Yuri	Freire	TRADUÇÃO	Maryssa	de	Oliveira	Caetano	Claudia
Kriger	REVISÃO	Jean	Probst	CAPA,	PROJETO	GRÁFICO	E	DIAGRAMAÇÃO	Argemiro	Neto	Catalogação	na	publicação:	Mariana	C.	Da	mesma	maneira,	Daniel	foi	educado	em	“a	língua	e	a	literatura	dos	caldeus”,	tornando-se,	mais	tarde,	superior	aos	seus	colegas	em	sabedoria	(Dn	1.4,	20).	Na	verdade,	a	linguagem	é	a	mais	precisa	das	duas.
Estabeleça	prioridades	para	a	leitura	A	nossa	leitura	pode	não	ser	disciplinada,	eficiente	ou	frutífera	até	que	leiamos	com	propósito.	Packer,	The	Redemption	and	Restoration	of	man	in	the	Thought	of	Richard	Baxter	(Vancouver,	BC:	Regent	College,	2003)	p.	Quando	eu	ainda	estava	iniciando,	fui	grandemente	auxiliado	pela	série	das	Crônicas	de
Nárnia	de	C.	Escapar	para	essa	terra	estranha	não	é	fugir	para	o	irreal,	mas	muito	frequentemente	escapar	para	a	mais	incisiva	forma	de	realidade.	Se	você	ama	ler,	encontre	alguém	que	não	ama,	compre	duas	cópias	de	um	livro,	vão	juntos	para	uma	cafeteria	e	cresçam	juntos	na	graça.	É	um	romance	sombrio,	mas	que	nos	faz	pensar	intensamente.
Especialmente	em	livros	antigos	e	livros	que	não	possuem	títulos	de	seção,	eu	anoto	os	indicadores	estruturais	na	margem.	Sempre	esteja	atento	a	uma	abordagem	sobre	a	leitura	de	livros	que	seja	falha	em	deleitar-se	na	sabedoria.	294).	Epopeia	de	Gilgamesh	X	Eclesiastes	9.7-9	Epopeia	de	Gilgamesh	Eclesiastes	9.7-9	Tu,	Gilgamesh,	enche	o	teu
estômago,	Alegra-te	de	dia	e	de	noite.	Mantenha	o	seu	dedo	acelerando	até	que	você	consiga	ler	mais	confortavelmente	naquela	velocidade.	As	evidências	comprovam	o	contrário.	Ele	recriará	a	criação	que	foi	destruída	pelo	pecado,	e	fará	novas	todas	as	coisas	(Ap	21.5).	Ler	livros	não	tem	nada	a	ver	com	adivinhar	o	final	da	história.	9b).	19.	Um
grupo	assim	consegue	sobreviver	em	um	horário	mais	flexível.	Hoje,	parece	que	não	mais	procuramos	pela	contemplação,	mas	por	todo	tipo	de	distração	disfarçada	de	conhecimento.	Jesus	se	tornou	pecado.	Ou	espera	que	ele	o	leve	para	fora	do	livro	(ação	centrífuga)?	Leia	para	os	seus	filhos.	Estar	em	um	mundo	repleto	de	distrações	não	facilita	a
leitura.	29	[edição	em	português:	A	paixão	de	Deus	por	sua	glória:	vivendo	a	visão	de	Jonathan	Edwards	(São	Paulo:	Cultura	Cristã,	2008)]:	“Se	um	livro	é	fácil	e	se	encaixa	com	facilidade	nas	convenções	de	sua	linguagem	e	forma	de	pensamento,	então	provavelmente	você	não	crescerá	muito	com	a	sua	leitura.	Robert	Alter,	The	Five	Books	of	Moses:	a
Translation	with	Commentary	(Nova	York:	W.	Guias	literários	para	os	melhores	livros	infantis	são	facilmente	encontrados.	As	biografias	e	autobiografias	cristãs	são	outra	fonte	enorme	de	reflexão	espiritual.	Se	ele	fosse	um	escritor	menos	capaz,	tal	método	poderia	produzir	um	livro	entediante,	mas	ocorreu	exatamente	o	oposto.	As	discordâncias
podem	por	si	só	tornar	as	discussões	mais	ricas	e	recompensadoras,	porque	sugerem	que	o	grupo	está	comprometido,	pensando	e	discernindo!	Os	líderes	do	grupo	precisam	estar	preparados	para	as	discordâncias.	No	que	eu	estava	pensando?	Nunca	antes	os	livros	estiveram	tão	acessíveis,	e	nunca	antes	uma	centena	de	livros	coube	de	maneira	tão
confortável	em	minhas	mãos.	Mas	com	a	morte	de	Jesus	e	sua	ida	para	o	Pai,	este	período	se	encerrou.	As	traduções	modernas	de	Odisseia	e	de	Ilíada	de	Homero,	feita	por	Robert	Fagles,	e	a	tradução	de	Seamus	Heaney	de	Beowulf	são	três	obras	das	quais	gosto	muito.	O	fato	de	encontrar-me	com	amigos	para	“falar	sobre	teologia”	revigorou	a	minha
alma	e	edificou	a	minha	fé.	Talvez	você	até	esteja	lendo	com	um	livro	em	uma	mão	e	um	celular	na	outra.	E	as	consequências	da	nossa	ignorância	são	espiritualmente	mortais.	Esta	pequena	disciplina	me	ajuda	a	rastrear	temas	recorrentes	de	interesse	pessoal.	A	dupla	biografia	de	Gaines	apresenta	o	jovem	e	racionalista	Frederico,	o	Grande,
contrastado	com	o	velho	e	fiel	Johann	Sebastian	Bach.	Você	não	precisa	ser	um	crítico	literário	profissional	para	ler	muitos	livros.	Às	vezes,	eu	desejo	me	deleitar	na	Bíblia	de	maneira	lenta	e	metódica,	estudando	e	compreendendo	um	verso	por	vez.	Mas	aqui	estão	outras	razões	importantes	de	lermos	as	Escrituras.	Para	apreciar	ainda	mais	a
profundidade	das	Crônicas	de	Nárnia,	considere	a	leitura	de	alguns	volumes	que	o	acompanham	tais	como	O	que	aprendi	em	Nárnia,	de	Douglas	Wilson	(Brasília,	DF:	Editora	Monergismo,	2018)	ou	o	Planet	Narnia:	The	Seven	Heavens	in	the	Imagination	of	C.	Ler	em	voz	alta	para	os	seus	filhos	permite	que	você	comprometa	o	livro	com	a	cosmovisão
cristã.	No	Antigo	Testamento,	o	povo	de	Deus	se	reuniu	para	ouvir	Esdras	ler	a	Bíblia	durante	seis	horas	(Ne	8.1-8).	Isto	fornece	tempo	para	os	pais	e	filhos	criarem	laços,	e	oferece	aos	pais	uma	oportunidade	de	ajudar	a	modelar	a	leitura.	Encontre	livros	que	reproduzam	as	lições	morais	na	imaginação,	e	saboreie	estes	livros	com	seus	filhos.	Posso
economizar	tempo	sem	ter	de	parar	a	cada	vez	que	surge	uma	pergunta.	Ensinaram-me	a	pensar	com	profundidade	sobre	o	evangelho	e	a	pregá-lo	para	minha	própria	alma.	Ao	destacar	enquanto	leio,	posso	retornar	facilmente	a	elas	mais	tarde,	quando	adiciono	as	citações	ao	meu	arquivo.	(Grand	Rapids,	MI:	Baker	Academic	2003	–	2008).	de
Teodore	G.	A	peça	central	evidente	deste	capítulo	–	a	peça	central	do	céu!	–	é	o	Cordeiro	de	Deus	que	foi	morto	para	resgatar	pecadores.	Segundo,	não	leio	tantos	livros	porque	tenho	muito	tempo	livre.	Durante	aqueles	anos,	Jesus	abriu	os	olhos	dos	cegos,	ergueu	os	paralíticos	sobre	seus	pés	e	ressuscitou	os	mortos.	Em	pouco	tempo,	minha
curiosidade	me	conduz	ao	conteúdo	rústico	de	literatura	clássica,	que	estão	em	prateleiras	que	alcançam	os	céus	(os	clientes	realmente	compram	livros	que	estejam	à	quase	3	metros	do	chão?).	Cornelius	Plantinga,	Engaging	God’s	Word:	A	Christian	Vision	of	Faith,	Learning	and	Living	(Grand	Rapids,	MI:	Eerdmans,	20020,	p.	Perante	aquele	monte
flamejante	coberto	de	nuvens	escuras,	um	mediador	soava	como	uma	ideia	muito	boa.	Leitores	maduros	mantêm	a	literatura	em	seu	devido	lugar	Ao	longo	deste	livro,	tenho	encorajado	você	a	valorizar	a	literatura	de	qualidade.	Leitores	maduros	valorizam	os	livros	antigos	Observe	bem	de	perto	e	você	notará	que	o	mundo	das	publicações	está	em
constante	estado	de	transformação.	Nosso	fim	é	Deus,	o	Único	de	quem	toda	a	verdade,	bondade	e	beleza	procedem	e	encontram	a	sua	perfeição.	Encontre	livros	que	prendam	a	sua	atenção.	No	passado,	eu	evitava	a	literatura	imaginativa	em	minha	dieta	de	leitura,	favorecendo	os	livros	proposicionais,	de	princípios	mais	diretivos.	A	Escritura	é	única.
Uma	vez	que	tenha	respondido	esta	questão,	você	achará	muito	mais	fácil	escolher	o	seu	próximo	livro	dentre	as	vinte	e	oito	milhões	de	opções	atraentes.	A	arte	é	uma	ferramenta	poderosa	para	complementar	a	linguagem.	Nobre	aspiração!	Se	você	se	mantiver	fiel	à	tarefa,	terá	lido	cerca	de	2.600	livros.	Era	tratado	como	um	ato	hediondo	e
premeditado.	Esta	é	a	razão	de	eu	estar	tão	empolgado	que	meu	amigo	Tony	tenha	escrito	este	livro	que	você	tem	em	suas	mãos.	Reinke	encoraja	os	cristãos	a	adquirirem	a	disciplina	de	ler	em	larga	escala	e	com	sabedoria,	conforme	demonstra	como	a	leitura	pode	glorificar	a	Deus	e	proporcionar	crescimento	à	Igreja.”	Trevin	Wax,	editor	da	Life	Way
Christian	Resources;	autor	de	Holy	Subversion:	Allegiance	to	Christ	in	an	Age	of	Rivals	“Já	que	Deus	decidiu	que	ideias	são	mais	bem	expressas	em	palavras,	e	que	A	Ideia	–	a	revelação	do	Seu	Filho	como	Senhor	e	Salvador	–	deve	ser	aprendida	por	meio	de	sua	eterna	e	incomparável	Palavra,	os	cristãos	não	devem	ousar	perder	de	vista	a	primazia	dos
livros	dentre	a	torrencial	evolução	desenfreada	das	imagens	visuais	de	nossa	cultura.	A	questão	está	na	leitura	particular	de	nossos	filhos.	Nem	sempre	é	tão	simples	assim.	Agora,	eles	me	proporcionam	descanso,	prazer	e	uma	arma	deliciosa	para	frustrar	o	diabo.	Qual	é	o	limite?	Os	livros	são	ferramentas	excelentes,	mas,	como	deuses,	são
frustrantes.	Eu	fui	“batizado”	quando	usava	fraldas	e	“confirmado”	como	cristão	na	adolescência.	Livros	teologicamente	pesados	acerca	de	Cristo	são	essenciais	para	a	alma	–	para	homens	e	mulheres.	Ele	veio	para	dar	testemunho	da	verdade	(Jo	18.37).	E	senti	uma	fome	insaciável	por	lê-lo.	Encha	o	seu	lar	de	livros.	A	Bíblia	é	inspirada.	Once	you
download	it,	install	it	and	run	it,	the	program	will	automatically	start	scanning	your	computer	for	apps	and	devices.	O	autor	não	terá	permissão	para	nos	conduzir	cegamente	pelo	texto.	Nunca	se	contradiz.	Todas	as	vezes	que	leio	estas	pepitas	de	ouro,	eu	as	anoto	(explicarei	como	fazê-lo	no	capítulo	12).	Eu	estava	lendo	no	escuro,	vendado	pelo	meu
próprio	pecado	e	justiça	própria.	A	internet	encoraja	a	pesquisa	superficial,	não	a	concentração.	Eu	fui	justificado,	perdoado	e	completamente	aceito	por	um	Deus	santo.	Eu	uso	um	simples	banco	de	dados	do	Microsoft	Excel.	Mas	precisamos	de	instrução	sólida	na	Escritura	e	na	sabedoria	cristã	a	fim	de	reconhecermos	a	verdade	e	de	nos
desembaraçarmos	dos	erros	e	mentiras.	Por	costume,	eu	pego	a	caneta	antes	de	pegar	o	livro.	Para	muitos	de	nós,	ler	é	mais	uma	questão	de	falta	de	vontade	do	que	falta	de	tempo	livre.	Os	melhores	autores	de	ficção	descrevem	a	nossa	experiência	humana	comum	de	modos	que	são	comprovadamente	difíceis	para	as	demais	formas	de	escrita.	É	um
fato	chocante	notar	que	o	homem	trabalhador	de	um	século	atrás	gastava	em	torno	de	setenta	horas	semanais	no	trabalho	e	vivia	cerca	de	quarenta	anos.	Conforme	o	dia	passava,	o	monte	ressoava	mais	ferozmente.	A	internet	apresenta	fragmentos	de	informação	aleatória	que	fluem	como	uma	correnteza	–	a	atualização	de	um	status	no	Facebook,	um
novo	tweet,	até	mesmo	um	email	aleatório	–	e	temos	a	nossa	atenção	picada	em	pequenos	e	desconexos	fragmentos	ao	longo	do	dia.	Esta	convicção	não	me	impede	de	ler	em	voz	alta	para	nossos	filhos	os	livros	de	ficção	espiritualmente	desafiadores.	Ele	se	tornou	carne	e	sangue	somente	para	ter	sua	carne	ferida	e	seu	sangue	derramado.	Ela	se
tornou	um	objeto	de	desejo	idólatra.	Quando	enxergamos	as	coisas	corretamente,	outros	podem	nos	ajudar.	Agora,	você	olha	para	os	seus	livros	naquela	prateleira	e	vê	que	alguns	poucos	você	até	iniciou,	mas	que	nunca	terminou	qualquer	deles.	Ler	para	buscar	a	excelência	vocacional	Os	cristãos	devem	trabalhar	como	se	o	seu	chefe	fosse	o	próprio



Senhor	(Cl	3.23),	o	que	quer	dizer	que	eles	são	chamados	a	buscar	a	excelência	vocacional.	Ele	já	está	fazendo	as	suas	descobertas	sem	auxílio,	mas	nós	o	encorajamos	a	compartilhar	conosco	aquilo	que	está	lendo.	Nestes	moldes,	posso	parar	a	leitura	e	fazer	considerações	enquanto	seguimos	o	texto.	A	escrita	de	Tony	é	cheia	de	percepções	e
pensamentos,	é	concisa	e	glorifica	a	Deus.	Espero	com	ansiedade	a	chegada	da	caixa	de	livros	à	minha	casa.	O	problema	era	muito	mais	profundo;	era	um	problema	de	cegueira	induzida	pelo	pecado	(Ef	4.17-19).	AGRADECIMENTOS	“Na	multidão	de	conselheiros	há	segurança”	(Pv	11.14,	ARA).	A	evidência	disso	é	a	quantidade	de	livros	que	nós	lemos
e	o	quão	pouco	escrevemos”.1	Eu	superei	a	minha	“marginaliafobia”.	Quando	estamos	prontos	para	pegar	a	estrada,	já	temos	um	estoque	bem	grande.	Os	romances	são	livres	para	transitarem	além	das	particularidades	da	história	e	da	universalidade	da	experiência	humana,	e	percorrerem	conceitos	abstratos	e	filosóficos	tais	como	o	amor,	ódio,
bondade	e	o	mal.	Ela	contém	as	mais	altas	expressões	da	verdade.	Deus	está	por	detrás	de	toda	a	verdade,	mesmo	a	verdade	expressa	na	literatura	não	cristã.	Os	menores	capítulos	são	curtos	porque	eles	deviam	ser	curtos;	os	capítulos	longos	são	longos	porque	não	havia	meios	possíveis	de	torná-los	mais	curtos.	A	imaginação	de	Deus	Nós
imaginamos	porque	Deus	imagina.	Precisamos	de	discernimento	para	ouvir	sermões,	assistir	filmes	e	ler	livros.	Todos	os	sinais	indicavam	que	eu	era	um	modelo	de	homem	cristão.	Todas	as	vezes	que	leio	um	livro	sobre	vida	cristã,	faço	uma	observação	no	final	para	cada	referência	que	conecte	a	vida	cristã	com	as	verdades	do	evangelho.	Iluminados
por	Deus,	os	cristãos	agora	percebem	e	apreciam	a	luz	da	divina	verdade,	bondade	e	beleza	que	brilham	nas	páginas	dos	grandes	livros.	The	upgrade	assistant	will	go	ahead	and	scan	your	hardware,	programs,	and	even	any	connected	devices	to	make	sure	they	will	work	with	Windows	8.	Anteponha-se	Antes	de	começar	a	ler	um	livro,	determine	o
propósito	dele	em	sua	vida.	Por	exemplo,	se	você	está	lendo	um	livro	por	simples	prazer	na	beleza	literária,	você	deseja	que	o	autor	o	atraia	à	realidade	do	livro,	cativando	a	sua	mente	e	coração	com	ricas	ilustrações.	Isto	vale	para	a	leitura	de	livros;	é	verdade	com	relação	à	matemática,	tocar	instrumentos	musicais,	resolver	problemas	pessoais
complexos	e	tomar	decisões	importantes.	Neste	romance,	posso	perceber	uma	pequenina	chama	de	esperança,	mas	nenhum	Salvador.	As	cosmovisões	não	cristãs,	não	importa	o	quão	falhas,	raramente	são	(se	é	que	são)	totalmente	falsas.10	Os	não	cristãos	podem	perceber	verdades	particulares,	a	genuína	bondade	moral	e	a	beleza	estética.	Tomemos
o	uso	que	Matinho	Lutero	fez	das	Fábulas	de	Esopo,	os	contos	morais	gregos	escritos	entre	620-560	a.C.	(pense	na	tartaruga	e	a	lebre).	Então,	quanta	liberdade	os	romancistas	cristãos	deveriam	se	permitir	ao	retratarem	o	pecado?	Então,	temos	que	fazer	perguntas	que	nos	desafiam	ainda	mais:	como	podemos	lidar	com	a	folha	de	ouro	(a	literatura
humana)	agora	que	temos	a	barra	de	ouro	(a	Bíblia	de	Deus)?	John	G.	15	FELIZES	PARA	SEMPRE	Cinco	marcas	de	um	leitor	de	livros	saudável	Tornar-se	um	grande	leitor	não	acontece	por	acidente.	Sua	audiência	grega	demandava	dele	uma	sabedoria	profundamente	articulada.	PREFÁCIO	C.	(1Pe	1.24-25;	cf.	2	p.	The	Henry	J.	Considere	recomendar
um	novo	livro	a	cada	mês.	Ali,	eu	gasto	de	duas	a	quatro	horas	lendo,	especialmente	concentrado.	It’s	basically	the	same	thing,	but	for	whatever	reason	they	are	including	Windows	Defender	built	into	Windows	8.	319:	“Os	teólogos	reformados	estavam	ainda	mais	prontos	para	reconhecer	isso	através	de	sua	doutrina	da	graça	comum.	Nada	cultiva
melhor	o	amor	à	leitura	do	que	uma	dieta	rica	em	grandes	livros.	Oswald	e	Helmut	T.	Conforme	os	dispositivos	de	ebook	avançam	e	incluem	a	pesquisa	na	internet,	mecanismos	de	busca,	mídias	sociais,	e	email,	eles	apenas	aumentam	o	potencial	de	distrações.	Eu	valorizo	muito	os	livros	que	me	ajudam	a	determinar	minhas	habilidades	pessoais.	A
leitura	de	livros	não	é	apenas	uma	questão	de	gerenciamento	de	tempo;	é	uma	questão	de	guerra.	Eu	uso	a	minha	Bíblia	de	Estudo	Literário:	ESV,	editada	por	Leland	Ryken	e	Philip	Ryken	para	isso.	Ele	me	parece	muito	próximo	e	também	muito	distante	do	que	encontro	na	Bíblia”,	em	“The	Ethics	of	Ayn	Rand”.	Charles	Spurgeon	estava	atento	a	estas
tentações	e	as	confrontou	face	a	face	em	sua	igreja:	Poucas	pessoas	que	eu	conheço	se	deixam	perturbar	com	dúvidas	e	temores	por	não	conseguirem	entender	tanto	quanto	elas	desejavam.	Contudo,	com	o	objetivo	de	entender	completamente	este	momento	na	história	literária,	permita-me	descrever	o	pano	de	fundo.	Tolkien,	O	Senhor	dos	Anéis.
Separe	fundos	no	orçamento	da	igreja	para	isso.	Esta	é	uma	boa	lição	para	mim.	Seja	qual	for	o	processo	que	você	vai	utilizar,	encontre	um	modo	de	estocar	o	ouro.	A	Bíblia	é	o	maior	dos	livros	e	nossa	mais	alta	prioridade	–	ela	acende	em	nós	a	luz	espiritual	e	a	vida,	nos	estimula	com	a	esperança	e	graça	eternas,	e	nos	alimenta	com	prazeres
incansáveis	e	deleites.	(Dt	4.25-30).	A	meta	de	um	grupo	de	leitura	não	é	esgotar	um	livro,	discutindo	cada	ponto	importante,	ou	cobrir	cada	capítulo	da	mesma	forma.	E	quando	seus	olhos	físicos	se	recuperaram,	Paulo	olhou	para	a	sua	cultura	com	uma	nova	percepção.	If	you	have	Windows	7	Enterprise,	you	can	only	upgrade	to	Windows	8	Enterprise.
E,	acima	de	tudo,	você	verá	que	as	“dicas”	de	Tony	o	levarão	a	manter	a	cruz	de	Cristo	no	centro	de	tudo	o	que	ler.	Acho	que	todo	lar	cristão	deveria	ter	esta	série,	e	todo	cristão	adulto	deveria	lê-la	regularmente!15	Literatura	é	vida	Uma	vez	que	quase	tudo	o	que	aprendi	sobre	a	leitura	de	literatura	de	uma	perspectiva	cristã	veio	da	caneta	de	Ryken,
é	adequado	concluir	este	breve	capítulo	com	um	resumo	do	valor	–	e	das	limitações	–	da	literatura	ficcional.	Ou	como	disse	Martinho	Lutero:	“Possuir	a	Escritura	sem	conhecer	a	Cristo	é	não	ter	Escritura	alguma”.14	Após	todo	aquele	tempo	marcando	os	textos	na	Escritura,	eu	não	tinha	Escritura	alguma,	o	que	é	um	pensamento	apavorante.	Em	meus
livros,	geralmente	adiciono	contra-argumentos	de	outros	livros	ou	referências	cruzadas	de	outros	autores.	Quando	descubro	uma	citação,	às	vezes	eu	a	destaco	(embora	a	tinta	de	marcadores	de	texto	desapareça	com	o	passar	do	tempo),	ou	eu	a	sublinho	com	uma	caneta	(para	uma	citação	breve)	ou	faço	uma	linha	reta	em	direção	à	margem	da	página
que	acompanha	o	texto	(para	parágrafos).	F.	Ao	final	do	capítulo,	parafraseie	o	conteúdo	do	capítulo.	Deus	abençoa	a	todos	nós	com	chuvas	frutíferas	e	com	o	calor	do	sol	(Mt	5.45).	Estando	nas	margens	do	livro,	minhas	notas	se	tornam	diretamente	ligadas	à	fonte	original.	Eu	gosto	muito	de	ler	poemas	épicos	antigos.	O	modelo	de	Calvino	é	generoso,
porque	ele	reconhece	humildemente	a	riqueza	da	verdade,	bondade	e	beleza	articuladas	na	literatura	não	cristã.	Sempre	que	alguma	tarefa	demanda	um	quadro	branco	e	um	fluxograma,	eu	abro	este	livro.	Terceiro,	e	mais	importante,	lit	representa	a	convicção	que	subjaz	no	livro	todo:	os	leitores	cristãos	são	iluminados	pela	“luz	do	evangelho	da
glória	de	Cristo”	(2Co	4.4).	Eu	esperava	muito	por	um	livro,	contava	as	horas	até	ele	chegar,	antecipei	um	milhão	de	coisas	sobre	ele,	voei	para	ele	como	a	ânsia	de	uma	águia	sobre	sua	presa;	e,	em	pouco	tempo,	isso	se	aquietou,	como	se	estivesse	na	prateleira	mais	alta	de	uma	livraria.6	Meu	coração	é	como	o	de	John	Newton.	O	espectro	é
enganadoramente	simples:	o	homem	é	bom,	o	homem	é	mau,	o	homem	é	ambos,	o	homem	pode	mudar	de	categorias,	ou	o	homem	é	moralmente	neutro	(i.	As	melhores	cosmovisões	não	cristãs	podem	incluir	verdade,	mas	aquelas	verdades	aleatórias	nunca	haverão	de	revelar	o	escopo	do	plano	salvador	de	Deus.	Mas	a	questão	maior	está	clara	–	a
nação	santa	de	Israel	no	Antigo	Testamento	fez	uso	da	sabedoria	pagã	disponível.	Deus	é	a	fonte	de	todo	o	poder.	Mas	todos	nós	achamos	tempo	para	fazermos	o	que	“queremos”	fazer.	Os	editores	são	especialmente	generosos	com	todos	os	espaços	em	branco	da	primeira	página	de	cada	capítulo.	Edificação;	não	exaustão.	Na	manhã	do	terceiro	dia,
Deus	desceu.	Sim	e	não.	Acerca	da	leitura	de	livros	de	negócios	Neste	tópico	sobre	o	uso	de	livros	seculares	de	negócios,	permita-me	dar	quatro	advertências:	Primeiro,	os	livros	que	você	vai	ler	sobre	excelência	vocacional	podem	parecer	bem	diferentes	dos	da	minha	lista	de	leitura.	Nosso	Salvador	é	real.	A	tradição	oral	encorajava	a	adoção	saudável
da	sabedoria	interna;	as	bibliotecas	de	livros	poderiam	se	tornar	muletas	de	gente	que	se	vale	da	recordação	externa.	Empurre	o	entretenimento	para	o	pano	de	fundo.	Quando	isto	acontece,	nós	verdadeiramente	nos	tornamos	“espirituais”	e	então	possuidores	da	“mente	de	Cristo”	(1Co	2.15-16).	No	decorrer	dos	anos,	viajamos	de	carro	por	muitos
quilômetros	para	férias	em	família.	Outros	preferem	copiar	à	mão	em	um	diário.	E	os	grandes	livros	estão	disponíveis	em	quase	todos	os	tópicos	e	para	todos	os	grupos.	Ela	conta	apenas	com	a	sua	grandeza	e	não	com	a	sua	miséria,	ou	apenas	com	a	sua	miséria	e	não	com	a	sua	grandeza.	A	Bíblia	é	suficiente.	Eu	não	posso	ser	mais	enfático:	a
antropologia	é	a	chave.	Atentar	para	o	quê?	Prossiga	apesar	das	perguntas	Vamos	dizer	que	você	escolheu	a	segunda	opção,	engolir	o	livro	em	um	ritmo	rápido.	Muitos	outros	amigos	gentilmente	concordaram	em	ler	e	editar	o	manuscrito.	Este	capítulo	é	minha	tentativa	de	convencê-lo	disso.	68.	Para	ilustrar	um	sermão,	olhe	para	as	histórias	de
Dostoiévski,	Tolstói	ou	Shakespeare.	Por	quê?	É	sério.	Mas	devido	ao	pecado,	qualquer	verdade	espiritual	percebida	não	pode	ser	reunida	em	um	sistema	coerente	de	pensamento.	Quando	aqueles	que	estavam	morrendo	envenenados	apenas	olharam	para	aquela	imagem	de	bronze	com	fé,	Deus	os	curou.	Leitores	maduros	aprendem	a	envolver-se	com
diferentes	livros	de	diferentes	modos.	Em	Adão,	todo	homem,	mulher	e	criança	é	pecador	desde	a	sua	concepção.	No	primeiro	capítulo	deste	livro,	descobrimos	que	toda	a	literatura	pode	ser	separada	em	dois	grandes	gêneros	–	as	Escrituras	e	todos	os	demais	livros.	Leituras	para	a	cama.	Facebook	Twitter	Instagram	Telegram	@EditoraConcilio
www.editoraconcilio.com.br	E	este	é	um	problema	espiritual,	nada	mais	é	que	falta	de	disciplina	pessoal,	e	não	falta	de	tempo.	A	conclusão	é	que	não	há	qualquer	outro	livro	que	deva	receber	mais	atenção	em	nossa	vida	do	que	a	Escritura.	Ver	J.	Deus	é	o	Ser	Supremo	no	universo	e	a	fonte	de	toda	a	verdade,	bondade	e	beleza	na	criação.	Leitores
maduros	evitam	transformar	livros	em	ídolos	Nossa	avaliação	da	literatura	é	mensurável	porque	colocamos	nosso	maior	prazer	em	Deus.	A	riqueza	espiritual	e	as	lições	morais	nestes	livros	tornam	a	sua	releitura	obrigatória	uma	prioridade	em	nossa	casa.	Tão	logo	ela	chega,	eu	abro,	tiro	os	livros,	confiro	as	suas	condições	e	começo	a	folhear	com
meus	dedos.	“Quase	todos	os	homens	se	acham	infectados	com	a	mórbida	doença	de	querer	obter	conhecimento	sem	nenhum	proveito”,	escreve	Calvino.	Descubra	a	tese	Todo	livro	de	não	ficção	tem	um	esqueleto,	porque	desenvolve-se	a	partir	de	uma	tese	central,	uma	sentença	que	resume	o	ponto	principal	do	autor.	Meu	plano	era	claramente
defeituoso.	A	criação	inteira	agora	geme	para	ser	liberta	da	maldição	que	o	pecado	da	humanidade	trouxe	sobre	ela	(Rm	8.20-22).	Leitores	maduros	valorizam	a	sabedoria	Nem	todos	os	livros	são	seguros,	e	nem	todos	os	hábitos	de	leitura	são	saudáveis.	Pois	mais	que	eu	ame	livros	e	literatura,	os	livros	em	minha	biblioteca	não	são	eternos.	Eles	têm
me	moldado	por	sua	piedade	e	sabedoria.	Vamos	ser	um	pouco	mais	específicos.	Quase	todo	mundo	com	quem	converso	declara	que	‘ama	os	livros,	mas	não	consegue	encontrar	tempo	para	ler’.	Eles	são	apresentados	como	maus?	Honestamente,	acho	que	lemos	a	nossa	Bíblia	de	modo	raso	porque	lemos	nossos	livros	de	não	ficção	de	modo	superficial.
A	habilidade	em	observar	e	dominar	a	terra	é	uma	dádiva	concedida	pelo	Criador	à	toda	humanidade	(Gn	1.26-31).	O	seu	senso	de	malignidade	é	enganoso	ou	totalmente	ausente,	por	isso,	ele	se	esquece	do	preço	da	restauração.	Ele	é	totalmente	Deus	e	totalmente	humano.	Normalmente	lemos	a	Escritura	juntos	em	família	todos	os	dias,	depois	do
café	da	manhã.	E	este	benefício	não	depende	de	quão	inteligentes	somos	ou	de	quantos	livros	lemos	a	cada	ano	ou	o	quanto	de	informação	podemos	reter.	Isto	não	aconteceu	por	acidente.	A	Bíblia	responde	a	questões	pessoais	importantes	tais	como:	De	onde	eu	vim?	Então,	escolha	os	livros	que	se	alinhem	com	estas	prioridades.	É	a	você	a	quem
prometo	a	minha	vida	e	dedico	este	livro.	O	peso	das	trevas	da	alma	de	Meursault	é	de	levar	o	público	às	lágrimas.	É	como	tentar	ler	em	uma	língua	estrangeira	no	meio	da	neblina,	à	noite,	e	sem	colocar	os	meus	óculos!	Ainda	assim,	como	cristãos	que	valorizam	um	livro	antigo	(a	Bíblia),	nós	estimamos	os	livros	antigos.	Este	conjunto	de	proposições
de	pedras	de	toque	é	o	que	usamos	para	testar	tudo	o	mais	(2Co	10.5).	[...]	A	propriedade	completa	sobre	o	livro	só	se	estabelecerá	quando	ele	passar	a	fazer	parte	de	você,	e	a	melhor	maneira	de	você	fazer	parte	do	livro	–	o	que	dá	no	mesmo	–	é	escrevendo	nele.”	Como	ler	livros,	p.66.	Eu	preciso	de	uma	visão	abrangente	de	toda	a	minha	leitura,
porque	tenho	um	tempo	limitado	para	ler,	e	preciso	ser	um	mordomo	sábio	deste	tempo.	Obter	sucesso	na	vida	requer	o	cultivo	da	habilidade	de	manter	um	raciocínio	linear.	Isso	explica	como	as	imagens	de	Apocalipse	demandam	atenção.	Uma	fotografia	não	pode	ser	tirada	de	seu	contexto,	escreve	Postman,	porque	“uma	fotografia	não	requer	um.
Conforme	as	lágrimas	descem	por	sua	face,	um	ancião	se	aproxima	de	João,	e	uma	cena	magnífica	se	desenrola:	Então,	um	dos	anciãos	me	disse:	“Não	chore!	Eis	que	o	Leão	da	tribo	de	Judá,	a	Raiz	de	Davi,	venceu	para	abrir	o	livro	e	os	seus	sete	selos”.	A	leitura	de	livros	o	tornará	profundamente	consciente	de	suas	limitações	pessoais.	Deus	nos	deu
a	capacidade	de	“ver”	em	nossas	mentes	coisas	que	nunca	experimentamos.	Deus	precisa	iluminar	nossos	corações.	Dê	livros	de	presente.	Neste	ritmo,	você	dedicará	sete	horas	para	a	leitura	a	cada	semana	(ou	420	minutos).	Gênero	B:	Todos	os	demais	livros.	Por	todos	os	seus	elementos	imaginativos,	a	história	desmascara	o	porquê	a	igreja	é
perseguida	no	mundo.	Ler	para	conhecer	e	ter	prazer	em	Cristo	é	uma	busca	essencial	tanto	para	as	mulheres	quanto	para	os	homens.	Devemos	estudar	estes	livros	com	cuidado,	escreveu	Calvino.	É	fácil	correr	os	olhos	em	busca	de	informação	online	ou	pular	de	um	detalhe	fragmentado	para	outro.	A	leitura	de	livros,	por	outro	lado,	não	pode
acontecer	sem	disciplina	e	sem	a	manutenção	de	uma	concentração	linear.	Neste	momento,	você	deve	ter	uma	lista	de	duas	a	cinco	categorias.	Muito	desse	simbolismo	teológico	se	acha	na	superfície	dos	livros.	Sócrates	resistia	à	ideia	de	livros.	Por	minhas	frequentes	idas	à	livraria	eu	poderia	dizer	que,	como	um	todo,	a	boa	ficção	não	cristã
contemporânea	é	uma	raridade.	As	imagens	agora	são	oferecidas	“como	o	nutriente	de	nossa	experiência	sensorial,	do	nosso	processo	de	pensamento,	dos	nossos	sentimentos	e	de	nossa	ideologia”.4	Esta	tendência	é	perturbadora	porque	o	apelo	imediato	do	entretenimento	visual	é	estranho	ao	processo	gradual	de	revelação	do	tesouro	literário.
Perigo!	Livros	adiante	Desde	o	princípio,	este	livro	assume	que	livros	nos	fazem	bem.	6).	Na	igreja	primitiva,	a	leitura	pública	das	Escrituras	era	liderada	primariamente	pelo	lector	(“leitor”	em	latim).	Lewis	captura	muito	bem	em	seu	clássico	Cartas	de	um	diabo	a	seu	aprendiz,	um	livro	em	que	um	demônio	experiente	(Maldanado)	escreve	cartas
fictícias	ao	seu	sobrinho	e	protegido	(Vermelindo).	Isto	será	impossível	a	menos	que	haja	momentos	em	que	eles	estejam	desconectados	de	quaisquer	fragmentos	de	distrações	da	vida.	E	para	Agostinho,	tudo	o	que	fosse	verdadeiro	era	também	útil.	Em	outras	palavras,	use	o	seu	dedo	como	um	coelho	de	pelúcia	correndo	à	frente	de	um	cão	de	caça
muito	veloz.	Eu	escrevo	em	meus	livros	para	afirmar	meu	direito	sobre	eles.	Posso	agora	ver	Jesus,	o	cabeça	do	seu	corpo,	que	é	a	igreja.	Nestas	ocasiões	podemos	diminuir	a	nossa	velocidade	mental,	concentrar	os	nossos	pensamentos,	e	aprender	com	os	outros.	Primeiro,	conforme	Carl	F.	O	tempo	que	invisto	na	leitura	é	compensado	em
porçõezinhas	de	informação	–	às	vezes	apenas	em	parágrafos,	sentenças	ou	frases	–	que	transformam	o	modo	como	vivo	e	percebo	o	mundo.	A	Bíblia	inclui	histórias	sobre	tudo	isso.	Algumas	literaturas,	realmente,	oferecem	o	mal	para	receber	a	aprovação	dos	leitores	e	deveriam	ser	julgadas	como	imorais	por	isso.	“Quando	começamos	a	nos	parecer
com	os	ídolos	do	mundo,	e	o	dano	espiritual	entra	em	ação”,	diz	ele,	“precisamos	de	pinturas	que	nos	choquem	e	nos	tirem	desta	paralisia”.7	E	aqui	está	a	chave	para	a	compreensão	do	propósito	das	imagens	em	Apocalipse.	David	lê	muitos	livros	porque	ele	é	pago	para	fazer	a	crítica	de	muitos	livros.	Então,	me	pergunto	com	frequência:	eu	quero
livros	novos	apenas	porque	desejo	ter	coisas	novas?	A	lição	que	tenho	aprendido	é	que	a	falha	em	cultivar	a	imaginação	leva	a	uma	negligência	não	intencional	com	relação	à	literatura	imaginativa	da	Escritura,	e	isto	conduz	a	certo	grau	de	atrofia	espiritual.	Uma	vez	definido	o	propósito	de	nossa	leitura,	será	muito	mais	fácil	ver	o	valor	prático	dos
livros	em	nossas	vidas.	A	verdade	existe?	Talvez	Salomão	apenas	pregou,	mas	isto	é	duvidoso.	Os	Guinness,	“The	Word	in	the	Age	of	the	Image:	The	Challenge	to	Evangelicals”,	em:	The	Anglican	Evangelical	crisis:	A	Radical	Agenda	for	a	Bible	Based	Church,	Ed.	M.	E	nem	tampouco	ser	alguém	brilhante.	Bavinck,	Dogmática	Reformada,	1:319-320.
João	Calvino,	Pastorais	–	Série	Comentários	Bíblicos	(São	José	dos	Campos,	SP:	Editora	Fiel,	2009),	p.	A	conclusão	é	que	não	posso	rejeitar	a	literatura	não	cristã,	nem	lhe	dar	aprovação	absoluta.	Mas	ele	pode	ser	encontrado.	Reciclam	os	pontos	antes	vistos	no	livro.	Podemos	ter	ambas	–	a	folha	de	ouro	e	as	barras	de	ouro.	É	meu	jeito	de	dizer	que
este	livro	me	pertence,	que	foi	adicionado	à	minha	biblioteca	pessoal,	e	é	uma	ferramenta	que	posso	usar	como	me	parecer	melhor.	Possivelmente	em	livro	menos	conhecido,	Ryken	escreve	um	breve	resumo	dos	muitos	benefícios	que	os	cristãos	podem	esperar	das	páginas	de	ficção:	A	literatura	é	uma	forma	de	descoberta,	percepção,	intensificação,
expressão,	interpretação,	criatividade,	beleza	e	compreensão.	7-15),	precisamos	desenvolver	algumas	convicções	bíblicas	e	teológicas	acerca	de	livros,	leitura	e	livrarias	(caps.	Determinar	a	melhor	hora	para	lerem	em	conjunto	pode	exigir	habilidade.	A	capa	do	livro	foi	finamente	projetada,	o	livro	foi	traduzido	para	o	inglês	cuidadosamente	(de	acordo
com	um	amigo	meu),	e	o	romance	está	com	um	preço	razoável.	Ryken	escreveu:	Como	toda	literatura,	[a	Bíblia]	retrata	a	vida	como	a	conhecemos	neste	mundo	caído.	O	hedonismo	de	Rand	é	um	pouco	mais	complexo	do	que	isso.	Os	melhores	romances	cristãos	florescem	no	esterco	do	mundo	caído.	É	a	habilidade	de	“ver”	em	sua	mente	as	coisas	que
você	não	pode	enxergar	imediatamente	com	seus	olhos.	A	igreja	tem	sido	abençoada	com	muitos	poetas	talentosos,	ainda	que	os	negligenciemos	nos	dias	atuais.	Às	vezes,	grupos	de	leitura	saem	dos	trilhos	porque	são	grandes	demais	e	muito	ambiciosos.	No	segundo	exemplo,	envolvemos	a	imaginação	secundária.	E	nós	também.	Em	um	mundo	tão
facilmente	satisfeito	com	imagens,	é	fácil	demais	desperdiçar	nossas	vidas	assistindo	televisão	e	desperdiçando	nosso	tempo	livre	com	entretenimento.	Ela	oferece	tudo	o	que	precisamos	para	a	fé,	salvação	e	a	vida	piedosa	(2Tm	3.15-16).	Isso	não	torna	o	aprendizado	mais	fácil.	E	ao	verem	o	Senhor	como	o	único	doador	da	sabedoria,	que	todos	se
coloquem	seriamente	em	oração	secreta	a	fim	de	buscá-la	nele	(Pv	2,	3)”.	A	diferença	entre	o	historiador	e	o	poeta	não	está	no	uso	de	prosa	ou	poesia	[...].	da	T.)	2.	Os	perigos	que	Sócrates	previu	chegaram	a	nós	por	meio	da	internet	moderna.	Em	obras	não	cristãs	nós	encontramos	o	que	está	tão	próximo	e	ao	mesmo	tempo	tão	distante	do	que	lemos
na	Bíblia.	Como	uma	lâmpada	acesa	em	um	quarto	escuro,	a	glória	de	Cristo	se	tornou	visível	para	mim	pela	primeira	vez.	Nós	agora	lemos,	pensamos	e	vivemos	as	nossas	vidas	sob	a	luz	das	verdades	espirituais	do	Evangelho.	Ele	me	fornece	a	visão	de	como	reestruturar	algumas	das	minhas	tarefas	no	trabalho,	a	deixar	de	lado	algumas	tarefas	as
quais	não	tenho	habilidade	para	lidar,	a	confiar	em	outras	pessoas	para	me	ajudar	com	minhas	dificuldades	e	a	assumir	as	tarefas	que	estão	mais	alinhadas	com	minhas	competências.	Mas	agora	os	olhos	de	Paulo	estavam	abertos	para	a	glória	do	Salvador.	Em	Cristo,	a	imagem	de	Deus	na	humanidade	está	sendo	restaurada	da	corrupção	causada	pelo
pecado	(Cl	3.10).	Mesmo	quando	mais	cristãos	aprenderam	a	ler	e	começaram	a	carregar	as	suas	próprias	Bíblias,	o	uso	dos	lectors	continuou.	Os	cristãos	apreciam	o	valor	de	um	compromisso	de	vida	inteira	com	a	leitura.	A	certa	altura	do	livro,	Maldanado	castiga	o	jovem	demônio	porque	ele	permitiu	que	o	seu	“paciente”	lesse	um	livro	pelo	simples
prazer	de	ler.	A	verdade	descoberta	na	literatura	não	cristã	pode	brilhar	com	força	em	nossos	olhos,	mas	para	os	autores	não	lavados	no	sangue	de	Cristo,	estas	verdades	carregam	uma	culpa	ainda	mais	pesada	sobre	suas	almas	perante	Deus	e	revelam	sua	condenável	falta	de	obediência	e	falta	de	gratidão	para	com	Deus	(Rm	1.21).	Mas	não	era.	Ao
invés	de	tentar	nadar	em	uma	complexa	literatura	secundária	que	procura	interpretar	as	controvérsias	do	passado,	Lewis	argumenta	que	os	leitores	podem,	na	verdade,	encontrá-las	mais	facilmente	pela	simples	leitura	dos	próprios	livros	antigos.	Alguns	de	nós	já	estivemos	na	cena	de	um	“bibliomicídio”.	Muitas	das	minhas	maiores	aventuras	na
infância,	e	muito	da	minha	maturidade	após	à	minha	conversão	na	adolescência,	foram	construídos	por	meio	de	livros	relacionados	à	expansão	da	imaginação	e	transformação	de	vida.	Herman	Bavinck,	Our	Reasonable	Faith	(Grand	Rapids,	MI:	Eerdmans,	1956),	p.	Nós	precisamos	de	livros	que	nos	desafiem	a	crescer.8	Mas	Spurgeon	está	nos
relembrando	de	que	nossa	confiança	diante	de	Deus	está	e	apenas	pode	estar	em	Jesus	Cristo	–	não	em	quão	inteligentes	somos,	não	em	quantos	livros	teológicos	nós	já	lemos,	não	em	como	priorizamos	nossa	leitura,	não	em	quão	eficientemente	usamos	o	nosso	tempo	de	leitura.	Deus	é	autossuficiente.	National	Endowment	for	the	Arts,	To	Read	or
Not	to	Read:	A	Question	of	National	Consequence,	n.	Reagir	X	pensar	Tradicionalmente,	o	leitor	escolhia	um	livro	e	se	isolava	em	uma	poltrona	de	leitura.	O	Apocalipse	nos	convida	a	vermos	a	realidade	suprema	com	nossa	imaginação,	através	de	imagens	que	ampliam	nossa	mente	e	são	de	tirar	o	fôlego:	a	terra	em	chamas,	a	derrota	do	pecado,	a
morte	do	dragão;	são	imagens	que	têm	Cristo	como	o	centro	e	glorificam	a	Deus,	e	mudam	o	modo	como	pensamos,	agimos	e	falamos.	Leland	Ryken,	Realms	of	Gold:	The	Classics	in	Christian	Perspective	(Eugene,	OR:	Wipf	&	Stock,	1991),	p.	Nós	retornamos	apenas	à	palavra	e	ao	relacionamento	pela	fé	[...].	Este	é	o	leitor	que	ama	ler!	Você	pode	não
ter	chegado	lá	ainda,	e	ler	pode	ser	encarado	como	uma	tarefa,	enquanto	a	televisão,	o	cinema	e	a	internet	pesam	mais	em	seu	tempo	de	lazer	do	que	a	leitura.	Desfibrilação	por	imaginação	O	simbolismo	em	Apocalipse	foi	escrito	para	nos	tornarmos	santos.	Adler	visa	o	crescimento	incremental	de	leitores,	começando	por	aqueles	que	precisam	de
treinamento	e	direção	para	se	tornarem	leitores	maduros	que	navegam	através	de	livros	complexos	com	confiança.	Parafraseando	Elisabeth	Elliot:	“ser	leitor	não	me	faz	um	tipo	diferente	de	cristão,	mas	ser	cristão	me	faz	um	tipo	diferente	de	leitor.”2	Doutrinas	como	a	da	inerrância	bíblica,	da	criação	do	homem,	do	pecado	original,	da	salvação	pela
graça	e	da	santificação	fazem	toda	a	diferença	em	nossa	vida,	inclusive	em	nosso	hábito	de	leitura.	As	diferenças	entre	os	dois	podem	ser	vistas	no	modo	como	eles	tratam	os	livros.	75.	O	pecado	foi	introduzido	na	perfeita	criação	de	Deus	no	jardim	do	Éden	(Gn	3).	Mas	a	Escritura	conhece	ambas,	e	lança	a	sua	luz	sobre	o	homem	e	a	humanidade;	as
contradições	são	reconciliadas,	as	neblinas	são	clareadas	e	as	coisas	escondidas	são	reveladas.	(A	propósito,	você	observou	o	paradoxo	proposto	por	Lewis?	Leland	Ryken,	Jim	Wilhoit	e	Tremper	Longman	III,	eds.,	Dictionary	of	Biblical	Imagery	(Downers	Grove,	IL:	InterVarsity	Press,	2000),	p.	Mas	não	os	mesmos	erros.	Mas	desta	vez,	quando	você
levanta	a	tampa,	uma	coisa	fantástica	acontece:	como	se	estivesse	preso	ali	contra	,	um	arco	de	luz	de	cor	safira	azul	claro	se	lança	como	um	foguete	para	fora	da	lata,	formando	um	arco-íris	sobre	a	casa	do	vizinho,	e	aterrissa	em	algum	lugar	a	uns	cinco	quilômetro	de	distância.	Se	algo	me	confunde	ou	não	faz	sentido	para	mim,	faço	uma	pequena
marca	e	sigo	em	frente.	Ele	suportou	minha	culpa	e	morreu	minha	morte	espiritual.	Como	ler	livros	é	mais	técnico;	A	Bíblia	e	os	livros	(Shedd	Publicações,	2013),	do	Russel	Shedd,	trata	mais	do	livro	em	si;	e	o	artigo	Ler	ficção	é	bom	para	pastor	–	do	Emilio	Garofalo	Neto,	na	obra	Coram	Deo	(Monergismo,	2017)	–	trata	mais	de	literatura	e	pregação.
Eu	posso	agora	enxergar	Cristo	como	o	Deus	encarnado,	o	Verbo	que	se	tornou	carne.	B.	Tudo	o	que	prometer	ser	um	resumo	conciso	ganha	o	primeiro	lugar	na	leitura.	Primeiro,	os	livros	antigos	são	a	melhor	maneira	de	compreender	as	pessoas,	os	pensamentos	e	os	debates	do	passado.	425.	As	pessoas	boas	frequentemente	revelam	sua	bondade
através	do	todo	da	revelação	discreta	de	seu	personagem	nos	eventos	comuns	da	vida.	Vistos	deste	ângulo,	os	livros	nos	fazem	recordar,	tornando	a	memória	humana	menos	necessária,	e,	desse	modo,	enfraquecendo	a	mente	dos	eruditos.	C.	Ao	tornar	estes	livros	visíveis	no	domingo,	você	faz	uma	declaração	ousada	aos	membros	da	igreja	sobre	o	que
ela	crê	teologicamente,	e	também	declara	firmemente	a	importância	da	leitura	para	os	cristãos.	Como	afirma	a	famosa	citação	de	Francis	Bacon:	“Alguns	livros	devem	ser	degustados,	outros	engolidos,	e	alguns	poucos	mastigados	e	digeridos;	isto	é,	alguns	livros	devem	ser	lidos	apenas	em	partes;	outros	devem	ser	lidos,	mas	sem	tanta	curiosidade;	e
alguns	poucos	devem	ser	lidos	completamente,	com	diligência	e	atenção”.2	Muito	verdadeiro.	A	literatura	leve	destes	dias	está	causando	um	mundo	de	problemas;	viciando	o	gosto	dos	jovens,	dando	asas	às	suas	mentes,	incapacitando-os	para	os	trabalhos	simples	da	vida,	devorando	o	seu	amor	pela	Bíblia,	ensinando-os	a	falsa	moralidade	e	criando
em	suas	almas	um	padrão	irreal	de	verdade,	beleza	e	amor.1	Uma	chicotada	pastoral	como	essa	sobre	os	perigos	da	literatura	ficcional	não	era	exclusividade	do	século	XIX.	Esteja	sempre	vestido	com	roupas	de	festa,	e	unja	sempre	a	sua	cabeça	com	óleo.	Esta	prática	é	o	caminho	para	treinar	os	filhos	para,	mais	tarde,	fazerem	descobertas	sem	auxílio
por	conta	própria.	24	de	Luther’s	Works,	Edição	Americana,	ed.	Leithart,	“Authors,	Authority	and	the	Humble	Reader”	em	Leland	Ryken,	ed.	Desfrute	a	vida	com	a	mulher	a	quem	você	ama,	todos	os	dias	desta	vida	sem	sentido	que	Deus	dá	a	você	debaixo	do	sol;	todos	os	seus	dias	sem	sentido!	Pois	essa	é	a	sua	recompensa	na	vida	pelo	seu	árduo
trabalho	debaixo	do	sol.	Mas	penso	que,	principalmente,	muitos	cristãos	não	empreendem	uma	jornada	à	leitura	de	livros	porque	eles	nunca	fizeram	esta	viagem	acompanhados	por	amigos.	Este	passo	também	acontece	com	relação	aos	autores	que	leio.	Somos	humilhados,	mas	recebemos	encorajamento.	Estas	inovações	inauguraram	o	que	Daniel
Boorstin	denominou	de	“revolução	gráfica”,	uma	revolução	que	mudaria	para	sempre	o	jeito	do	americano	receber	os	seus	jornais.1	Em	sua	obra	de	referência,	Amusing	Ourselves	to	Death,	o	sociólogo	Neil	Postman	explica	as	consequências:	O	novo	foco	na	imagem	prejudicou	as	definições	tradicionais	de	informação,	de	notícias	e,	em	grande	escala,
da	própria	realidade.	Se	negligenciarmos	a	Escritura	em	função	de	lermos	apenas	outros	livros,	não	somente	nos	cortamos	do	cordão	umbilical	divino	que	alimenta	as	nossas	almas,	mas	também	nos	cortamos	da	verdade	que	torna	possível	nos	beneficiarmos	da	verdade,	bondade	e	beleza	nos	livros	que	lemos.	330-379	d.C.)	e	Agostinho	de	Hipona
(354-430	d.C.)	são	dois	Pais	da	Igreja	que	influenciaram	a	apreciação	de	João	Calvino	por	livros	não	cristãos.	O	fogo	crescia	com	uma	chama	branca	e	forte,	os	tremores	aumentavam	de	forma	ensurdecedora,	e	os	relâmpagos	seguiam	esmagando	o	pico.	Continue	procurando	pelos	melhores	livros.	Ao	recontar	a	vida	com	palavras,	os	romancistas
intensificam	a	nossa	sensibilidade	às	experiências	humanas	comuns.	Kevin	J.	Contemplamos	o	Filho	em	todo	o	seu	esplendor	e	glória	transformadora	de	vida:	Pois	até	hoje	o	mesmo	véu	permanece	quando	é	lida	a	antiga	aliança	[Moisés].	Quais	livros	eu	deveria	ler?	Jesus	se	tornou	o	meu	amigo.	(Downers	Grove,	IL:	IVP,	1994),	p.	Disse	Calvino:	E	esse
homem,	na	verdade	pagão,	nisto	é	sábio,	porque	sentencia	quão	perigoso	é	buscar	do	Senhor	o	que	nossa	cabeça	haja	ditado;	ao	mesmo	tempo,	põe	à	mostra	nossa	infelicidade,	visto	que,	na	realidade,	nem	podemos	abrir	a	boca	diante	de	Deus,	sem	grave	perigo,	a	não	ser	que	o	Espírito	nos	instrua	sobre	a	norma	certa	de	orar	[Rm	8.26].24	A	oração
do	pagão	foi	instrutiva,	e	Calvino	sentiu-se	livre	para	usá-la	para	instruir	os	cristãos.	Isto	distingue	a	leitura	de	uma	comunidade	cristã	do	grupo	de	leitura	da	Oprah.	Para	Peter,	ver	a	pintura	realisticamente	feita	de	um	homem	e	uma	mulher	fugindo	do	julgamento	de	Deus	na	obra	de	Rogier	van	der	Weyden,	The	Damned	Plunging	into	Hell	(século
XV),	foi	tão	alarmante	que	ele	se	converteu	do	ateísmo.14	Neste	caso,	a	verdade	acerca	do	julgamento	de	Deus	fora	tão	bem	implantada	em	sua	religiosidade	na	infância	que	aquelas	verdades	afloraram	quando	ele	contemplou	o	quadro.	A	maioria	das	pessoas	consegue	encontrar	sessenta	minutos	no	dia	para	ler.	Susan	Jacoby,	The	Age	of	American
Unreason	(Nova	York:	Vintage,	2009),	p.	As	bases	do	monte	tremiam	e	chacoalhavam.	Adoecemos	pelas	mesmas	causas.	Lendo	o	que	está	do	outro	lado	do	desfiladeiro	Certa	vez,	o	romancista	ateu	Albert	Camus	escreveu:	“Um	romance	nada	mais	é	do	que	a	filosofia	transformada	em	imagens”.12	Romancistas	dão	vida	à	filosofia	ao	aproximá-la	de
uma	representação	da	vida.	Não	há	necessidade	de	ter	uma	biblioteca	enorme	ou	uma	livraria.	Dentro	do	tema	da	leitura,	Reinke	cobre	cada	um	dos	tópicos	possíveis.	Cristo	voltará	um	dia	para	destruir	todo	o	mal	para	sempre	e	restaurar	a	perfeita	shalom	da	sua	criação	(Is	11.1-9).	Adler	e	Charles	Van	Doren,	Como	ler	livros:	O	guia	clássico	para	a
leitura	inteligente	(São	Paulo:	É	Realizações,	2010).	Seus	pés	estão	nos	estribos,	enquanto	ela	se	contorce	para	dar	à	luz,	e	esse	dragão	faminto	está	esperando	para	pegar	o	bebê,	quando	ele	sair	pelo	canal	de	nascimento,	e	devorá-lo	(12.4).	250-51:	“O	Evangelho	de	João	insiste	na	visão	enquanto	Jesus	está	presente.	Desde	a	sua	primeira	sentença,	a
Bíblia	pressupõe	a	existência	de	Deus.	Ele	virá	para	julgar	os	vivos	e	os	mortos.	Para	onde	a	história	será	conduzida?	Quando	os	livros	nos	sobrepujam,	e	as	nossas	limitações	intelectuais	nos	desanimam,	nós	recorremos	ao	evangelho.	O	apóstolo	João	nos	leva	para	dentro	da	sala	do	trono	de	Deus.	Deixe	óbvio	para	eles	que	estes	livros	têm	um	lugar
muito	especial	em	sua	vida.	Ele	os	remete	ao	Sinai	e	recorda-os	de	que	quando	Deus	falou	a	partir	da	montanha	eles	“não	viram	forma	alguma”,	ao	contrário,	“apenas	se	ouvia	a	voz”	(Dt	4.12).	Eu	citarei	Lit!	todas	as	vezes	que	alguém	me	questionar	‘por	que	cargas	d’água	os	cristãos	devem	ler	ficção?’	–	uma	pergunta	que	nunca	deixa	de	me	chocar.
Você,	cujo	desejo	é	que	este	presente	de	Deus	seja	compartilhado	com	os	que	estão	ao	seu	redor.	Lehmann;	Philadelphia:	Fortress,	1967),	p.	Mas	o	trabalho	fica	pesado	quando	decidimos	estudar	um	livro	com	o	propósito	de	adquirir	sabedoria	para	a	vida.	Sondar	com	a	mente	X	deleitar-se	com	o	coração	Para	não	jogar	toda	a	culpa	sobre	a	internet,
contudo,	a	leitura	apressada	dos	livros	se	mostrou	como	um	problema	que	antecede	o	Google.	Linguagem,	imagens	e	significado	Palavras	e	imagens	são	ambas	valiosas	porque	tanto	palavras	como	imagens	comunicam	significados.	Nós	não	valorizamos	a	literatura	em	si	mesma.	O	universo	foi	concebido	na	imaginação	de	Deus	e	gerado	por	meio	da
sua	palavra	falada	(Gn	1-2;	Hb	11.3;	Ap	4.11).	Elyse	Fitzpatrick,	“Publications	for	Christian	Women”,	The	Journal	of	the	Biblical	Counseling	(Primavera	–	2003):	pp.	Muito	antes	que	um	laser	fizesse	a	leitura	de	um	DVD	rodopiante	ou	que	imagens	fossem	digitalizadas	em	um	cartão	de	memória,	o	povo	de	Deus	já	se	via	cercado	por	culturas	que
petrificavam	os	seus	deuses	e	deusas.	Livros	de	autores	como	Charles	Spurgeon,	D.	A	Bíblia	usa	o	pecado	para	engrandecer	a	santidade,	a	misericórdia	e	a	graça	de	Deus.	Este	livro	dificilmente	chegará	a	55.000	palavras.	Deixe	a	poeira	assentar	Depois	de	completar	a	leitura	do	livro,	pare	e	dê	a	si	mesmo	um	tempo	antes	de	fazer	uma	avaliação	final.
Auxiliam-me	a	concentrar	no	crescimento	pessoal	de	um	modo	pessoal,	estratégico	e	contínuo.	Terceiro,	estas	notas	podem	render	conversas	com	os	futuros	leitores:	“Não	preste	atenção	ao	que	Chesterton	disse	sobre	Calvino.	A	habilidade	e	a	concentração	necessárias	para	a	leitura	de	livros	são	coisas	dignas	de	se	lutar	a	favor.	Sobre	a	capacidade
dos	não	cristãos	para	distinguirem	a	bondade	moral,	ver	Thomas	Goodwin,	The	Works	of	Thomas	Goodwin	(Grand	Rapids:	Reformation	Heritage	Books,	2006,	reimpressão),	vol.	Não	era	essa	a	sua	pretensão.	Não	tenhamos	medo	de	nos	parecermos	burras	ou	inteligentes	demais”.6	Se	as	mulheres	se	comprometerem	com	a	leitura	de	sólidos	livros	de
teologia,	seu	conhecimento	de	Cristo	crescerá,	porque	“a	teologia	(do	tipo	certo)	trata	sobre	conhecer	a	Deus	e	ao	Seu	Filho	intimamente.	Por	querermos	que	nossos	filhos	tenham	acesso	à	Palavra	de	Deus,	nos	esforçamos	ao	máximo	para	ensiná-los	a	ler.	Cristo	é	a	figura	central	das	Escrituras,	o	foco	do	céu,	e	o	palco	onde	se	demonstra	a	glória	de
Deus.	E	por	que	não?	A	barra	desvaloriza	a	folha?	Durante	esses	meses,	descobri	que	conseguia	ler	mais	rápido	e	que	poderia	ler	com	facilidade	em	aviões,	no	parque	e	na	cama.	“Meu	palpite	é	que	ler,	que	deveria	se	tornar	um	estímulo	e	guia	ao	pensamento	independente,	normalmente	se	torna	um	substituto	para	ele.	O	céu	é	real.	8).	(Se	eu	a
pegasse	antes	do	meu	irmão,	as	consequências	poderiam	ser	severas.)	O	Sport	Illustrated	era	devorado	semanalmente	logo	quando	era	entregue.	Identificar	os	pontos	fracos	em	um	livro	é	o	meu	meio	de	chamar	a	atenção	para	seções	ou	argumentos	que:	Parecem	estar	errados.	O	teólogo	puritano	John	Owen	combateu	este	fato	quando	escreveu:	A
diferença	entre	crentes	e	incrédulos	com	relação	a	conhecimento	não	é	tanto	na	questão	do	conhecimento	deles,	mas	na	maneira	de	conhecer.	Como	disse	Pascal:	‘A	nossa	natureza	consiste	em	movimento:	o	descanso	absoluto	é	a	morte’.	Agora,	considere	quanto	livros	estão	disponíveis	para	você	ler.	Deus	criou	o	homem	originalmente	a	partir	do	pó
da	terra	e	do	sopro	vivente	de	Deus	(Gn	2.7).	Depois	de	dezoito	meses,	abandonei	o	Kindle	e	me	comprometi	novamente	com	os	livros	impressos.	Lehmann;	Philadelphia:	Fortress,	1965),	p.	Em	seu	artigo	“Lendo	de	uma	forma	totalmente	nova”,	ele	compara	a	leitura	de	uma	página	de	livro	com	a	leitura	de	uma	tela.	103-4.	Começava	a	ler	livros	sem
terminá-los,	desejava	lançamentos	sem	poder	tê-los,	não	progredia	em	leituras	difíceis,	me	desanimava	com	livros	chatos;	sem	falar	na	falta	de	tempo	e	a	preguiça	que	batia	forte.	O	descrente	está	sempre	disposto	a	criar	um	tipo	de	religião	a	partir	de	suas	experiências	estéticas;	ele	se	sente	eticamente	irresponsável,	talvez,	mas	se	fortalece	para
receber	responsabilidades	de	outro	tipo	que	parece	ao	cristão	um	tanto	ilusória.	Conhecer	esta	diferença	moldará	o	caminho	de	sua	leitura	de	livros	(e	como	você	responderá	a	eles).	Ouça	audiolivros	no	carro.	Com	frequência,	durante	o	tempo	que	gastei	para	chegar	ao	final	do	capítulo,	muitas	das	questões	iniciais	já	foram	respondidas	pelo	autor.	Os
seus	Sonetos	Sacros	são	ricos,	poderosos	e	espiritualmente	provocativos.	Podemos	dizer	que	em	contraste	com	a	palavra	de	Deus,	os	outros	livros	são	temporários.	Martinho	Lutero,	[sem	título]	em	Lectures	on	Genesis:	Chapters	26-30	(ed.	Concordei.	Por	exemplo,	enquanto	ensinava	a	Oração	do	Senhor,	Calvino	citou	esta	oração	pagã	das	obras	de
Platão	(427-347	a.C.):	Ó	Rei	Júpiter,	confere-nos	as	coisas	melhores,	quer	as	desejemos,	quer	não;	as	coisas	más,	porém,	ordena	que	fiquem	longe	de	nós,	ainda	quando	as	peçamos.23	Rei	Júpiter,	o	disparador-de-raios	deus	romano	do	destino?	Mas	Herodes	não	é	o	centro,	e	Herodes	não	é	o	problema.	Se	não	fosse	a	misericórdia	de	Deus,	eu	teria
continuado	a	ler	as	seções	esportivas	do	Post	e	do	Sports	Illustrated	e	nada	além	disso	e,	eventualmente,	naufragaria	em	minha	fé.	As	imagens	alimentam	o	nosso	zelo	em	exterminar	o	pecado	pessoal,	nos	mantêm	alertas	sobre	a	pureza	da	igreja	local,	esclarecem	o	nosso	aconselhamento	para	os	pecadores,	aprofundam	o	nosso	amor	pelos	perdidos,
nos	tornam	mais	diligentes	na	oração,	nos	enojam	com	a	idolatria	pessoal,	nos	desagradam	com	o	mundanismo,	e	despertam	o	desejo	em	nosso	coração	pela	volta	de	Cristo.	Ao	criar	um	grupo	de	leitura	em	torno	de	um	livro	em	particular,	tome	o	tempo	necessário	para	a	escolha	do	livro.	(Grand	Rapids,	MI:	Baker	Academic,	2011),	nas	páginas	68-73,
113-14,	155-64,	403	e	553.	E	se	tivermos	de	decidir	entre	perder	uma	página	da	Escritura	ou	uma	comédia	de	Shakespeare,	devemos	preservar	a	Escritura.	Arrume	tempo,	não	desculpas	Em	1964,	Robert	Lee	calculou	o	tempo	que	os	norte-americanos	disponibilizavam	para	o	lazer.	Neste	capítulo	final,	eu	apresento	cinco	características	de	um	leitor
maduro.	Sua	glória	repousa	na	base	de	todo	conhecimento	e	ensino	sadio.12	Leitura	para	comunhão	Ter	a	“mente	de	Cristo”	não	o	fará	brilhantemente	inteligente.	Como	cristãos	vivendo	em	um	mundo	saturado	de	imagens,	precisamos	proteger	nossa	convicção	sobre	a	importância	vital	das	palavras	e	linguagem.	This	will	determine	which	version	of
Windows	8	will	work	best	for	you.	Considere	iniciar	pela	obra	de	Atanásio	On	The	Incarnation,	que	foi	originalmente	publicada	em	318	AD.	A	literatura	não	cristã	pode	descrever	o	mundo,	como	ele	funciona	e	como	dominá-lo	Os	pensadores	não	cristãos	são	agraciados	com	percepções	acuradas	com	relação	à	mecânica	física	do	nosso	mundo.	Por	que	a
editora	o	publicou?	Facilite	o	acesso	de	bons	livros	ao	seu	povo.	Isto	significa	que	quando	escolhemos	livros	de	uma	prateleira	na	livraria,	lemos	livros	imperfeitos	à	luz	do	Livro	perfeito,	livros	deficientes	à	luz	do	Livro	suficiente	e	livros	temporários	à	luz	do	Livro	eterno.	Comece	uma	biblioteca	na	igreja	ou	uma	mesa	de	livros.	Nestes	encontros,	nos
deleitamos	na	soberania	de	Deus,	adoramos	Jesus	por	sua	morte	na	cruz	e	por	ressurgir	do	túmulo,	e	nos	deleitamos	em	nossa	união	com	Cristo	e	em	todos	os	benefícios	salvíficos	que	recebemos	nele.	Para	responder	estas	questões	precisamos	abordar	como	os	hábitos	de	leitura	online	danificaram	os	nossos	hábitos	de	leitura	offline.	Para	começar,
por	que	eu	deveria	priorizar	a	leitura	de	livros?	Jesus	Cristo	é	a	solução.	Curto,	suave	Este	livro	é	curto	e	vai	direto	ao	ponto,	ou	ao	menos	é	curto	tanto	quanto	foi	possível	torná-lo.	E	agora,	conseguia	enxergar	que	existia	um	problema	–	um	grande	problema.	Eu	aprendi	lições	valiosas	a	partir	daquela	nova	Bíblia	que	comprei	quando	era	recém-
casado.	Este	é	o	trabalho	de	David.	Quando	você	for	tentado	a	reagir,	pare,	e	simplesmente	pense	e	medite	sobre	aquilo	que	leu.	Os	homens	podem	ser	belos.	Primeiro,	lit	é	a	abreviação	de	literatura,	que	é	a	forma	extensa	de	dizer	livros,	os	quais	são	o	tópico	deste	livro.	Semeando	graça	em	solo	sombrio	Podemos	não	estar	lendo	literatura	com	o
propósito	de	encontrar	afirmações	de	verdades	proposicionais	ou	para	desenvolvermos	cosmovisão	cristã,	mas	precisamos	nos	lembrar	que	todo	autor	escreve	a	partir	de	uma	cosmovisão,	por	mais	completa	ou	parcial	que	pareça.	E	este	passo	tem	me	protegido	de	perder	tempo	lendo	livros	medíocres!	Tire	tempo	para	fazer	uma	radiografia	do
esqueleto,	e	leve	quanto	tempo	for	necessário	para	fazê-lo	bem.	A	voz	do	Doador	Sete	benefícios	da	leitura	de	livros	não	cristãos	6.	Garrett,	Proverbs,	Ecclesiastes,	Song	of	Solomon	(Nashville,	TN:	B&H,	1993),	p.	Ou	a	barra	valoriza	a	folha?	Mas	aquelas	palavras	sozinhas	falharam	em	transformar	vidas.	Estas	são	algumas	razões	porque	devemos
abraçar	a	ficção	“com	entusiasmo”.	Este	é	o	modo	como	normalmente	leio	os	livros	de	não	ficção.	O	Espírito	Santo	abriu	nossos	olhos	espirituais,	e	toda	nossa	experiência	com	a	leitura	é	agora	iluminada	pela	presença	iluminadora	de	Deus.	Agora,	pare	e	retroceda	a	situação.	Todas	as	manhãs,	depois	que	o	Post	era	entregue,	meu	pai	lia	a	seção	de
esportes,	depois	era	a	vez	do	meu	irmão	e	então	minha	vez.	Schick	e	Paul	D.	Ele	compreende	a	pecaminosidade	da	condição	humana?	John	Piper	uma	vez	falou	sobre	isso:	O	que	aprendi	nestes	vinte	anos	de	leitura	séria	é:	o	que	transforma	a	minha	vida	são	sentenças,	não	livros.	Segundo,	lit	[iluminado]	nos	recorda	que	o	brilho	do	poder	criativo	de
Deus	está	ao	nosso	redor.	Olho	para	o	teto.	A	certa	altura,	ela	escreve	sobre	a	eternidade	e	sobre	qual	papel	esta	vida	presente	desempenhará	no	porvir:	Não	posso	crer	que,	quando	todos	nós	estivermos	transformados	e	vestidos	de	incorruptibilidade,	nós	nos	esqueceremos	de	nossa	fantástica	condição	de	mortalidade	e	impermanência,	o	grande
sonho	brilhante	de	procriar	e	perecer	que	significou	o	mundo	inteiro	para	nós.	Mas	precisamos	esperar	por	aquele	dia.	Moisés	desceu	do	monte	e	voltou	ao	povo	com	as	duas	tábuas	dos	Dez	Mandamentos	sob	seus	braços.	Todas	as	vezes	que	a	comodidade	pecaminosa	domina	o	nosso	tempo	livre,	podemos	ter	certeza	que	os	ídolos	pessoais	estão	em
ação	em	nossa	carne,	procurando	dividir	e	conquistar	a	nossa	alma	(1Pe	2.11).	Decida	tudo	o	que	você	deseja	ler	e	precisa	ler	–	e	até	mesmo	decida	o	que	você	vai	ler	para	se	divertir.	E	ela	devia	saber	o	que	dizia.	Ela	desafia	os	nossos	ídolos.	A	obra	da	graça	de	Deus	em	sua	vida	é	o	fundamento	sólido	que	dá	suporte	às	metas	de	leitura	para	toda	a
vida.	Precisamos	de	alguém	que	nos	ajude	a	enxergar	a	verdade,	a	bondade	e	a	beleza	em	nossos	livros.	Primeiro,	Deus	protege	as	suas	criaturas	(v.7).	Mouw,	He	Shines	in	All	That’s	Fair,	p.	E	é	impossível	ser	um	leitor	de	livros	com	discernimento	sem	primeiro	compreender	a	cosmovisão	cristã.	Ele	era	sagrado.	Graham	A.	Upgrade	assistant	will
notify	you	if	any	of	those	items	are	not	supported	by	your	system:	If	you	didn’t	already	know,	Windows	8	does	not	include	built-in	software	to	play	DVDs.	If	you	want	that	feature,	you’ll	have	to	buy	the	Pro	pack	and	get	Windows	Media	Center.	Assegure-se	de	ter	em	mãos	a	versão	que	inclui	a	introdução	de	Lewis.	Elas	temem	ficar	entediadas,
parecerem	malucas,	deixarem	de	parecer	atraentes	aos	homens,	ou	se	tornarem	rixosas”.5	E	Fitzpatrick	confronta	as	mulheres	que	leem	apenas	romances	como	meio	de	fuga	das	decepções	pessoais,	e	que	os	leem	para	“construir	castelos	de	fantasia	cheios	de	cavaleiros	em	cavalos	brancos	que	virão	para	resgatá-las	de	suas	vidas	comuns,
estressantes,	vazias	ou	frustradas”.	A	nossa	imaginação	nos	permite	absorvermos	todas	estas	realidades	em	conjunto.	Os	olhos	vendados	de	Saulo	Deus	gravou	palavras	na	pedra	usando	seus	dedos,	e	Moisés	trouxe	as	tábuas	manuscritas	à	base	do	Sinai.	Mas	quem	exatamente	somos	nós?	Este	“bibliopastoreio”	logo	no	início	da	minha	vida	cristã
alimentou	meu	apetite	pela	leitura	e	direcionou	minha	lista	de	leitura.	Eu	escrevo	em	meus	livros	para	expressar	emoções.	“Somos	racionais	e	irracionais,	civilizados	e	selvagens,	capazes	de	profundas	amizades	e	hostilidade	assassina,	livres	e	escravos,	o	pináculo	da	criação	e	o	seu	maior	perigo.	Moore,	deão	do	Southern	Baptist	Theological	Seminary;
autor	de	Tempted	and	Tried	“Tony	Reinke	não	somente	lê,	mas	lê	bem,	e	estas	são	duas	coisas	diferentes.	De	forma	um	pouco	aleatória	envolvendo	vídeos	no	Youtube,	interações	no	Facebook	e	promoções	na	Amazon,	conheci	o	autor,	Tony	Reinke,	e	seu	livro	Lit!	Um	guia	cristão	para	leitura	de	livros.	Precisamos	abrir	nossas	Bíblias	e	ler	juntos.
Alguém	deveria	subir	o	monte	para	representar	o	povo.	Não,	este	não	parecer	ser	um	livro	que	responderá	às	minhas	questões,	ou	não	tão	bem	como	outro	livro	o	faria.	Conclusão	Eu	suspeito	que	os	leitores	mais	ávidos	tenham	tido	mentores	que	os	influenciaram.	A	sabedoria	de	Salomão	ultrapassou	em	muito	à	dos	sábios	pagãos.	Este	livro	escrito	de
forma	tão	engajada	o	fará	pensar,	mas	também	oferecerá	conselhos	práticos	e	cativantes	de	como	se	tornar	o	tipo	certo	de	leitor	para	a	glória	de	Deus.”	Russel	D.	O	desafio	é	utilizar-se	do	“tão	próximo”	para	a	nossa	edificação	e	para	a	glória	de	Deus	enquanto	permanecemos	alertas	do	que	é	“tão	distante”.	Tanto	a	linguagem	como	a	imagem	visual
são	valiosas.	Stringer,	ed.,	The	Variorum	Edition	of	the	Poetry	of	John	Donne,	vol.	Faces	descobertas	A	maior	das	necessidades	do	pecador	é	enxergar	a	luz	da	glória	de	Cristo.	Li	durante	a	noite	toda.	Calvino	evitou	ambos	os	erros.	Do	poeta	estoico	Arato	vem	a	segunda	citação:	“Também	somos	descendência	dele”.	A	certa	altura	das	peregrinações	no
deserto,	serpentes	mortais	atacavam	o	povo	de	Deus	por	causa	de	sua	murmuração.	Agradeço	especialmente	à	equipe	da	Crossway:	ao	Josh	Dennis	e	à	sua	equipe	criativa	que	ofereceram	uma	imagem	brilhante	para	a	capa;	à	Tara	Davis	e	à	equipe	editorial	pela	sensata	edição	de	texto;	e	a	James	Kinnard	e	sua	equipe	de	marketing	pelo	entusiasmo	e
encorajamento.	157.	E	se	algo	é	digno	de	ser	lido	com	seriedade,	eu	acho	valioso	comprá-lo	e	marcá-lo.	Mas	procurando	estas	pequenas	brechas	de	tempo	em	sua	semana	e	usando	bem	o	seu	tempo,	não	é	impossível	ler	uma	pilha	expressiva	de	livros	a	cada	ano.	Não	podem	lhe	dar	vida	espiritual.	Duas	cabeças	pensam	melhor	do	que	uma;	não	porque
qualquer	uma	delas	seja	infalível,	mas	porque	é	improvável	que	elas	errem	nas	mesmas	questões.3	Enquanto	escrevo	este	capítulo,	estou	sentado	no	segundo	andar	de	uma	casa	que	oferece	uma	vista	panorâmica	do	Cabo	Cod	e	do	Oceano	Atlântico.	Os	pais	modelam	a	primazia	da	Escritura	quando	leem	a	Bíblia	juntos	como	família	com	regularidade.
Deram-lhe	um	nome,	ela	foi	colocada	em	um	santuário	e	passaram	a	adorá-la.	Não	deixe	romances	parados	em	cima	da	mesa,	ou	que	sejam	vistos	em	suas	mãos,	nem	mesmo	em	um	vagão	de	trem.	Ele	se	esqueceu	do	preço	da	verdade,	mesmo	na	ficção”.	Eu	vivo	em	um	mundo	real,	tal	como	você.	Eu	precisava	ler,	mas	não	sabia	como.	É	estranho,	eu
sei,	mas	é	verdade.	Você	sabe	como	é	–	a	vida	é	corrida	e	os	compromissos	de	leitura	são	negligenciados,	ou	até	pior,	lemos	tão	rápido	ao	ponto	de	a	leitura	não	nos	causar	nenhuma	impressão.	Isso	é	comprovado	na	história	de	Aitofel,	cujos	conselhos	continuaram	a	ser	“como	se	fossem	a	palavra	do	próprio	Deus”,	mesmo	depois	dele	ter	se	tornado
um	traidor	(2Sm	16.23;	17.14)”.	Eu	marco	frases,	sentenças,	parágrafos	e	páginas	que	acho	muito	bem	articulados	em	algum	ponto.	Nas	fotos	do	Haiti,	vejo	a	aparência	da	tragédia.	Toda	vez	que	compro	um	livro	que	se	tornará	uma	adição	permanente	à	minha	biblioteca,	escrevo	meu	nome	em	sua	contracapa.	A	harmonia	da	criação	original	se	tornou
em	caos.	Contudo,	Deus	já	julgou	certas	coisas,	e	seria	muita	arrogância	da	parte	dos	cristãos	discordar.	Salomão	os	superou,	e	é	esperado	que	nos	impressionemos	com	o	fato;	e	Daniel	destacou-se	em	comparação	aos	sábios	da	Babilônia	como	alguém	que	estava	no	topo	da	própria	profissão	deles	(Dn	5.11,12).	Em	certo	sentido,	esta	leitura	tem	o
propósito	de	escape,	mas	não	me	refiro	ao	escapismo.	Não	estão,	ele	afirma.	Nossas	convicções	de	cosmovisão	são	importantes	demais	para	se	basearem	em	literatura	secundária.	Nosso	conhecimento	crescente	de	Deus	deve	nos	levar	a	crescer	conforme	a	semelhança	de	Cristo	(2Pe	1.5-8).	Todos	os	livros	feitos	por	humanos	são	marcados	por	algum
grau	de	erro,	inconsistência	e	insuficiência.	Marilynne	Robinson,	The	Death	of	Adam:	Essays	on	Modern	Thought	(Boston:	Houghton	Mifflin,	1998),	p.	Eles	podem	ser	livros	antigos,	mas	são	novas	palavras.	E	em	um	momento	descobri	o	meu	problema:	eu	era	um	fariseu.	Douglas	Wilson,	“Opening	Every	Lawful	Door”,	Blog	&	Mablog,	10	de	outubro	de
2009	(página	descontinuada).	Faça-lhes	perguntas.	Podemos	fazer	ídolos	de	qualquer	coisa	visual:	crucifixos,	ícones	de	santos,	imagens	de	Maria,	imagens	de	Jesus,	o	retrato	de	uma	batata	frita,	o	esboço	criado	por	uma	marca	de	água	na	parede	etc.	O	teor	do	grupo	é	drasticamente	alterado	pela	humildade.	Ainda	pior,	nós	sabemos	como	cheira	uma
lata	de	lixo	em	uma	noite	quente	de	verão	(especialmente	se	você,	como	eu,	tiver	dois	filhos	que	ainda	usam	fraldas!).	The	Damned	Plunging	into	Hell	[O	condenado	mergulhando	no	inferno]	Minha	história	de	conversão	não	contém	nenhuma	obra	de	arte,	mas	eu	valorizo	as	imagens.	As	histórias	fazem	alegações	sobre	o	mundo	em	que	vivemos.	Com
frequência,	o	valor	de	um	livro	só	se	torna	claro	após	alguns	dias,	depois	de	sua	mente	processar	os	detalhes.	O	perigo	está	enraizado	em	nossos	corações.	Em	entrevista	concedida	em	1980,	James	disse:	Eu	suponho	que	a	maldade	revela	a	si	mesma	com	frequência	na	ação.	Eu	me	tornei	um	filho	de	Deus.	Imagine	que	você	estabeleceu	o	objetivo
loucamente	ambicioso	de	ler	um	livro	por	semana	nos	próximos	cinquenta	anos.	Isto	quase	não	acontece	mais.	O	Senhor	os	espalhará	entre	os	povos,	e	restarão	apenas	alguns	de	vocês	no	meio	das	nações	às	quais	o	Senhor	os	levará.	Então,	você	achou	a	luz	flamejante	no	exemplo	2	mais	difícil	de	imaginar	do	que	a	cena	do	exemplo	1?	O	que	está
errado	em	nosso	mundo?	122.	Descobrir	meus	pontos	fortes	sempre	revela	minhas	fraquezas,	o	que	desenvolve	humildade	em	minha	vida	e	me	ajuda	a	apreciar	o	papel	de	apoio	que	outras	pessoas	ao	meu	redor	desempenham.	Sem	problema.	Nunca	subestime	o	valor	e	o	poder	de	simplesmente	ler	passagens	importantes	como	um	grupo.	Isto	ocorre
por	duas	razões.	Você	pode	modificá-la	e	inserir	a	sua	própria	lista	de	autores.	A	Bíblia	é	o	“livro	de	negócios”	do	“negócio”	do	pastor	(pastoreio).	Múltiplos	estudos	sobre	hábitos	de	leitura,	realizados	em	vários	países	ao	redor	do	mundo,	comprovam	isto.	Quais	são	os	pontos	de	aplicação	prática	para	as	demais	imagens	do	Apocalipse	–	tais	como	a
besta	demoníaca	que	se	levanta	do	mar	com	dez	chifres,	sete	cabeças,	com	boca	de	leão,	pés	de	urso,	e	com	um	ferimento	mortal	(13.1-10)?	7	LEIA	COM	DETERMINAÇÃO	Seis	prioridades	que	definem	quais	livros	devo	ler	(e	quais	não	devo)	Por	fim,	chegamos	à	aplicação.	O	ponto	principal	aqui	é	que,	agarrando-nos	firmemente	à	cosmovisão	que
procede	das	Escrituras,	nós	é	quem	definimos	a	agenda.	Basta	andar	pelos	corredores	de	qualquer	livraria	cristã	e	você	verá	que	os	livros	do	tipo	“como	ser/fazer”	recebem	muita	atenção.	Pensar	cuidadosamente	sobre	como	ser	mais	santo,	estabelecer	metas,	e	perseguir	uma	vida	de	permanente	mudança	demonstra	evidência	de	maturidade
espiritual.	Podemos	concentrar	a	nossa	mente.	As	crianças	pequenas	valorizam	aquilo	a	que	seus	pais	dão	valor.	É	aqui	que	a	regra	das	cem	páginas	menos	a	sua	idade	começa	a	se	tornar	útil.	As	crianças	usaram	fantasias	de	hobbits,	e	preparamos	um	ensopado	de	coelho,	andamos	descalços	e,	após	o	jantar	(nossa	sexta	refeição	à	moda	hobbit	no
dia!),	lemos	em	conjunto	a	história	da	celebração	do	aniversário	do	hobbit.	Eu	compro	para	ele	tantos	livros	quanto	ele	consegue	ler,	desde	que	ele	concorde	em	marcar	suas	cinco	páginas	favoritas	em	cada	livro,	e	em	trazê-las	para	a	mesa	da	sala	de	jantar,	explicar	o	contexto,	e	lê-las	para	a	família.	E	não	somente	os	romances	cristãos	tem	seu	valor,
mas	também	os	romances	clássicos	de	escritores	não	cristãos.	O	ponto	defendido	por	Lutero	é	importante.	O	pregador	do	século	dezenove,	Charles	Haddon	Spurgeon	esclareceu	bem	esta	questão:	Todos	os	demais	livros	podem	ser	amontoados	em	uma	única	pilha	e	queimados	e	farão	menos	falta	para	o	mundo	do	que	se	fosse	causada	a	obliteração	de
uma	única	página	do	sagrado	volume	[Escritura].	Os	comentaristas	creem	que,	porque	a	Epopeia	de	Gilgamesh	estava	tão	obviamente	em	evidência,	o	autor	de	Eclesiastes	deve	ter	se	familiarizado	com	a	literatura	das	culturas	que	o	cercavam.	O	pecado	é	a	transgressão	da	lei,	a	rebelião	contra	os	mandamentos	de	Deus	(1Jo	3.4).	Tal	como	Platão,	nós
com	frequência	oramos	por	coisas	que	poderiam	nos	destruir,	se	as	recebêssemos.	Dois	gêneros	Desde	quando	Moisés	desceu	daquela	montanha	com	duas	tábuas	de	pedra	sob	seus	braços,	toda	a	literatura	se	dividiu	em	dois	gêneros:	Gênero	A:	A	Bíblia.	To	check	if	your	PC	is	compatible	with	Windows	8,	you	can	download	and	run	the	Windows	8
Upgrade	Assistant.	Leia	bons	livros	Como	cultivamos	este	amor?	Sou	ainda	mais	grato	por	estes	livros	quando	imagino	como	os	últimos	quarenta	anos	de	minha	vida	teriam	sido	sem	eles.	Será	que	o	mal	no	mundo	continuará	invencível?	Mas	é	impossível	aos	pecadores	suprimirem	toda	a	verdade	o	tempo	todo.31	A	verdade,	a	bondade	e	a	sabedoria
que	brilham	nos	escritos	dos	livros	não	cristãos	são	verdade,	bondade	e	sabedoria	que,	em	última	análise,	têm	sua	origem	no	Criador.	O	historiador	da	igreja	Carl	Trueman	escreve	que	em	uma	cultura	dominada	pelas	imagens	televisivas,	o	valor	da	palavra	escrita	facilmente	sofre	erosão:	“Paralelamente	à	ascensão	da	cultura	visual,	guiada	pela
televisão,	está	o	colapso	da	confiança	na	linguagem”.6	A	atração	da	cultura	contemporânea	pelas	imagens	em	vídeo	em	detrimento	da	linguagem,	do	estético	em	detrimento	do	cerebral,	é	o	que	Trueman	chama	de	“a	grande	guerra	contra	as	palavras”.7	Mas	a	tensão	não	é	simplesmente	entre	o	valor	das	palavras	e	o	valor	das	imagens.	Antes	de
podermos	discernir,	devemos	ser	informados	pelo	estudo	direto	da	Escritura.	Nossa	meta	não	é	terminar	um	livro,	ou	apenas	falar	sobre	o	livro,	mas	usá-lo	para	o	crescimento	de	nosso	caráter	cristão	(Rm	8.29;	Ef	4.11-13;	Cl	3.5-11;	2Co	3.18).	E,	se	você	se	disciplinar,	encontrará	o	tempo	que	necessita	para	ler.	Por	toda	a	Escritura,	o	dragão	simboliza
as	forças	do	mal	e	os	reinos	que	buscam	destruir	o	povo	de	Deus.	Não	tem	problema	–	o	grupo	não	falhou.	Minha	mente	ficava	cativa	pela	narrativa	ou	pelas	voltas	da	discussão,	e	eu	gastava	horas	passeando	por	longos	períodos	de	prosa.	E.g.,	Duane	A.	Respostas	a	cada	uma	destas	perguntas	se	encontram	nas	páginas	da	Escritura,	e	estas	respostas
irão	moldar	como	nos	vemos	e	como	vemos	os	outros	e	o	mundo	em	que	vivemos.	Se	você	tem	cinquenta	anos,	dedique	cinquenta	páginas.	Conquanto	o	Antigo	Testamento	despreze	a	magia	e	a	superstição	que	sustentavam	muito	desse	pensamento	(Is	47.12,13)	e	o	orgulho	que	ele	promovia	(Jó	5.13),	ele	fala	sobre	os	sábios	gentios	demonstrando	por
eles	um	respeito	nunca	demonstrado	em	relação	aos	seus	sacerdotes	e	profetas.	Estamos	certos	em	questionar	porque	Calvino	citou	esta	oração.	Os	grupos	de	leitura	têm	me	ajudado	a	moldar	meu	discernimento	de	modo	que	poucos	contextos	conseguem	fazer.	Se	formos	honestos,	temos	de	admitir	que	não	escrevemos	as	coisas	para	recordarmos
delas;	normalmente	as	escrevemos	para	nos	esquecermos	delas.	A	imagem	nos	afeta	de	um	modo	que	uma	simples	declaração	não	poderia	conseguir.	Este	ponto	é	ilustrado	pelo	período	da	história	que	levou	à	Reforma	Protestante.	Passei	os	dois	primeiros	anos	de	faculdade	em	“condicional	acadêmica”	e	estive	bem	próximo	de	ser	expulso	da
universidade	pública	por	notas	baixas.	Precisamos,	contudo,	nos	manter	alertas	que,	desde	que	o	pecado	entrou	no	mundo,	as	imagens	visuais	são	facilmente	corrompidas.	Por	muitos	anos,	eu	evitei	a	literatura	ficcional.	Devemos	estimá-los?	Com	esta	lista,	Dever	consegue	refrescar	a	sua	mente	ao	longo	do	ano	com	os	livros	antigos	por	meio	de
alguns	dos	maiores	autores	da	história	da	igreja.	E	por	que	uma	livraria	o	colocou	em	seu	estoque?	Israel	trocou	a	Palavra	de	Deus	por	imagens.	O	sentido	primário	da	imaginação	(ver	em	nossas	mentes	o	que	já	vimos	antes)	é	uma	habilidade	que,	provavelmente,	compartilhamos	com	outras	criaturas.	Parece	que	ambos	excertos	foram	tirados	de
poemas	pagãos	escritos	para	exaltar	Zeus.16	Claramente	Paulo	estava	familiarizado	com	a	literatura	pagã	de	seus	dias	e	não	achou	necessário	condená-la	–	pelo	menos	não	neste	momento.	Ela	pode	auxiliar	os	pastores	a	entenderem	melhor	o	coração	e	pode	ajudar	todos	os	cristãos	a	simpatizarem	com	o	desespero	daqueles	que	são	escravizados	pelo
pecado	e	permanecem	sob	a	ira	de	Deus.	Ver	Marilynne	Wolf,	Proust	and	the	Squid:	The	Story	and	Science	of	the	Reading	Brain	(Nova	York:	HarperCollins,	2007),	p.	Windows	8	was	officially	released	yesterday	and	it’s	now	time	to	decide	whether	you	want	to	upgrade	or	not.	O	que	estamos	perdendo	ao	ignorar	os	livros?	Conforme	o	enredo	se
intensifica,	o	leitor	se	identifica	com	a	provável	experiência	dos	personagens	fictícios.	Recebemos	a	cura	nos	mesmos	hospitais.	45.	Não	podem	elas	ser	meios	de	educar	alguém	iletrado?	O	discernimento	é	essencial	para	avaliar	todas	as	coisas	ditas	dentro	da	igreja,	e	ser	igualmente	essencial	para	avaliar	as	experiências	de	vida	que	acontecem	fora
do	contexto	da	igreja.	Quatro	criaturas	viventes	se	juntam	a	um	grupo	de	poderosos	anjos	e	aos	vinte	e	quatro	anciãos.	Na	oração	de	Platão,	Calvino	fez	uma	descoberta	edificante.	Desde	aquele	dia,	a	perfeita	paz	de	Deus,	sua	shalom,	foi	quebrada.	Lendo	romances	modernos.	Henry	(1913-2003)	Dezembro:	autores	contemporâneos	Esta	lista	pode	tê-
lo	apavorado,	mas	eu	a	apresentei	apenas	como	um	exemplo.	O	adorno	das	orelhas	foi	sacrificado	em	favor	de	criar	uma	imagem	que	lhes	agradassem	os	olhos.	Se	você	é	um	deles,	corre	o	risco	de	sofrer	uma	fadiga	por	livros.	O	livro	Ideias	que	colam:	por	que	algumas	ideias	pegam	e	outras	não,	de	Chip	e	Dan	Heath,	tem	me	ajudado	a	aperfeiçoar	a
minha	escrita	e	a	comunicar	ideias	com	mais	clareza.	Entre	eles	estão:	Jon	Smith,	Mark	Fedeli,	Josh	Deckard,	Andrew	Mahr,	Carolyn	McCulley	e	Marylynne	Tosyali.	Mas	aquele	que	nos	deu	este	livro	disse:	“Porque	os	meus	pensamentos	não	são	os	vossos	pensamentos,	nem	os	vossos	caminhos,	os	meus	caminhos,	diz	o	Senhor,	porque,	assim	como	os
céus	são	mais	altos	do	que	a	terra,	assim	são	os	meus	caminhos	mais	altos	do	que	os	vossos	caminhos,	e	os	meus	pensamentos,	mais	altos	do	que	os	vossos	pensamentos.”	(Is	55.9,10).	O	Salvador	de	sete	olhos	Nenhum	livro	da	Bíblia	exige	mais	da	nossa	imaginação	do	que	o	livro	de	Apocalipse.	Lewis	escreveu:	“Existe	agora	um	claro	sentido	em	que
tudo	o	que	lemos	há	um	escape.	–	Niterói,	RJ:	Concílio,	2019.	Então,	como	os	pais	podem	tampar	os	buracos	neste	dilúvio	cultural	e	criar	filhos	que	amem	ler?	Mas	pense	com	cuidado	acerca	destes	ambientes,	porque	cada	um	deles	favorecerá	certos	tipos	de	leitura.	O	órgão	do	significado	Ler	e	apreciar	as	imagens	em	Apocalipse	exige	uma	habilidade
especial	que	demorei	muitos	anos	para	desenvolver,	mesmo	já	sendo	cristão.	Minha	agenda	é	lotada,	a	lista	da	minha	esposa	de	coisas	para	eu	fazer	é	enorme,	meus	três	filhos	são	hiperativos,	e	meu	chefe	é	ativo	(ou	será	o	contrário?).	Seria	um	desejo	de	aprender	e,	humildemente,	crescer?	Então,	Bob	começou	a	compartilhar	o	evangelho	comigo.
Mas	se	o	Espírito	de	Deus	ainda	não	o	alcançou	e	descobriu	o	negro	véu	que	está	sobre	seu	coração,	a	verdade	eterna	será	densa	escuridão	para	você.	Ele	viu	a	urgente	necessidade	do	mundo	pelo	evangelho.	Estas	declarações	de	propósito	–	ouvir	e	dar	atenção	–	têm	a	intenção	de	nos	motivar	a	ler	o	Apocalipse.	Para	a	maioria	de	nós,	a	leitura	rápida
do	conteúdo	de	um	livro	é	como	posicionar	os	pregos.	Os	leitores	que	se	exaurem	pela	leitura	excessiva	de	livros	ganhariam	uma	nota	“F”	do	Professor	Salomão	na	disciplina	“Leitura	101”.	Apenas	palavras	poderiam	conter	as	realidades	invisíveis	de	Deus	de	modo	suficiente.	É	possível	que	você	tenha	detestado	a	leitura	na	universidade,	e	que	uma
das	alegrias	de	ter	se	formado	é	que	jamais	terá	de	ler	qualquer	outro	livro!	Mas	aí	o	seu	pastor	ou	outro	cristão	começou	a	lhe	recomendar	livros.	Mas	o	retratar	comportamentos	ou	atitudes	reprováveis	não	significa	por	si	só	que	o	livro	como	um	todo	aprova	estas	coisas.7	Em	outras	palavras,	a	aparição	do	pecado	em	um	livro	não	significa	que	o
autor	esteja	aprovando	o	pecado.	Ou	talvez	você	não	leia	porque	quando	não	está	trabalhando	ou	dormindo	ou	indo	para	a	escola	você	prefere	vegetar	em	frente	à	televisão	assistindo	a	seriados	ou	a	ESPN,	e	jogar	a	noite	toda.	A	literatura	ficcional	expande	o	nosso	escopo	de	experiências.	Mostre-lhes	os	livros	que	o	ajudaram.	176.	de	Melo	Pedrosa	–
CRB07/6477	R372l	Reinke,	Tony,	1977Lit!	:	um	guia	cristão	para	leitura	de	livros	/	Tony	Reinke	;	tradução:	Maryssa	de	Oliveira	Caetano,	Claudia	Kriger	;	prefácio	por	C.J.	Mahaney].	O	romancista	russo	Fiódor	Dostoiévski	é	outro	exemplo.	Passamos	a	ansiar	por	estas	viagens	de	carro	e	a	oportunidade	que	elas	apresentam	a	toda	a	família	de	apreciar
os	audiolivros.	“A	fé	se	une	a	algo	que	ainda	é	um	grande	nada,	e	espera	até	que	tudo	comece	a	ser”,	escreve	Martinho	Lutero.	Muitos	dos	encontros	mais	memoráveis	e	grupos	de	leitura	realizam	longas	seções	de	leitura	em	voz	alta	e	pausada.	O	alerta	de	Moisés	foi	claríssimo:	Quando	vocês	tiverem	filhos	e	netos	e	já	estiverem	há	muito	tempo	na
terra	e	se	corromperem	e	fizerem	ídolos	de	qualquer	tipo,	fazendo	o	que	o	Senhor,	o	seu	Deus,	reprova,	provocando	a	sua	ira,	invoco	hoje	o	céu	e	a	terra	como	testemunhas	contra	vocês	de	que	vocês	serão	rapidamente	eliminados	da	terra,	da	qual	estão	tomando	posse	ao	atravessar	o	Jordão.	O	problema	não	é	que	não	temos	tempo	para	ler,	mas	que
não	temos	vontade	de	ler.	Quando	ele	encontrava	grandes	ideias,	ele	internalizava	essas	ideias	e	refletia	sobre	elas.	Rios	de	sangue	correm	pelo	desfiladeiro.	Jon,	Bellie	e	Bunny,	um	trio	que	dá	tanto	prazer	ao	papai!	Enquanto	escrevia,	eles	me	supriram	com	um	fluxo	constante	de	ânimo,	risadas,	alegria	e	café.	Biografias	bem	articuladas	são	tanto
satisfatórias	como	instrutivas.	No	serviço,	mantenho	certo	número	de	livros	ao	alcance	das	mãos,	incluindo	uma	cópia	de	The	Valley	of	Vision	em	minha	mesa	de	trabalho.	A	proibição	de	Deus	para	o	uso	de	imagens	dele	mesmo	teria	soado	absurda	para	o	povo	do	Antigo	Oriente	Próximo.	O	Salvador	prometido	havia	chegado	e	partido.	Francis	Bacon,
The	Essays:	Or,	Counsels	Civil	and	Moral	of	Francis	Bacon	(D.	Lutero	valorizou	a	sabedoria	das	Fábulas	de	Esopo	e	planejou	traduzir	todas	as	Fábulas	de	Esopo	para	o	alemão	–	exatamente	como	fez	com	a	Bíblia.	Isto	também	ajuda	a	nos	mostrar	o	que	passa	pelo	coração	de	nosso	filho,	porque	temos	um	relance	de	quais	temas	e	conceitos	cativam
mais	a	sua	atenção.	I.	Lendo	romances	históricos.	Meus	amigos	são	humildes	e	sábios,	e	tenho	aprendido	muito	com	eles.	O	Monte	Sinai	exige	que	façamos	uma	distinção	entre	livros	temporários	do	Livro	eterno,	entre	uma	brochura	em	decomposição	que	procede	da	pena	de	um	pecador	e	as	tábuas	de	pedra	fumegante	que	procedem	do	dedo	de
Deus.	Pahl;	vol.	Se	você	não	é	muito	de	ler,	considere	incorporar	Lit!	aos	seus	estudos.	Sim!	Porque	Lit!	o	ajudará	a	ler	o	livro	certo	do	jeito	certo.	Estes	livros	me	auxiliam	a	confrontar	e	a	vencer	o	pecado	pessoal	e	a	descrença.	Podemos	nos	afastar	das	distrações	da	vida.	Mas	tente	pô-las	em	prática	ao	menos	uma	vez.	Os	que	buscam	a	sabedoria
veem	os	livros	como	combustível	para	a	meditação	tranquila	e	deliberada.	Os	livros	sobre	negócios	que	li	são	sempre	centrífugos,	empurrando-me	para	além	do	livro,	em	direção	à	reflexão	pessoal.	Fundamentalmente,	o	hábito	de	leitura	é	uma	disciplina	espiritual	que	deve	sobrepujar	a	escuridão	espiritual	que	nos	encobre.	73-74.	Você	volta	para
dentro	de	casa	e	fecha	a	porta,	atordoado	e	sem	palavras.	Durante	semanas,	bibliotecários	de	caras	fechadas	verificavam	as	identidades	dos	estudantes	com	suspeita.	Hilton	C.	Ler	para	desfrutar	uma	boa	história	Minha	prioridade	final	cobre	um	amplo	terreno	e	inclui	todos	os	livros	que	leio	por	lazer:	literatura	não	cristã,	romances,	biografias,	humor
e	fantasia.	Este	livro	em	suas	mãos	é,	ao	meu	ver,	a	melhor	contribuição	na	área5.	Ver	David	G.	E,	por	compartilharmos	experiências	similares,	escritores	de	diferentes	eras,	culturas	e	mesmo	cosmovisões	podem	se	conectar	conosco	em	um	nível	profundo.	A	escuridão	retorna,	e	você	arremessa	a	tampa	de	volta	na	lata.	Isto	envolve	uma	transferência
temporária	da	mente	de	tudo	o	que	nos	cerca	neste	momento	para	aquilo	que	meramente	imaginamos	ou	concebemos.	Deixemos	os	demais	dizerem	o	que	podem.	Ao	meu	pai,	um	carpinteiro	diligente	e	fiel,	que	carrega	livros	na	cabine	da	sua	camionete	de	trabalho	e	batalha	em	oração	por	sua	família.	E	por	“usei”	quero	dizer	que	aproveitei	o	espaço
em	sua	margem	para	os	esboços	que	rabiscava	durante	as	aulas	de	catecismo.	Podemos	construir	valor	em	tudo	o	que	lemos.	Os	livros	não	cristãos	podem	nos	ensinar	a	sabedoria	e	lições	morais	valiosas	Todas	as	culturas	valorizam	os	seus	sábios.	Jesus	foi	visível,	e	uma	vez	mais	será	visível	para	nós.	Derek	Kidner,	Tyndale	Old	Testament
Commentaries:	The	Proverbs	(Downers	Grove,	IL:	IVP,	1983),	p.	Jesus	é	digno	de	todo	o	nosso	tempo,	nossa	adoração,	e	nossa	devoção.	E	segundo:	conforme	o	egiptologista	Kenneth	A.	Não	é	um	hedonismo	tradicional	que	diz	que	qualquer	coisa	que	lhe	dá	prazer	é	correta.	Eu	sei	o	quão	fácil	é	ser	sugado	pela	pressão	de	comprar	a	última	novidade
literária	por	causa	das	promessas	de	sucesso.	Finalmente,	a	última	publicação	“bombástica”	sobre	negócios	pode	estar	rodando	nas	prensas	enquanto	você	lê	esta	sentença.	Primeiro,	o	leitor	pode	se	dirigir	ao	autor:	“Sim,	senhor!	Falou	bonito!”	Ou:	“O	que	você	está	pensando?”	Segundo,	o	leitor	pode	se	permitir	uma	conversinha	animada:	“Isto	é
importante.	22-23:	“A	ciência	não	pode	explicar	esta	contradição	no	homem.	Aqui,	na	literatura	clássica,	as	multidões	foram	diluídas,	mas	a	navegação	é	mais	assustadora	e	incriminadora.	Alan	Jacobs,	The	Narnian:	The	Life	and	Imagination	of	C.	Você	deseja	que	o	autor	o	leve	para	dentro	do	livro	(ação	centrípeta)?	Para	isso	funcionar,	contudo,
precisamos	de	certo	tipo	de	silêncio,	uma	capacidade	de	filtrar	o	barulho.	Paulo	tornou-se	essencial	para	a	propagação	do	evangelho.	Ibid.	Eu	tento	ler	minhas	partes	favoritas	da	literatura	para	os	meus	filhos.	Não,	meu	problema	estava	em	que	eu	lia	a	Bíblia	com	os	olhos	vendados.	Um	ponto	muito	bem	colocado	pelo	antigo	filósofo	grego	Aristóteles
quando	contrasta	a	poesia	ficcional	com	a	história.	Ambos	somos	levados	a	olhar	reflexivos	para	as	ondas	do	mar	quebrando	na	areia	da	praia.	Para	os	visitantes,	para	os	membros,	para	os	novos	pais,	por	qualquer	motivo	encontre	oportunidade	de	dar	livros	em	sua	igreja.	Você	provavelmente	decidiu	ler	este	aqui	com	base	no	mesmo	pressuposto.	A
questão	importante	é	para	onde	escapamos”.10	Os	cristãos	não	devem	se	envergonhar	quando	leem	por	mero	prazer,	para	escapar,	ou	“apenas	por	diversão”.	Eu	me	carrego	para	fora	da	cama,	faço	uma	xícara	de	café	e	desço	as	escadas	para	a	minha	escrivaninha.	Se	nossos	corações	priorizarem	as	imagens	sobre	a	linguagem,	nossa	fome	por	livros
sofrerá	erosão.	Em	casos	assim,	cuidado	com	a	impaciência	que	pode	erguer	seu	rosto	horroroso,	fazendo-o	se	sentir	culpado	por	não	ler	mais	rápido.	Por	que?	Mas	conforme	as	pessoas	recuavam,	temerosas,	Moisés	avançava	pela	fé	(Êx	20.18).	Para	economizar	papel	(ou	dinheiro),	vá	até	a	biblioteca.	Quando	esta	beleza	radiante	brilha	em	nossos
corações,	o	véu	espiritual	que	está	sobre	os	nossos	corações	é	removido.	Agora,	quando	cruzamos	com	uma	ideia	da	qual	gostamos,	somos	tentados	a	reagir	rapidamente,	a	compartilhar	a	ideia	com	amigos	por	email,	no	Facebook,	ou	em	um	blog.	Foi	tentado	em	todo	tipo	de	pecados,	mas	permaneceu	firme	em	todos	os	seus	passos	–	fiel,	sem	pecar,
sem	arrependimento.	É	um	bom	começo,	mas	se	isto	é	tudo	o	que	fazemos	ali,	eles	não	se	fixarão,	e	eventualmente,	por	estarem	frouxos,	cairão.	Quando	vocês	estiverem	sofrendo	e	todas	essas	coisas	tiverem	acontecido	com	vocês,	então,	em	dias	futuros,	vocês	voltarão	para	o	Senhor,	o	seu	Deus,	e	lhe	obedecerão.	Nelas	estavam	escritas	todas	as
palavras	que	o	Senhor	proclamou	a	vocês	no	monte,	de	dentro	do	fogo,	no	dia	da	assembleia.	A	literatura	nem	sempre	nos	levará	à	Cidade	de	Deus.	Se	você	conseguir	encontrar	a	tese	de	um	livro,	sublinhe-a	ou	coloque	um	asterisco	na	margem.	David	Lyle	Jeffrey,	People	of	the	Book:	Christian	Identity	and	Literary	Culture	(Grand	Rapids:	Eerdmans,
1996)	p.	E	esta	corrosão	da	concentração	influencia	como	pensamos	e	como	lemos	os	livros.	Algumas	semanas	antes	de	o	Monte	Sinai	aparecer	no	horizonte,	Deus	havia	libertado	seu	povo	da	escravidão.	Gene	Edward	Veith,	Reading	between	the	Lines:	A	Christian	Guide	to	Literature	(Wheaton,	IL:	Crossway,	1990),	p.	A	avaliação	de	um	livro	não	pode
esperar	até	o	livro	ser	concluído,	e	chegar	a	um	ponto	em	que	o	leitor	é	realmente	obrigado	a	parar.	Calvino	e	seus	amigos	No	mesmo	período	em	que	iniciei	este	livro,	comecei	a	ler	As	Institutas,	a	densa	teologia	de	João	Calvino.	“Um	dos	efeitos	libertadores	de	nos	‘soltarmos’	enquanto	desfrutamos	da	literatura	é	perceber	que	podemos	afirmar
parcialmente	o	valor	da	literatura	cujo	o	conteúdo	ou	a	cosmovisão	não	gostamos.	Estas	vinte	dicas	e	truques	são	muito	úteis	quando	se	lê	livros	de	não	ficção.	Cultuar	imagens	é	uma	tendência	do	pecador.	Seja	intencional	também	sobre	ler	“literatura	pesada”	na	presença	de	seus	filhos.	Os	autores	precisam	ir	mais	diretamente	ao	ponto.	Quem	teria
a	audácia	de	questionar	o	valor	dos	livros?	Como	leitores	cristãos,	devemos	ler	com	paciência	e	habilidade	para	apreciarmos	a	bondade	sutil	da	presença	de	Deus	quando	ela	aparece.	Lewis,	Flannery	O’Connor,	Marilynne	Robinson	e	Walter	Wangerin.	É	uma	nobre	tentativa,	mas	nenhuma	pintura	pode	capturar	todos	os	detalhes	desta	cena.	Estou
convicto	que	a	literatura	não	cristã	–	ao	menos	o	que	há	de	melhor	nela	–	é	uma	dádiva	de	Deus	a	ser	lida	pelos	cristãos.	Aproveite	a	mutilação!	1.	Embora	ele	possa	ser	classificado	como	um	escritor	cristão,	seu	entendimento	sobre	igreja	e	salvação	difere	enormemente	de	minha	teologia.	Com	a	publicação	desses	novos	livros	–	e	tendo	todos	os
antigos	ainda	disponíveis	–	precisamos	ser	muito	cuidadosos	para	evitar	o	excesso	de	estudo.	Mas	esta	era	uma	ideia	insensata,	disseram	os	reformadores.	Eu	me	culpo.	Nosso	espírito	até	pode	ansiar	por	ler	um	livro,	mas	a	nossa	carne	é	fraca.	Mas	estes	novos	livros	perdem	o	seu	brilho	por	volta	da	página	30.	Os	cristãos	podem	e	devem	ler	literatura
simplesmente	pelo	prazer	de	fazê-lo.	Nós	estimamos	os	valores	e	as	prioridades	que	excedem	em	muito	aquilo	de	mais	digno	que	exista	na	maior	das	bibliotecas.	Os	livros	são	presentes	significativos,	eles	podem	servir	em	funções	estratégicas	na	vida	do	leitor,	e	convidar	os	demais	na	igreja	a	experimentarem	os	prazeres	da	leitura.	Conforme	eles
amadurecem,	as	distrações	da	vida	se	tornam	maiores	e	as	pressões	acadêmicas	se	tornam	mais	fortes.	Is	40.7-8).	O	que	devemos	fazer	com	todos	estes	livros?	Por	anos	negligenciei	o	cultivo	de	minha	imaginação.	As	mulheres	podem	ser	belas,	também,	em	especial	no	seu	interior	(1Pe	3.3-4).	Portanto,	preveja	uma	luta	contra	sua	própria	carne.
Segundo,	inclua	qualquer	categoria	que	você	não	estiver	lendo	no	momento,	mas	que	gostaria	de	adicionar,	talvez	por	ter	sido	mencionada	neste	capítulo.	O	poeta	grego	Epimênides	fornece	a	primeira	citação:	“Pois	nele	vivemos,	nos	movemos	e	existimos”.	Os	livros	antigos	são	como	essa	brisa,	escreve	Lewis.	Eu	adoraria	esquecer	tal	fato,	mas	isso
acabou	me	sendo	útil,	funcionando	como	um	porrete	para	esfregar	o	meu	orgulho	na	minha	cara.	Não	é	aquele	que	lê	mais,	mas	o	que	medita	mais,	que	provará	ser	o	cristão	mais	excelente,	mais	doce,	mais	sábio	e	mais	forte.10	A	meditação	tranquila	sobre	o	que	lemos	não	é	essencial	apenas	para	adquirirmos	sabedoria,	mas	também	para
experimentarmos	deleite.	2.	Eliot,	Isaac	Watts	e	Geoffrey	Chaucer.	Quando	eles	as	fizerem,	encontre	as	respostas	em	livros	teológicos,	copie	as	páginas,	destaque	o	material	relevante	e	dê	a	eles	para	que	leiam.	Obviamente,	a	maioria	dos	grupos	de	leitura	se	reúne	em	torno	de	um	livro,	mas	este	não	é	um	requisito,	e	certamente	não	é	a	única
abordagem	para	um	grupo	de	leitura.	E	muitas	destas	cosmovisões	são	avaliadas	no	livro	O	universo	ao	lado:	um	catálogo	básico	sobre	cosmovisão,	de	James	Sire,	um	bom	recurso	se	você	deseja	contrastar	as	cosmovisões	mais	comuns	que	existem	no	mundo	com	a	cosmovisão	bíblica.	Muita	vezes,	a	falha	fatal	de	um	livro	não	é	que	o	autor	disse	algo
que	seja	superficial,	mas	que	ele	tenha	falhado	em	dizer	algo	essencial.	A	validade	de	trocar	Segundo,	a	leitura	tem	beneficiado	a	comunidade	de	crentes	porque	o	que	os	cristãos	leem	em	particular	tem	como	alvo	o	benefício	da	igreja.	No	final	dos	meus	livros	você	encontrará	uma	lista	parecida	com	esta:	Evangelho	e	Santificação:	12,	56,	120,	187,
220.	Um	exemplo	útil	procede	da	vida	do	dr.	Após	escolher	alguns	poucos	livros	(e	logo	em	seguida	devolvê-los),	eu	me	liberto	dos	lançamentos	e	me	convenço	que	um	livro	mais	antigo	(e	mais	renomado)	seria	um	melhor	investimento.	Se	escolhi	ler	um	livro	com	o	propósito	de	reflexão	espiritual,	mas	após	setenta	páginas	eu	penso	que	ainda	não



encontrei	material	digno	de	reflexão,	passo	para	o	próximo	livro.	Platão	ensina	os	cristãos	a	dependerem	tão	somente	do	Espírito	Santo	até	mesmo	para	os	nossos	pedidos.	É	evidente	que	foi	Deus	quem	deu	percepções	sobrenaturais	a	estes	israelitas;	mas	o	Antigo	Testamento	claramente	implica	que	um	homem	pode	sim	pensar	com	legitimidade	e
falar	com	sabedoria,	dentro	de	um	escopo	limitado,	sem	uma	revelação	especial.	Reinke	construiu	uma	argumentação	sábia,	teológica	e	edificante	sobre	o	porquê	de	as	palavras	importarem.	Ele	vê	a	grande	quantidade	de	lodo	do	rio	que	fica	na	bateia.	Tornar	os	livros	atraentes	nesta	cultura	é	especialmente	difícil,	mas	acender	o	amor	pela	leitura	nas
outras	pessoas	é	uma	alta	vocação,	digna	de	nosso	tempo,	planejamento	e	perspectiva	de	futuro.	Desenvolveremos	esta	ideia	no	capítulo	9.	e.,	as	categorias	de	bom	ou	mau	são	fictícias	ou	de	algum	modo	irrelevantes)	[...]	A	questão	real	é,	qual	é	a	visão	geral	da	natureza	do	homem	apresentada	pelo	filme	e	que	pode	ser	percebida	por	um	espectador
razoavelmente	perspicaz?	Pais	que	ensinam	seus	filhos	em	casa	e	que	procuram	criar	listas	de	leitura	à	medida	que	educam	seus	filhos	cristãos	encontrarão	aqui	orientação	graciosa	e	cheia	de	princípios.	Mas	o	que	aquele	terremoto	significa	para	o	povo	nas	ruas,	e	para	a	nação	como	um	todo,	não	pode	ser	capturado	por	imagens.	John	Piper,	“The
Ethics	of	Ayn	Rand:	Appreciation	and	Critique”,	1	de	junho	de	1979,	rev.	Eu	interpreto	o	Salmo	36.7-9	como	uma	referência	da	abundante	bondade	de	Deus	a	todas	as	suas	criaturas,	tanto	ao	homem	com	aos	animais	(v.	Agora,	acho	que	escrever	em	um	livro	é	sinal	de	ser	um	leitor	saudável	e	maduro.	Vocês	não	viverão	muito	ali;	serão	totalmente
destruídos.	E	as	margens	são	o	lugar	ideal	para	ventilar	a	ira	ou	cantar	louvores.	“Quem	é	digno	de	abrir	o	selo?”,	clama	um	anjo.	Pegue	um	livro	sobre	negócios	em	minha	prateleira,	e	você	notará	minhas	notas	reunidas	nas	margens	e	nas	páginas	em	branco	do	começo	e	do	final	do	livro.	Se	você	tem	vinte	anos,	deve	dedicar	ao	livro	a	leitura	de
oitenta	páginas	antes	de	abandoná-lo.	Porque	não	posso	imaginar	qualquer	realidade	colocando	esta	à	sombra,	e	acho	que	é	a	piedade	que	proíbe	que	eu	sequer	tente”.7	Declarações	reflexivas	como	esta	são	comuns	nos	romances	de	Robinson.	Leland	Ryken,	Windows	to	the	World:	Literature	in	Chrisian	perspective	(Eugene,	OR:	Wipf	&	Stock,	2000),
p.	Este	descobrimento	do	véu	transforma	o	modo	como	lemos	os	livros.	Estas	são	atividades	e	qualidades	que	enobrecem.	Sua	impressão	sobre	isto	pode	ser	mais	bem	definida	em	uma	dessas	teologias	do	tipo	maniqueístas,	que	veem	o	mundo	natural	como	indigno	de	ser	penetrado.	[...]	O	mundo	é	atomizado”.13	O	oposto	à	fragmentação	é	a	coesão,	e
coesão	é	vital	para	a	cosmovisão	cristã.	As	imagens	podem	captar	a	nossa	atenção,	mexer	com	nossas	emoções	e	nos	prover	uma	vida	inteira	de	deleite	estético	que	glorifica	a	Deus.	Um	dia,	este	universo	passará	–	ele	será	enrolado	como	um	pergaminho,	queimado	e	derretido	com	um	rugido	–	e	os	novos	céus	e	a	nova	terra	descerão	em	esplendor.6	A
perfeita	shalom	será	restaurada.	A	meta	aqui	não	é	fazer	a	crítica,	mas	a	simples	reedição	(tão	objetiva	quanto	possível)	daquilo	que	o	autor	tentou	comunicar.	Pais	enganados	ofereciam	o	sangue	de	seus	próprios	filhos	para	apaziguarem	os	deuses	(Ez	16.20-37).	Ler,	especialmente	quando	você	está	apenas	começando,	pode	ser	doloroso.	Ela	era	uma
beleza.	Lewis.2	Por	outro	lado,	aquele	que	busca	a	sabedoria	lerá	um	grande	livro	degustando-o,	e,	no	futuro,	o	lerá	outra	vez.	Nenhum	jornal	sério	ousaria	publicar	sem	imagens.	Ao	esfregar	os	olhos	sonolentos,	o	povo	de	Deus	contemplou	aquela	visão	apavorante.	As	histórias	também	podem	informar	a	mente	e	edificar	a	alma.	Escolha	o	ambiente
Quando	comecei	a	pensar	sobre	as	situações	em	que	procuro	captar	fragmentos	de	leitura,	comecei	a	ver	que	certos	ambientes	favorecem	certos	tipos	de	livro.	Combine	todos	os	livros	de	todas	as	culturas	da	história	humana	e	empilhe	todos	esses	volumes	em	uma	vasta	biblioteca,	e	isto	ainda	não	conseguiria	superar	a	supremacia	da	verdade
doadora	da	vida	que	há	nas	Escrituras	(1Co	15.3-5).	As	implicações	disso	são	enormes	para	os	leitores	de	livros:	o	modo	como	lemos	online	afeta	a	nossa	leitura	offline.	Separe	um	tempo	para	planejar	os	livros	por	época,	por	interesse	pessoal	e	até	por	estudos	escolares.	No	verão	de	2008,	o	jornalista	Nicholas	Carr	publicou	um	artigo	no	The	Atlantic
que	trouxe	estas	preocupações	atraindo	a	atenção	popular	sob	o	instigante	título:	“O	Google	está	nos	tornando	burros?”.	Tampouco	são	brincadeiras	de	criança.	Quando	o	momento	adequado	chegar,	encoraje	seus	filhos	a	discordarem	de	um	livro.	Isto	significa	que	encontrei	algumas	referências	úteis	sobre	a	conexão	entre	o	evangelho	e	como	viver	a
vida	cristã	em	cinco	páginas.	Mas	o	cristão	sabe	desde	o	princípio	que	a	salvação	de	uma	única	alma	é	mais	importante	do	que	a	produção	ou	a	preservação	de	todos	os	épicos	e	tragédias	do	mundo	[...]	A	verdadeira	frivolidade,	a	solene	vacuidade,	é	identificada	com	aqueles	que	tornam	a	literatura	algo	autoexistente	para	ser	valorizada	por	si
mesma.5	Como	cristãos,	não	podemos	fazer	da	literatura	a	nossa	religião.	Tão	engenhoso	é	o	plano	do	evangelho	que,	quando	os	homens	e	Satanás	conspiraram	para	matar	e	enterrar	o	Salvador,	eles	apenas	cumpriram	o	plano	de	Deus	Pai	para	a	vitória	do	seu	Filho.	Ou	em	seis	meses...	O	trabalho	de	parto	chocante	e	a	cena	na	sala	de	parto	se
parecem	com	isto,	segundo	D.A.	Carson:	A	cena	é	grotesca.	Os	livros	anotados	também	constituem	um	sistema	pronto	de	registro	e	recuperação.	Mas	às	vezes,	todos	vocês	discordarão	deste	autor.	Talvez	seja	aquele	livro	que	você	já	leu.	E	Shakespeare?	Existe	sabedoria	nos	livros	não	cristãos	que	são	consistentes	com	as	Escrituras	e	úteis	para	se
viver	sabiamente.	Eu	lhe	dou	permissão	para	mutilar	o	capítulo	13	para	praticar.	Nós	temos	um	chamado	maior.	Devo	fazer	anotações	nas	margens	do	meu	livro?	O	esquema	astuto	de	um	chefe	da	máfia	na	ficção	criminal,	o	assassinato	sangrento	feito	por	um	vampiro	nos	livros	de	horror,	ou	um	encontro	sexual	ilícito	de	duas	pessoas	em	uma	novela
romântica	exigem	muito	menos	da	atenção	do	leitor	do	que	a	delicadeza	do	fruto	do	Espírito	Santo.	Considere	cada	capítulo	que	você	ler	em	um	livro	de	vida	cristã	como	uma	ferramenta	individual	para	o	uso	pastoral.	O	Cristianismo	é	a	verdadeira	religião,	portanto,	é	também	a	mais	elevada	e	a	mais	pura.	James	W.	A	Bíblia	falava	da	vinda	do
Salvador	desde	os	primeiros	capítulos	de	Gênesis,	e	os	israelitas	tinham	acesso	à	palavra	de	Deus	escrita.	Havia	um	“bibliomatador”	à	solta.	Uma	compreensão	firme	da	cosmovisão	bíblica,	aprendida	diretamente	do	estudo	das	Escrituras,	é	essencial	para	o	leitor	cristão	por	causa	das	distorções	da	cosmovisão	bíblica	que	podem	ser	encontradas	em
qualquer	prateleira	das	livrarias.	A	cena	é	inconcebível.	É	também	o	apresentador	do	podcast	Ask	Pastor	John,	programa	com	o	teólogo	John	Piper.	Este	é	um	lugar	certo	para	terminarmos	esta	jornada	que	percorremos	juntos.	Se	minha	mesa	de	trabalho	e	a	caixa	de	entradas	se	mantêm	limpas,	é	porque	este	livro	me	ensinou	como	gerenciar	tarefas	e
projetos.	O	sucesso	do	meu	trabalho	está	intimamente	ligado	à	minha	capacidade	de	me	comunicar	com	clareza.	Packer	em	The	Gospel	in	Dostoyevsky:	Selections	from	His	Works	(Ulster	Park,	NY:	Plough,	2004),	vii:	“Suas	tramas	e	personagens	identificam	a	sublimidade,	a	perversidade,	a	maldade	e	a	miséria	do	homem	adulto	caído	de	um	modo
arquetípico	que	só	encontra	paralelo	em	Ésquilo	e	Shakespeare,	enquanto	que	sua	visão	dramática	da	extraordinária	graça	de	Deus	e	das	agonias	de	Cristo,	bem	como	das	nossas	que	acompanham	a	salvação,	tem	um	alcance	e	profundidade	que	se	aproximam	apenas	de	Dante	e	Bunyan.	Aquele	que	no	princípio	criou	o	cosmos	pela	palavra	de	sua
boca,	Aquele	que	inventou	a	linguagem	humana	no	Éden,	Aquele	que	dispersou	as	línguas	por	toda	Babel,	havia	agora	colocado	a	caneta	sobre	o	papel	–	ou	melhor,	o	dedo	sobre	a	pedra	–	e	escreveu.	“Sabemos	também	que	o	Filho	de	Deus	veio	e	nos	deu	entendimento,	para	que	conheçamos	aquele	que	é	o	Verdadeiro.	A	atenção	universal	está
concentrada	no	Cordeiro	que	parecia	morto	e	seus	sete	olhos	e	sete	chifres.	Como	ler	livros	20	dicas	e	truques	para	ler	livros	de	não	ficção	9.	Considere	a	história	da	serpente	de	bronze	de	Moisés	(Nm	21.4-9).	Sempre	haverá	interrupções	e	outras	coisas	a	fazer.	Mas	minha	questão	é	a	seguinte:	para	cada	um	dos	livros	que	escolhe	ler,	você	precisa
ignorar	dez	mil	outros	livros	simplesmente	porque	você	não	terá	tempo	(ou	dinheiro!).	Então,	Calvino	se	alimentou	do	conhecimento	com	o	mesmo	prazer	que	uma	cervo	se	alimenta	de	milho	doce.	Platão	é	aqui	incluído	como	um	dos	que	ele	considera	como	sóbrio.	Um	livro	que	me	ajuda	a	esclarecer	meu	foco	e	identificar	minhas	prioridades
essenciais	no	trabalho	é	Empresas	feitas	para	vencer,	de	Jim	Collins.	Nossos	livros	são	meios	de	companheirismo	e	edificação.	Todo	sábado,	o	povo	judeu	se	reunia	nas	sinagogas	e	liam	juntos	a	Torá	–	os	cinco	primeiros	livros	do	Antigo	Testamento	escritos	por	Moisés.10	Esta	foi	a	prática	deles	durante	séculos.	Não	esqueça	este	ponto,	especialmente
à	luz	do	capítulo	anterior”.	Você	ficará	exausto,	disse	Salomão.	23.	51-78.	A	obra	da	cosmovisão	Desenvolver	uma	cosmovisão	bíblica	é	um	trabalho	pesado,	mas	o	resultado	é	uma	mente	capaz	de	discernimento,	o	que	é	essencial	se	quisermos	nos	beneficiar	dos	livros.	Mahaney	Quando	eu	era	novo,	odiava	ler.	Com	frequência,	nos	encontramos
isolados	em	uma	bolha	cristã	que	torna	difícil	relembrarmos	o	desespero	que	experimentamos	sem	Cristo.	As	leituras	profundas	que	costumavam	acontecer	naturalmente	se	tornaram	uma	luta	[...].	No	ano	passado,	li	A.	No	primeiro	exemplo,	eu	envolvi	a	nossa	imaginação	primária.	Geerhardus	Vos,	Redemptive	history	and	Biblical	Interpretation:	The
Shorter	Writings	of	Geerhardus	Vos	(Phillipsburg,	NJ:	Presbyterian	and	Reformed,	1980),	p.	Se	isso	soa	intimidador,	estes	mesmos	pontos	são	condensados	em	Reformed	Dogmatics:	Abridged	in	One	Volume,	John	Bolt	ed.	A	leitura	geralmente	coincide	com	o	texto	que	é	pregado	pelo	pastor.	Contudo,	a	evidência	sugere	que	esta	influência	era	indireta.
Mas	se	você	deseja	aprender	a	ler	mais	rapidamente,	experimente	essa	técnica.	Especialmente	se	você	não	tem	os	recursos	necessários	para	manter	uma	livraria	na	igreja,	mantenha	uma	lista	de	literatura	recomendada	no	blog	ou	no	site	da	igreja.	Tenho	grande	dívida	por	suas	edições,	sugestões,	orações	e	amizade.	Todos	os	olhares	se	concentram
em	um	rolo	fechado,	sete	vezes	selado.	11.	A	beleza	se	origina	em	Deus,	mas	a	literatura	bela	constrói	um	péssimo	deus,	um	deus	fraco.	Martin	H.	“Estou	convicto	que	um	estudo	frutífero	é	primariamente	pensar,	e	não	ler”,	disse	John	Piper.	Terceiro,	Lewis	argumenta	que	os	livros	antigos	renovam	a	nossa	mente	do	ar	viciado	que	ambienta	a
literatura	contemporânea.	Erros	nesta	questão	inevitavelmente	levarão	a	erros	maiores	em	muitas	outras	áreas.	Mas	sempre	controlado	pelo	discernimento	aguçado	pelas	Escrituras.	Deus	não	precisa	ser	conectado	a	uma	tomada	para	ser	recarregado.	Em	um	dado	momento,	Calvino	estima	o	valor	dos	livros	de	ciência,	medicina,	matemática	e
filosofia	escritos	por	“autores	profanos”	(referindo-se	aos	escritores	intelectuais	não	cristãos,	não	aos	romancistas	vulgares).	Deus	concede	suas	bênçãos	aos	leitores	que	ouvem	as	suas	palavras	e	lhes	dão	atenção.	17.	A	fotografia	é	um	dos	meus	passatempos	favoritos.	Eu	queria	ter	recebido	uma	cópia	deste	livro	logo	quando	me	converti.	A	resposta
é	um	choque	espiritual.	18.	Dostoiévski	foi	um	escritor	realista	que	procurou	lançar	um	olhar	honesto	nas	nuances	do	nosso	mundo	pecador.	Ele	se	humilhou	ao	ponto	de	morrer,	e	morrer	na	cruz.	In	my	case,	since	I	have	Windows	7	Ultimate,	any	option	I	selected	gave	me	the	same	result:	Windows	8	Pro	for	$39.99.	Carson,	Escândalo:	A	cruz	e	a
ressurreição	de	Jesus	(São	José	dos	Campos,	SP:	Editora	Fiel,	2011),	88.	Aprender	a	andar	é	natural;	aprender	a	ler	não	é	natural.	A	forma	exata	que	você	vai	colecionar	estas	percepções	pode	variar.	Calvino	utiliza	Platão	como	exemplo	de	cegueira	espiritual	que	alcança	até	a	mais	brilhante	mente	pagã.	Então,	Moisés	escalou	até	a	“nuvem	escura	em
que	Deus	se	encontrava”	(Êx	20.21).	O	cumprimento	final	já	está	tomando	o	seu	lugar.	Então,	420	minutos	de	leitura	por	semana	representam	105.000	palavras	por	semana.	Talvez	você	tenha	de	parar	de	fazer	alguma	coisa.	A	literatura	como	realização	humana	pode	conter	a	verdade,	bondade	e	beleza,	mas	também	é	falível,	imperfeita	e	de	valor
passageiro.	Eu	observei	que:	eu	me	tornava	menos	crítico	com	os	ebooks	que	estava	lendo;	eu	começava	a	ter	um	persistente	sentimento	de	estar	apressado;	eu	começava	a	achar	difícil	manter	minha	atenção	linear	contínua;	eu	raramente	meditava	naquilo	que	estava	lendo;	eu	reagia	ao	que	estava	lendo,	ao	invés	de	parar	para	pensar	e	meditar;	eu
me	via	tentado	a	pular	para	um	livro	diferente	a	menos	que	o	livro	prendesse	a	minha	atenção	em	todos	os	momentos;	eu	me	via	“folheando”	e	correndo	os	meus	olhos	pelos	livros.	15.	Este	livro	revela	que	no	coração	cada	pecado	escravizante	jaz	a	idolatria.	Neste	livro,	eu	direciono	cada	questão	da	maneira	mais	direta	possível	–	graças	às	Escrituras,
a	uns	poucos	professores	de	história	da	igreja,	alguns	livros	antigos,	a	poucos	livros	novos,	meus	amigos	e	minha	própria	experiência	(principalmente	equívocos).	Ler	todo	o	restante	Este	capítulo	é	um	panorama	de	todos	os	tipos	de	livros	que	leio.	A	literatura	clássica	conecta-se	às	pessoas	e	oferece	um	estoque	enorme	e	disponível	de	ilustrações	de
sermões	que	mexem	com	a	alma.	Quando	perdemos	as	referências,	eles	podem	nos	corrigir.	37.	Deve	estar	aberto	a	novas	descobertas?	Nada	mal	para	cinco	décadas	de	leitura.	Da	mesma	forma	que	a	força	da	gravidade	nos	atrai	e	nos	mantém	presos	aos	nossos	assentos,	nossa	atração	por	essas	telinhas	iluminadas	pode	se	tornar	um	hábito	tão	forte
que	nunca	paramos	para	pensar	sobre	o	assunto	de	verdade.	O	impulso	de	desobedecer	a	Deus	e	suprimir	a	verdade	de	Deus	flui	naturalmente	do	nosso	coração	(Rm	1.18-32).	Leitores	maduros	comparam	seus	livros.	O	próprio	Jesus	Cristo	é	a	Palavra	viva	de	Deus	(Jo	1.1-5).	Se	enchermos	as	nossas	vidas	com	fragmentos	de	informações,	nossos
cérebros	se	adaptarão	e	nossa	concentração	enfraquecerá.	Existem	muitos	livros	clássicos	escritos	tanto	por	autores	cristãos	como	não	cristãos.	Isso	evita	que	eu	permita	que	a	abundância	de	literatura	em	uma	categoria	determine	minha	dieta	literária.	Eu	penso	visualmente,	e	o	livro	Desenhando	negócios,	de	Dan	Roam,	me	ajudou	a	aprender	como
usar	os	gráficos	visuais	para	ajudar	a	resolver	problemas	e	como	desenvolver	um	fluxo	de	trabalho	claro.	Eu	observo	estas	repetições.	Martinho	Lutero,	“The	Gospel	for	the	Festival	of	the	Epiphany,	Matthew	2:1-12”	em	Sermons	II	(ed.	Eu	pesquiso	e	escrevo.	Daniel	L.	Vistos	deste	ângulo,	a	Reforma	foi	uma	“restauração	da	centralidade	bíblica	das
palavras”.10	Com	frequência,	dizemos	que	ver	é	crer.	E	aquelas	páginas	em	branco	no	início	e	no	final	do	livro	funcionam	como	um	caderno	de	notas	pessoais	para	todo	tipo	de	observação,	citação	e	perguntas.	Este	espaço	é	perfeito	para	traçar	o	desenvolvimento	do	capítulo.	O	que	pode	ser	feito	sobre	isso?	Até	a	Guerra	Civil,	os	jornais	eram	assim	–
linha	após	linha,	parágrafo	após	parágrafo,	coluna	após	coluna	de	simples	textos	em	preto	e	branco.	Paulo	lhes	ofereceu	poder	e	sabedoria	no	Messias	crucificado	(embora	de	uma	forma	muito	diferente	do	que	seu	público	esperava!).	7,	Part	1:	The	Holy	Sonnets	(Bloomington,	IN:	Indiana	University,	2005),	p.	Em	segundo	lugar,	os	livros	que
honestamente	revelam	o	pecado	podem	instigar	o	nosso	coração	pelos	perdidos.	Liderar	grupos	de	discussão	não	é	algo	fácil,	mas	pode	ser	um	papel	recompensador	para	um	pastor.	Quando	o	saco	está	cheio,	você	amarra	a	boca	e	o	leva	para	fora.	Por	outro	lado,	os	livros	que	obviamente	não	são	de	orientação	cristã	são	muito	menos	propensos	a	nos
enganar	espiritualmente	porque	mantemos	esses	livros	à	distância,	nos	aproximamos	deles	mantendo	um	distanciamento	cauteloso,	e	abrimos	sua	capa	cheios	de	expectativas	de	discordância	com	o	autor.	Ler	pode	ser,	em	última	análise,	um	meio	de	trazer	benefício	eterno	à	nossa	alma.	Minha	esposa	e	eu	procuramos	conectar	o	interesse	literário	de
nossos	filhos	com	autores	específicos.	Qualquer	luz	da	verdade	em	seus	escritos	não	tem	poder	para	levá-los	a	Cristo	e	à	salvação.	Alan	Jacobs,	The	Pleasures	of	Reading	in	the	Age	of	Distraction	(Cambridge:	Oxford	University	Press,	2011),	p.	A	força	deste	modelo	é	a	prioridade	aos	livros	antigos.	McCarthy	é	uma	exceção.	“Ora,	o	que	vocês	adoram,
apesar	de	não	conhecerem,	eu	lhes	anuncio”	(v.	Ele	seleciona	autores	específicos	na	história,	o	que	ela	chama	de	“o	cânon	dos	teólogos”.	A	linguagem	traz	precisão	e	clareza	de	sentido	para	aquilo	que	nossos	olhos	veem.	A	história	de	um	homem	comum	Eu	leio	livros	aos	montes.	Ele	é	o	único	mediador	entre	o	santo	Deus	e	o	homem	pecador.	Estas
duas	categorias	foram	formadas	quando	Deus	invadiu	a	história	e	correu	o	seu	dedo	em	uma	tábua	de	pedra.	Segundo,	Deus	oferece	um	rico	estoque	de	delícias	a	serem	desfrutadas	por	suas	criaturas	(v.	John	Vriend,	4	vols.	Se	tivermos	a	história	certa,	poderemos	aprender	muito	sobre	o	nosso	mundo,	nossos	problemas,	e	até	sobre	nós	mesmos.	Às
vezes	a	abordagem	cristã	apropriada	para	a	literatura	é	humildemente	adiá-la.	No	princípio,	a	criação	existia	em	perfeita	shalom,	a	harmonia	resultante	da	“união	perfeita	entre	Deus,	humanos,	e	toda	a	criação	na	justiça,	completude	e	deleite”.2	Cristo	era	o	arquiteto	da	criação,	e	até	hoje	ele	mantém	os	átomos	do	universo	juntos	pela	palavra	do	seu
poder	(Cl	1.15-17;	Hb	1.3).	A	memória	encolhe	como	uma	uva	que	meus	filhos	esqueceram	no	banco	traseiro	do	carro.	Ela	é	verdade	em	tudo	o	que	ensina.	Por	outro	lado,	nós	buscamos	por	Deus,	o	Evangelho	do	seu	Filho	e	a	salvação	das	almas.	Não	estávamos	tentando	protegê-lo	do	mundo.	Começaremos	a	achar	os	artigos,	capítulos	e	livros	mais	e
mais	exigentes	conforme	nossos	períodos	de	atenção	se	tornam	mais	curtos.	Felizes	para	sempre	Cinco	marcas	de	um	leitor	de	livros	saudável	Agradecimentos	“Na	tua	luz,	vemos	a	luz”	Salmo	36.9	(ARA)	APRESENTAÇÃO	George	Lucas	(Geolê)	“A	leitura	de	livros	não	é	apenas	uma	questão	de	gerenciamento	de	tempo;	é	uma	questão	de	guerra.”
(capítulo	10)	Eu	sabia	que	estava	em	guerra.	Com	ninguém	à	vista	e	sem	qualquer	resolução	aparente,	o	apóstolo	João	não	se	contém	e	pranteia	profundamente.	Sabemos	que	não	havia	problema	algum	com	as	suas	Bíblias.	E	se	um	livro	não	parece	estar	ativando	o	interesse	em	seu	filho,	encontre	outro	diferente.	E	eu	já	sou	casado.	Desviando-se	das
distrações	Então,	o	Google	está	nos	tornando	burros?	Depois	que	Moisés	se	arrependeu	pela	murmuração	do	povo,	Deus	instruiu	Moisés	a	construir	uma	serpente	de	bronze	e	colocá-la	no	alto	de	um	poste.	E	eu	tinha	um	problema.	Permanecer	pequeno	permite	maior	flexibilidade.	A	bondade	também	o	faz,	mas	em	um	plano	mais	tranquilo.	Os	leitores
são	tentados	a	mergulhar	direto	nas	primeiras	páginas,	mas	fazer	a	radiografia	do	livro	exige	paciência.	Para	a	maioria,	ter	de	ler	um	livro	é	como	tentar	beber	um	copo	enorme	de	vitamina.	O	prego	que	cai	é	um	detalhe	perdido.	Não	importa	o	quanto	tentasse,	eu	não	os	conseguia	reverter.	Um	livro	de	negócios?	Nós	estamos	dispostos	a	sacrificar	o
tempo	de	que	dispomos	para	ler	literatura	com	o	propósito	de	servir	ao	nosso	próximo,	orar	uns	pelos	outros,	ter	comunhão	com	os	crentes	e	servir	em	nossas	igrejas.	Esta	foi	a	lição	que	John	Newton	aprendeu.	E	sempre	posso	reler	o	livro	Running	Scared:	Fear,	Worry,	and	the	God	of	Rest	de	Ed	Welch.	Por	meio	do	livro	de	Apocalipse,	Deus	deseja
que	“vejamos”	com	os	olhos	da	nossa	imaginação	os	profundos	e	invisíveis	poderes	que	estão	em	ação.	So	if	you	have	Security	Essentials	installed	on	Windows	7,	you’ll	have	to	remove	it	before	upgrading.	O	que	vou	perder	se	não	ler	livros?	As	ideias,	convicções	e	advertências	dos	séculos	anteriores	sopram	sobre	as	nossas	vidas	e	refrescam	as	nossas
perspectivas.	Assim,	eu	leio	livros	para	ser	movido	espiritualmente.	Esse	mesmo	autor	é	também	excepcional	ao	explicar	as	bases	da	lógica.	É	uma	forma	construtiva	de	diversão.	O	sentido	secundário	da	imaginação	(ver	em	nossas	mentes	o	que	nunca	experimentamos)	é	uma	habilidade	exclusiva	do	ser	humano.	Além	do	mais,	imagens	esculpidas	de
Deus	não	poderiam	se	provar	úteis	para	contextualizar	e	ganhar	os	corações	de	nações	mais	familiarizadas	com	as	imagens	visíveis	dos	seus	deuses?	Agora	ele	está	invisível.	Denominamos	este	evento	“o	êxodo”.	A	Bíblia	foi	escrita	por	Deus	por	meio	de	autores	humanos,	mas	é	completamente	inspirada	em	todas	as	suas	partes.	Uma	vez	mais,	a
história	é	revestida	em	linguagem	de	fantasia,	mas	o	ponto	é	absolutamente	verdadeiro.	Eu	nunca	teria	crescido	em	minha	compreensão	do	evangelho.	Ele	também	explica	porque	os	perigos	espirituais	mais	traiçoeiros	surgem	de	livros	teologicamente	distorcidos,	escritos	por	lobos	vestidos	em	pele	de	carneiro.	(Êx	20.4-5).	Maldanado	repreende	o	seu
jovem	protegido	por	seu	erro	desastroso:	“para	começo	de	conversa,	você	permitiu	ao	seu	paciente	ler	um	livro	que	ele	realmente	apreciava,	não	para	fazer	observações	inteligentes	sobre	ele	aos	seus	novos	amigos,	mas	por	puro	prazer”.17	Com	esta	frase,	Lewis	queria	que	o	leitor	percebesse	o	benefício	espiritual	de	desfrutar	a	beleza	estética	de	um
livro.	Recomendações	específicas	são	com	frequência	mais	bem	descobertas	sob	a	liderança	de	um	pastor	sábio	e	com	uma	bagagem	de	leitura	que	conheça	você	bem.	No	trabalho,	eu	sempre	leio	uma	pequena	devocional	em	pequenos	espaços	de	tempo.	Conforme	se	aproxima	da	lata	e	levanta	a	tampa,	você	se	engasga	com	o	cheiro	repugnante	de
lixo	antigo	fermentado.	Por	que	não	usar	as	ilustrações	da	literatura	clássica?	Eu	o	encorajo	a	encontrar	pessoas	em	sua	igreja	que	amem	a	leitura.	Heath	&	Co.,	1908),	p.	Lá	vocês	prestarão	culto	a	deuses	de	madeira	e	de	pedra,	deuses	feitos	por	mãos	humanas,	deuses	que	não	podem	ver,	nem	ouvir,	nem	comer,	nem	cheirar.	139.	“Portanto,	a
presente	admoestação	é	muitíssimo	oportuna:	o	que	nos	é	imprescindível	saber,	e	o	que	o	Senhor	quer	que	contemplemos,	acima	e	abaixo,	à	direita	e	à	esquerda,	adiante	e	por	detrás.	Celebre	os	clássicos.	O	povo	nômade	de	Deus	está	pronto	para	iniciar	a	conquista	da	Terra	Prometida.	Eu	escrevo	em	meus	livros	para	encontrar	o	esqueleto	do	livro.
Atribuiria	autoridade	suprema	às	minhas	próprias	emoções	ou	possivelmente	à	alguma	experiência	pessoal.	Lá	estava	ele,	suspenso	entre	céu	e	terra	em	um	madeiro,	rejeitado	pelos	pecadores	e	abandonado	pelo	santo	Deus.	Em	minha	própria	pesquisa,	tenho	recebido	auxílio	do	teólogo	holandês	do	século	XIX,	Herman	Bavinck	e	sua	extraordinária
obra	Reformed	Dogmatics,	ed.	Os	livros	recreativos	que	leio	sempre	são	centrípetos,	puxando-me	para	o	livro,	para	o	deleite	literário.	8	COMO	LER	LIVROS	20	dicas	e	truques	para	ler	livros	de	não	ficção	Aprender	a	ler	é	um	milagre.	54	de	Luther’s	Work,	Edição	Americana,	ed.	218.	E	lá	procurarão	o	Senhor	,	o	seu	Deus,	e	o	acharão,	se	o	procurarem
de	todo	o	seu	coração	e	de	toda	a	sua	alma.	Nós	imaginamos	porque	o	nosso	Criador	imagina.	“A	abertura	ao	aprendizado	a	partir	da	sabedoria	de	outros	povos	reflete	a	convicção	teológica	de	que	o	Deus	de	Israel	é	o	Deus	de	todas	as	nações	e	de	toda	a	vida”,	escreve	o	teólogo	John	Goldingay.	32.	E	não	podemos	usar	a	nossa	leitura	como	um	meio
de	desfrutar	da	presença	de	Deus.	Packer,	professor	de	teologia,	Regent	College;	autor	de	O	conhecimento	de	Deus	“Este	é	o	livro	perfeito	para	quem	não	gosta	de	ler,	ou	para	quem	gosta,	mas	que	não	tem	a	certeza	de	estar	fazendo	bom	uso	do	seu	tempo	–	ou	ainda,	para	quem	ama	ler	um	pouco	demais	e	precisa	prosseguir	com	discernimento.	A
Escritura	nos	oferece	essa	História.	E	para	um	leitor	atraído	pelos	“lançamentos”	nas	livrarias,	este	é	um	sermão	que	prego	para	mim	mesmo	com	frequência.	Eu	amo	caminhar	com	minha	esposa	pelos	corredores	da	Galeria	Nacional	de	Arte	em	Washington	D.C.,	gosto	de	ver	as	animações	da	Pixar	em	3D	com	minha	família	e	de	ler	livros
maravilhosamente	ilustrados	com	meus	filhos.	Mas	neste	capítulo	quero	me	concentrar	no	valor	dos	livros	não	cristãos.	Minhas	prioridades	me	dão	um	esquema	abrangente	para	a	minha	dieta	literária	como	um	todo.	81-82.	Mas	eles	não	são	nada	além	de	ilustrações.	O	discernimento	protege	a	igreja,	e	o	discernimento	protege	os	nossos	corações.
Spurgeon	esclareceu	bem	esta	questão:	Quando	você	lê	uma	passagem	das	Escrituras,	e	encontra	qualquer	contentamento	nela,	corra	até	o	seu	vizinho	que	está	doente	e	conte	a	ele	o	que	Deus	lhe	disse.	Este	livro	cobre	um	amplo	espectro	de	tópicos:	por	que,	afinal,	devemos	ler	livros;	como	escolher	os	melhores	livros;	como	encontrar	tempo	para
ler;	e	como	encontrar	alegria	–	e	não	tédio	–	nas	páginas	de	um	livro.	É	minha	forma	de	afirmar	o	direito	de	propriedade.	Aqui,	apresento	uma	cena	ligeiramente	diferente.	Se	você	não	consegue	ler	os	livros	de	profunda	erudição	teológica,	sim,	se	Jesus	Cristo	for	seu	–	e	se	você	confia	nele	–	mesmo	o	conhecimento	imperfeito	que	você	possui	dele
provará	que	você	é	dele,	e	ele	nunca	o	abandonará,	e	nem	o	deixará.7	Spurgeon	não	está	encorajando	os	cristãos	a	evitarem	a	leitura	de	livros	teológicos.	Muitas	igrejas	nos	dias	de	hoje	continuam	a	utilizar	os	lectors,	seja	um	diácono	ou	um	membro	da	igreja	que	leia	as	Escrituras	durante	o	culto	público.	As	palavras	são	os	meios	de	transmitir	ideias
de	pessoa	para	pessoa:	não	é	principalmente	através	dos	símbolos	e	visões,	mas	especialmente	por	palavras,	que	o	Antigo	Testamento	concentrou	o	relato	na	relação	divino-humana”.	E	quando	ele	age,	os	cristãos	são	iluminados.	Pois	“toda	a	humanidade	é	como	a	relva	e	toda	a	sua	glória	como	a	flor	da	relva;	a	relva	murcha	e	cai	a	sua	flor,	mas	a
palavra	do	Senhor	permanece	para	sempre”...	Sua	série	de	sete	livros	chamada	As	Crônicas	de	Nárnia	são	uma	leitura	imperdível	tanto	para	crianças	como	para	adultos.	A	forma	que	cada	autor	aborda	estes	tópicos	pode	ser	construída	de	maneira	sábia	e	bíblica	–	ou	não.	Embora	seja	algo	difícil	de	proteger,	este	ambiente	de	leitura	pode	ser	a
atmosfera	que	sustenta	a	vida	de	interação	com	Deus.	Primeiramente,	é	importante	entender	que	cada	cosmovisão	pessoal	é	reunida	a	partir	de	muitos	detalhes	que	a	compõem.	Minhas	prioridades	me	ajudam	a	discernir	quais	autores	são	valiosos	em	um	assunto	específico.	Nós	naturalmente	ferimos	uns	aos	outros	e,	pior	ainda,	somos	naturalmente
alienados	de	Deus	(Efésios	2).	Ao	invés	de	buscar	por	fragmentos	de	informação,	nós	devemos	aprender	como	nos	tornarmos	pensadores	mais	profundos	e	que	se	esforçam	com	empenho	para	compreender	(2Tm	2.7).	It’s	mostly	useful	for	figuring	out	which	hardware	and	software	will	not	work	on	Windows	8.	Quando	coloco	os	fones	de	ouvidos	no
lugar	–	a	música	começa,	e	abro	o	meu	livro	–	o	mundo	ao	meu	redor	desaparece.	Devemos	queimá-los?	A	Bíblia	é	um	produto	da	vontade	de	Deus	(2Tm	3.16;	2Pe	1.20-21).	Mas	a	navegação	por	ali	é	boa,	e	há	muitas	opções	de	livros	atrativos.	No	segundo	mandamento,	Deus	escreveu	com	seus	próprios	dedos	em	uma	tábua	de	pedra	assim:	Não	farás
para	ti	nenhum	ídolo,	nenhuma	imagem	de	qualquer	coisa	no	céu,	na	terra,	ou	nas	águas	debaixo	da	terra.	Relíquias	Se	a	história	do	Antigo	Testamento	é	uma	peça	teatral,	o	paganismo	idólatra	é	o	cenário	no	palco	onde	Israel	atuava	em	sua	própria	história.	As	sentenças	são	menores.	Mas	isto	também	é	verdade	com	relação	a	todas	as	nossas
grandes	prioridades	na	vida.	Nós	não	ficamos	em	filas	à	meia-noite	esperando	pela	venda	de	um	livro,	mas	nós	antecipamos	as	datas	de	lançamento	e	aguardamos	pelos	livros	que	estarão	sendo	lançados.	Séculos	mais	tarde	(em	722	a.C.),	Israel	foi	saqueado	pela	Assíria,	e	o	povo	de	Deus	levado	para	o	exílio.	Atualmente,	a	Biblioteca	do	Congresso1
abriga	dezoito	milhões	de	livros.	Bem,	muito	provavelmente	eles	poderiam	encontrá-lo,	sim	–	estão	simplesmente	escolhendo	gastar	seu	tempo	de	outra	forma.4	E	quanto	a	você,	o	que	compete	com	o	seu	tempo	de	leitura?	Por	exemplo,	os	escritos	de	William	Shakespeare	são	obviamente	impactados	pela	Bíblia	de	Genebra	(1560)	e	pelo	Livro	de
Oração	Comum	(1559).	Aqui	vai	uma	série	de	sugestões.	Ele	pinta	um	quadro	sobre	o	poder	do	pecado	que	aprisiona	os	nossos	corações	e	sobre	a	nossa	necessidade	da	graça	de	Deus	para	redenção	das	nossas	vidas.	Veja	o	exemplo	do	conselheiro	bíblico	David	Powlison,	que	usa	uma	literatura	realista	com	temática	sombria	em	suas	aulas	no
seminário.	Aqui,	Paulo	cita	diretamente	dois	poetas	pagãos	(v.	A	mensagem	do	evangelho	que	ele	tanto	havia	lutado	para	destruir	era	agora	a	mensagem	que	ele	estimava.	Quero	lê-lo	por	inteiro,	mas	em	um	ritmo	rápido.	Descobrimos	a	sabedoria	de	Deus	na	loucura	da	cruz.	Meu	plano	era	ler	todo	o	Novo	Testamento	e	marcar	todos	os	mandamentos
de	Deus.	O	livro	de	Apocalipse	é	um	dos	exemplos	mais	longos	(leva	cerca	de	setenta	minutos	para	ler	todo	o	Apocalipse	em	voz	alta,	de	acordo	com	a	minha	Bíblia	em	áudio	do	iTunes).	Eu	acho	que	os	únicos	livros	que	devem	ser	queimados	–	ou	ao	menos	banidos	–	são	os	medíocres.	Eu	faço	uma	linha	vertical	para	as	seleções	que	são	muito
importantes	e	uma	linha	dupla	vertical	para	as	que	são	essencialmente	importantes.	A	questão	central	deste	capítulo	não	é	que	você	deve	se	desconectar	da	internet.	158.	Mas	antes	mesmo	de	abrir	as	portas,	sou	saudado	por	promoções	de	livros	em	queima	de	estoque	–	centenas	deles	–	que	ficam	me	provocando	a	olhar	suas	etiquetas	com	desconto.
Tendo	recusado	a	ensinar	a	Bíblia	na	linguagem	comum	do	povo,	voltaram-se	para	as	imagens,	insistindo	que	“as	imagens	são	os	livros	dos	que	não	sabem	ler”.	Ou	você	já	é	alguém	que	ama	a	leitura?	Eu	uso	minha	Bíblia	de	Estudo	ESV	para	isso.	Qual	é	a	solução	para	o	nosso	dilema?	De	muitas	maneiras,	estes	impulsos	espirituais	eram	legítimos.
Para	mim,	aprender	não	é	natural.	Os	pais	devem	continuar	a	ler	em	voz	alta	para	seus	filhos	enquanto	eles	crescem.	O	erudito	da	Bíblia	D.	A	linguagem	informa	melhor	acerca	de	nossa	esperança	eterna	Deus	projetou	a	linguagem	para	nos	ensinar	a	respeito	de	como	guardar	a	fé,	a	esperança	eterna	e	as	divinas	promessas.	Bob	chegou	e,	como
sempre,	preparei	meu	quarto	para	outra	festinha	de	drogas,	colocando	uma	toalha	enrolada	na	base	da	porta	do	quarto	para	que	minha	família,	supostamente,	não	sentisse	o	cheiro.	Evite	certos	livros	por	causa	da	consciência	A	conformidade	com	os	padrões	de	pensamento	dos	não	cristãos	é	danosa	às	nossas	almas	(Rm	12.2).	Quando	imaginamos	um
rei	conquistador,	pensamos	em	César	de	mandíbulas	cerradas	segurando	uma	espada	de	prata,	e	não	em	um	Cordeiro	com	feridas	mortais.	Eu	estava	cego	para	a	glória	do	Salvador,	e	por	isso	a	Bíblia	não	fazia	sentido	para	mim.	Desta	maneira,	os	livros	(mesmo	a	ficção	não	cristã)	oferecem	aos	pais	um	modo	de	treinarem	e	prepararem	as	crianças	na
confrontação	das	situações	da	vida	real,	das	atitudes	pecaminosas,	e	do	modo	mundano	de	pensar.	O	DNA	de	Saulo	podia	ser	mapeado	até	os	homens	e	mulheres	que	receberam	as	tábuas	escritas	pelo	dedo	de	Deus.	Como	posso	fazer	isso?”	Excelente	pergunta.	E	embora	ele	tenha	dado	a	sua	vida	para	ser	sacrificada,	suas	feridas	são	as	marcas	de	um
conquistador	que	foi	morto	enquanto	derrotava	o	inimigo.2	O	sentido	das	imagens	é	simples	e	claro:	Jesus	é	digno	de	todo	o	nosso	louvor!	Mas	em	invés	de	simplesmente	dizer	Jesus	é	digno,	Deus	aciona	os	olhos	da	nossa	imaginação	para	ver	exatamente	quão	digno	é,	na	realidade,	aquele	Cordeiro	de	sete	olhos	e	sete	chifres.	De	um	lado	da	estrada,
não	podemos	apenas	fechar	os	nossos	olhos	aos	retratos	do	pecado	e	do	mal	na	literatura.	Lewis	disse	que,	em	um	dia	chuvoso,	ele	podia	pegar	um	livro	aleatoriamente	da	prateleira	da	família	e	saber	que	nunca	o	havia	lido	antes.	Em	um	artigo	para	a	A	Reforma	Moderna,	ele	argumenta	que	os	cristãos	devem	ler	amplamente	os	escritores	de	toda	a
história	da	igreja	–	e	que	deveriam	lêlos	em	conjunto.	Por	detrás	da	ira	odiosa	dos	oficiais	do	governo	para	com	o	Messias,	e	por	detrás	da	hostilidade	aberta	dos	pecadores	contra	a	igreja,	corre	a	corrente	satânica.	Não	é	difícil	enxergar	os	temas	em	paralelo:	comer	e	beber,	festejar,	vestir,	lavar,	e	o	homem	se	alegrando	com	sua	esposa.	Relâmpagos
cortam	o	ar,	tal	como	no	Sinai,	e	o	estrondo	de	trovões	parece	com	o	de	terremotos	(4.5).	A	literatura	dá	profundidade	à	experiência	humana	e	à	beleza	natural.	231-323.	Na	introdução,	que	foi	escrita	em	1944,	Lewis	afirma	que	os	livros	antigos	são	importantes	por	três	motivos.	Reunimos	cada	centavo	que	tínhamos	como	recém-casados	e	nos
aventuramos	até	a	livraria	cristã	local,	e	saímos	com	uma	Bíblia	lacrada.	351.	Somos	pessoas	nascidas	com	um	apetite	infindável	por	narrativas.	Eu	calorosamente	o	recomendo.”	Tim	Chester,	diretor	do	The	Porterbrook	Insitute;	autor	de	Você	consegue	mudar	e	Conhecendo	o	Deus	trino	“Com	um	olhar	perspicaz,	Reinke	captura	a	importância	da
história	do	evangelho	em	nossos	hábitos	de	leitura,	e	deste	modo	nos	oferece	uma	cosmovisão	para	a	leitura.	As	imagens	são	para	os	cristãos	que	estão	se	tornando	preguiçosos	e	começando	a	andar	de	acordo	com	o	mundo,	para	cristãos	que	estão	permitindo	que	seus	corações	se	tornem	gradualmente	endurecidos	pelo	pecado.	À	época	final	da	sua
vida,	Fiódor	Dostoiévski	alteraria	o	modo	como	os	cristãos	avaliavam	os	romances.	A	Bíblia	pode	ser	(e	deveria	ser)	o	centro	do	nosso	hábito	de	leitura.	Às	vezes,	o	melhor	jeito	de	ler	um	livro	é	reduzir	a	marcha	e	ler	modo	lento	e	meditativo.	Esta	bela	literatura	pode	ser	apreciada	para	a	glória	de	Deus	mesmo	quando	brota	dos	dedos	de	um	não
cristão.	E	nenhum	outro	modelo	pode	me	convencer	melhor	de	que	a	Escritura	é	o	único	livro	perfeito,	suficiente,	eterno	e	transcendente.	Seu	sangue	inaugurou	a	nova	aliança.	Sire,	How	to	Read	Slowly,	p.	Graham	Cole,	“Do	Christians	Have	a	Worldview?”,	8.	Elas	não	conseguem	reconciliar	certas	verdades.	Mantenha	uma	diversidade	de	títulos,
incluindo	teologia	e	vida	cristã,	e	mesmo	literatura	e	poesia.	A	esta	altura	alguém	poderia	contestar:	mas	as	palavras	não	têm	o	poder	de	danificar	e	destruir?	Agora,	eu	deslizo	na	superfície	tal	como	um	rapaz	em	um	Jet	Ski.2	Carr	e	Ulin	soam	estranhamente	similares.	Ver	também	Herman	Bavinck,	Our	Reasonable	Faith	(Grand	Rapids:	Eerdmans,
1956),	p.	13.	John	Owen,	Overcoming	Sin	and	Temptation,	(Wheaton,	IL:	Crossway,	2008)	p.	Demonstre	paciência	com	um	livro,	mas	corte	os	vínculos	quando	necessário	e	siga	em	frente.	Com	a	mente	concentrada,	os	pensamentos	e	as	ideias	borbulham	conforme	vou	lendo.	Varrer	é	simples,	mas	tudo	o	que	você	consegue	com	isso	são	folhas;	cavar	é
difícil,	mas	você	poderá	encontrar	diamantes”.	E	trabalhar	com	habilidade	demanda	executar	o	labor	com	sabedoria	e	ponderação.	Leituras	de	cafeteria.	Eu	leio	para	me	organizar.	Com	muita	frequência,	falhamos	em	ler	simplesmente	por	prazer.	Cristo	é	o	caminho,	a	verdade	e	a	vida	(João	14.6).	No	entanto,	muitas	vezes	não	dedicamos	tempo	para
planejar	o	nosso	crescimento	espiritual.	Lehmann,	St.	Louis:	Concordia,	1961),	p.	Lewis,	An	Experiment	in	Criticism	(Cambridge:	Cambridge	University,	1961),	p.	Este	título	curto	–	Lit!	–	representa	três	coisas.	A	proposição	da	pedra	de	toque	atua	como	uma	sentinela	para	a	casa	do	conhecimento	–	ou	assim	se	espera.	Considere	apenas	o	simbolismo
que	encontramos	em	Apocalipse	4.	Se	nos	disciplinarmos	a	ler	atentamente	e	a	pensar	profundamente	sobre	o	que	estamos	lendo,	prepararemos	as	nossas	almas	para	o	deleite.	A	Palavra	de	Deus	é	como	prata	“purificada	num	forno,	sete	vezes	refinada”	(Sl	12.6).	3-17.	Neste	capítulo,	discutirei	vinte	dicas	e	truques	que	têm	me	ajudado	a	ler	livros	de
não	ficção.	É	muito	simples,	na	verdade.	Como	pai,	encontro	muita	ajuda	em	Pastoreando	o	coração	da	criança,	de	Tedd	Tripp.	A	mesma	verdade	é	válida	para	os	jovens	cristãos	que	são	novos	na	fé.	Clique	no	vídeo	para	ser	reproduzido.	O	que	o	torna	melhor	do	que	os	outros	dez	mil	que	você	ignorou?	Estas	palavras	capacitam	os	cristãos	a
descansarem	em	seus	leitos	de	morte,	enquanto	se	agarram	em	seus	corações	às	realidades	espirituais	que	nunca	tiveram	em	suas	mãos	ou	viram	com	seus	olhos	(Hb	11.13).	Se	encontrar	alguém	ignorante	a	respeito	de	alguma	das	coisas	de	Deus	que	você	já	aprendeu,	conte	a	ele.	À	medida	que	isto	lhe	faz	qualquer	justiça,	a	comunidade	dos	leitores
responde	com	um	‘sim’,	apreciando	a	percepção	como	se	fosse	deles	mesmos	e	se	firmando	neste	caminho.3	O	lugar	dos	livros	de	teologia	é	na	comunidade.	Nela	não	falta	nada.	Ocupado	demais	para	ler	Seis	maneiras	de	encontrar	(e	proteger)	o	tempo	que	você	precisa	para	ler	livros	11.	Cultive	a	fome	por	livros	ao	ler	(e	reler)	os	grandes	livros.
Vamos	fazer	algumas	contas.	Douglas	Groothius,	“Why	Truth	Matters	Most:	An	Apologetic	for	Truth-Seeking	in	Postmodern	Times”,	Journal	of	the	Evangelical	Theological	Society	(setembro	de	2004),	p.	Observe	como	este	ponto	foi	codificado	pelos	fundadores	da	Universidade	de	Harvard	em	Rules	and	Precepts	Observed	at	Harvard	College	[Regras	e
Preceitos	Observados	na	Universidade	de	Harvard],	de	26	de	setembro	de	1642:	“Que	todos	os	alunos	sejam	simplesmente	instruídos	e	pressionados	com	urgência	a	considerar	bem	que	o	principal	fim	de	sua	vida	e	estudos	é	conhecer	a	Deus	e	a	Jesus	Cristo,	que	é	a	vida	eterna	(Jo	17.3)	e	que,	por	este	motivo,	estabeleçam	a	Cristo	como	a	base,	como
o	único	fundamento	de	todo	conhecimento	e	aprendizado	sólido.	Você	não	pode	cultivar	afeição	pelo	Salvador	sem	ler	e	estudar	a	Palavra	de	Deus.	Sem	Cristo,	nós	permanecemos	cegos	para	as	mais	profundas	e	gloriosas	realidades	do	universo,	não	podemos	compreender	a	Bíblia	corretamente	e	não	conseguimos	ver	e	nem	desfrutar	da	verdade,
bondade	e	beleza	de	Deus	sobre	as	quais	estamos	lendo.	E	quanto	a	ler	as	Escrituras?	Ele	escreve:	“A	ideia	de	substituição	está	profundamente	arraigada,	também	moralmente,	na	natureza	humana.	Não	pare	de	ler	para	os	seus	filhos.	Excelente!	Mas	como	vai	fazer	para	achar	o	tempo	necessário?	O	romance	religioso	lamentável	acontece	quando	o
autor	supõe	que,	por	causa	de	sua	crença,	ele	está	dispensado	da	obrigação	de	penetrar	na	realidade	concreta.	E	em	Cristo,	a	vida	espiritual	e	a	promessa	de	vida	física	eterna	são	dadas	aos	pecadores	que	creem	(1Co	15).	Pecado	é	pecado	Os	romancistas	cristãos	retratam	o	pecado	de	forma	diferente	dos	romancistas	não	cristãos.	Quando	volto	ao
livro,	estou	pronto	para	retornar	a	um	grupo	de	livros,	e	capítulos	e	páginas	específicas	que	estão	relacionados	com	um	tema	particular.	É	ali	onde	tenho	o	meu	encontro	com	Deus	por	meio	das	Escrituras	e,	com	frequência,	mergulho	em	comentários	sobre	a	Bíblia	e	a	teologia.	Ele	tornará	mais	fácil	encontrar	partes	importantes	de	um	livro	no	futuro.
A	literatura	não	cristã	suscita	questões	que	somente	podem	ser	solucionadas	em	Cristo	A	palavra	de	Paulo	a	uma	audiência	pagã	em	Atos	17.16-34	nos	dá	um	exemplo	bíblico	bastante	convincente	do	valor	da	literatura	dos	não	cristãos	como	uma	ponte	entre	a	cultura	contemporânea	e	o	evangelho.	Segundo,	como	com	qualquer	livro,	uma	cosmovisão
cristã	sólida	é	essencial	quando	se	lê	livros	sobre	negócios.	A	literatura	ficcional	proporciona	a	apreciação	da	beleza	e	da	criatividade.	Nós	motivamos	nossas	crianças	permitindo	que	elas	mesmas	escolham	livros	novos	quando	conseguirem	ler	sentenças	simples.	Se	não	forem	submetidas	ao	evangelho,	todas	as	buscas	por	Deus	são	definitivamente
sufocadas	pelo	pecado,	a	verdade	acerca	de	Deus	que	está	revelada	na	criação	é	suprimida,	e	o	impulso	para	adorar	é	expresso	no	culto	em	vão	aos	ídolos	de	ouro,	prata	e	pedra	(v.	Deixe-os	ver	a	pilha	de	livros	em	que	você	está	se	exercitando,	e	deixe	que	vejam	que	a	leitura	dos	livros	é	uma	alta	prioridade	em	sua	própria	vida.	Por	um	lado,	isto
representa	o	treinamento	de	nossos	cérebros	para	lermos	mais	rapidamente.	What	the	Internet	Is	Doing	to	Our	Brains”,	The	Atlantic	Magazine	(julho/agosto	de	2008),	.	Ela	alarga	a	nossa	compaixão	pelas	pessoas.	Os	maiores	e	mais	difíceis	livros,	os	livros	que	requerem	mais	atenção	e	cafeína,	eu	levo	para	a	cafeteria	em	meus	dias	de	folga.	Uma	vez
que	descobrimos	algum	autor	que	nossos	filhos	realmente	gostam,	vamos	às	sessões	de	autógrafos	em	nossa	cidade	e	nos	lançamentos	de	novos	livros.	Ele	nos	concede	a	beleza	para	desfrutarmos,	e	isto	inclui	os	livros	escritos	de	forma	bela	por	não	cristãos.	Meus	olhos	estavam	vendados.	Isso	está	claro	no	testemunho	de	conversão	de	Peter	Hitchens,
irmão	do	famoso	ateu	Christopher	Hitchens.	A	heresia	é	perigosa	porque	ela	se	camufla	como	verdade,	ela	se	parece	com	a	verdade	e	ela	emerge	da	igreja	com	um	tratamento	equivocado	da	Escritura.	Mas,	é	claro,	não	somos	forçados	a	ter	de	decidir	entre	elas.	Peterson,	The	Acts	of	the	Apostles	(Grand	Rapids,	MI:	Eerdmans,	2009),	p.	Ficção	é	arte,
e	deve	ser	tratada	de	modo	distinto	de	um	livro	de	negócios.	Mouw,	He	Shines	in	All	That’s	Fair:	Culture	and	Common	Grace	(Grand	Rapids,	MI:	Eerdmans,	2001),	p.	A	busca	por	perguntas	Por	mais	que	a	iluminação	divina	faça	muito	por	nós,	contudo,	ela	não	torna	fácil	a	leitura	de	um	livro.	Os	perigos	espirituais	são	mais	venenosos	nos	chamados
livros	“cristãos”.	Ela	reúne	as	peças	em	um	quadro	abrangente	e	“permite	que	vejamos	como	um	todo	aquilo	que	as	pessoas	com	pouca	imaginação	apenas	percebem	como	partes	não	relacionadas”.5	Por	meio	de	nossa	imaginação,	Deus	conecta	o	que,	de	outra	forma,	parecem	ser	eventos	dispersos	e	desconexos:	a	queda	de	Satanás,	o	nascimento	do
Messias,	a	ira	de	Herodes,	a	perseguição	da	igreja	e	a	morte	final	do	dragão	por	meio	da	morte	triunfante	de	Cristo	(ver	Apocalipse	12.11).	Owen	estava	falando	sobre	a	leitura	da	Bíblia,	mas	o	que	vou	argumentar	ao	longo	deste	livro	é	que	existe	uma	dimensão	espiritual	em	tudo	o	que	lemos	–	quer	leiamos	teologia,	poesia,	romances,	livros	de
negócios	ou	livros	escolares.	Ou	como	posso	aplicar	a	imagem	de	Jesus	com	uma	foice,	ceifando	os	ímpios	e	recolhendo-os	como	uvas	para	o	lagar	da	ira	de	Deus?	Não	é	o	simples	tocar	da	abelha	nas	flores	que	recolhe	o	mel,	mas	sim	a	permanência	dela	por	algum	tempo	sobre	a	flor	é	o	que	permite	a	extração	do	doce.	Recentemente	li	Strenghts
Finder	2.0	de	Tom	Rath.	Eu	espero	que	meus	filhos	um	dia	leiam	minhas	anotações	e	vejam	as	minhas	reações	a	um	livro.	Quero	ler	este	livro	de	forma	cuidadosa	e	intencional,	de	capa	a	capa.	Penso	que	uma	reflexão	espiritual	pode	ser	estimulada	também	por	grandes	poemas.	A	quantidade	de	ótimos	livros	nesta	categoria	tem	aumentado	nesta
última	década.	Mas	tirando	essas	duas	coisas,	eu	simplesmente	não	lia.	Os	sete	chifres	significam	que	Jesus	é	o	todo-poderoso;	nada	escapa	ao	seu	poder.	Para	demonstrar	a	vitória	de	Deus	sobre	os	poderes	do	mal,	os	dragões	fictícios	são	a	escolha	perfeita.	Compare	e	contraste	livros	Quando	selecionamos	alguns	livros	com	prioridades	específicas
em	nossa	mente,	inevitavelmente	lemos	livros	com	conteúdos	sobrepostos.	Ler	a	Escritura	Ler	para	conhecer	e	me	deleitar	em	Cristo	Ler	para	desenvolver	a	reflexão	espiritual	Ler	para	dar	início	à	transformação	pessoal	Ler	para	buscar	a	excelência	vocacional	Ler	para	desfrutar	uma	boa	história	Permita-me	explicar	os	outros	cinco.	56.	Então,
retorne	e	escreva	estes	pensamentos	na	contracapa	do	livro	ou	em	um	caderno.	There	are	some	new	features	in	Windows	8	like	secure	boot,	snap,	and	fast	startup.	Inclui	referências	bibliográficas.	Martinho	Lutero,	[sem	título]	em	Sermons	on	the	Gospel	of	St.	John:	Chapters	14-16	(ed.	As	palavras	e	promessas	de	Deus	transmitem	esperança	para
nossas	almas.	Eu	escrevo	em	meus	livros	para	arquivar	notas	pessoais.	Marcar	todos	aqueles	mandamentos	não	mudou	a	minha	vida	de	uma	hora	para	outra.	Quando	estas	verdades	atuam	em	nossas	mentes,	nos	tornamos	pessoas	que	vivem	pela	cosmovisão	cristã.	Agora	posso	ver	Jesus,	o	Rei-Salvador	ungido.	Muitos	desses	livros	são	clássicos	que
eu	já	deveria	ter	lido.	Essa	mesma	distinção	vale	para	os	filmes.	Mas,	com	o	passar	do	tempo,	conforme	desenvolvemos	as	nossas	habilidades	literárias,	começamos	a	fazer	descobertas	sem	auxílio	por	conta	própria.	Quando	eu	leio	alguma	sentença	ou	parágrafo	importante	(aquele	1%),	eu	o	grifo	e	então,	mais	tarde,	volto	a	eles	e	os	copio	em	uma
base	de	dados	de	assuntos	divididos	por	tópicos	em	meu	computador.	Por	outro	lado,	ler	apenas	um	livro	torna	mais	difícil	encontrar	tempo	para	ler,	porque	ele	restringe	o	número	de	contextos.	Talvez	ler	seja	um	desafio	para	você.	Carson,	John	Stott,	R.	Eu	encorajo	os	leitores	a	escreverem	de	cinco	a	dez	perguntas	específicas	que	gostariam	de	fazer
ao	autor.	Em	minhas	primeiras	tentativas	de	liderar	grupos	de	leitura,	minha	meta	era	ser	exaustivo	–	e	sem	dúvida	eu	era	exaustivo,	também.	Livros	sobre	negócios	são	usados	indevidamente	por	pastores	que	negligenciam	a	Escritura	e	abraçam	os	princípios	de	negócios	mais	recentes.	E	Deus	nos	deu	uma	imaginação	para	que	nossa	leitura	de	livros
se	torne	ainda	mais	eficaz.	E	devido	aos	perigos	espirituais	associados	a	estes	livros	de	teor	mais	prático,	leitores	devem	escolhê-los	com	muito	cuidado.	Sendo	sincero,	levei	muitos	anos	até	simplesmente	me	deliciar	com	belos	livros.	A	série	é	cheia	de	quadros	alegóricos	de	nosso	Salvador	e	do	seu	sacrifício,	e	da	luta	humana	contra	o	pecado	e	a
tentação.	Decidir	o	que	não	ler	é	uma	questão	de	discernimento,	escreve	Peter	Leithart:	Nenhum	leitor,	é	claro,	possui	uma	linha	direta	com	o	céu,	nem	existe	um	inerrante	e	infalível	Índice	de	Livros	Proibidos.	Tenho	isto	em	mente	quando	destampo	uma	caneta	e	começo	a	rabiscar	minhas	notas	nas	páginas	de	um	livro.	Saiba	quando	desistir	Mesmo
quando	você	decide	ler	um	livro	de	capa	a	capa,	esta	decisão	não	é	uma	promessa.	Nós	não	nos	apegamos	à	sequência	de	pensamento	ou	ponderamos	o	sentido	dos	termos”.3	Não	fazer	tais	perguntas	significa	uma	falha	em	ler	com	a	mente	ativa.	117	[edição	em	português:	Para	vencer	o	pecado	e	a	tentação	(São	Paulo:	Cultura	Cristã,	2010),	p.	Título.
À	luz	do	que	ele	chama	de	nosso	“mundo	pós-moderno	–	cheio	de	fios	e	superestimulado	–	de	telefones	celulares,	rádios,	laptops,	videogames,	televisão	onipresente,	esportes	radicais	e	muito	mais”,	o	filósofo	cristão	Douglas	Groothuis	escreve:	A	busca	compulsiva	pela	diversão	é	com	frequência	uma	tentativa	de	escapar	da	miséria	da	vida.	O	Realms	of
Gold:	The	Classics	in	Christian	Perspective	de	Ryken	está	disponível	em	formato	de	livro	(Eugene,	OR:	Wipf	&	Stock,	1991)	e	também	online	como	um	audiolivro	da	Mars	Hill	Audio	(marshillaudio.org).	E	o	motivo	mais	forte	e	mais	autêntico	para	se	ler	com	profundidade	[...]	é	a	busca	pelo	prazer	que	nos	é	difícil.16	Ler	é	um	prazer	difícil	porque
requer	disciplina,	diligência	e	concentração.	Mas	quando	a	centralidade	das	Escrituras	se	perde,	então	as	letras	não	inspiradas	não	poderão	impedir	a	desintegração.4	Não	perca	o	cerne	da	questão.	Escolha	os	itens	que	deseja	adicionar	ao	carrinho	ou		select	all	Nº	de	parcelas	Valor	da	parcela	Juros	Valor	do	Produto	“Sou	um	leitor	ávido,	mas	é	raro
que	eu	encontre	um	livro	cuja	leitura	eu	aprecie	mais	do	que	a	de	Lit!	de	Tony	Reinke.	Passo	pelas	imagens	da	destruição	e	oro	por	aquele	povo.	Consequentemente,	a	poesia	é	mais	filosófica	e	mais	elevada	do	que	a	história,	já	que	a	poesia	relata	mais	do	que	é	universal,	enquanto	que	a	história	descreve	o	que	é	particular.	Aqueles	que	não	são
remidos	permanecem	sob	a	culpa	de	seus	pecados	e	sob	a	ira	de	Deus.	John	Piper	diz:	“neste	momento,	eu	acho	os	escritos	dela	[Ayn	Rand]	paradoxalmente	atraentes.	Harold	Bloom,	How	to	Read	and	Why	(Nova	York:	Scribner,	2000),	p.	Se	você	já	um	leitor	ávido,	considere	Lit!	como	um	investimento	que	o	instruirá	a	ler	melhor.”	Tim	Challies,
blogger:	www.challies.com;	autor	de	Discernimento	espiritual	e	Faça	mais	e	melhor	“Se	você	ler	um	livro	por	semana	pelos	próximos	50	anos,	ao	final	desse	tempo	você	terá	lido	cerca	de	2600	livros.	Discernir	é	autenticar	algo,	tal	como	conhecer	a	diferença	entre	o	ouro	de	tolo	e	o	ouro	de	24	quilates.	Esta	alienação	sentencia	os	pecadores	à	morte
física	e	espiritual	(Gn	2.7;	3.19;	Rm	5.12-21;	6.23;	1Co	15.20-26).	O	Novo	Testamento	é	composto	de	sermões	(epístolas)	que	foram	escritos	com	o	propósito	de	serem	lidos.	Não	levou	muito	tempo	para	Israel	abandonar	a	Palavra	de	Deus	em	favor	de	uma	imagem	culturalmente	projetada.	Desde	o	início	do	grupo	de	leitura,	deixe	este	ponto	bem	claro.
Uma	vez	mais,	Lewis	é	instrutivo:	O	cristão	levará	a	literatura	um	pouco	menos	a	sério	do	que	a	cultura	pagã:	ele	se	sentirá	um	pouco	menos	a	vontade	com	o	padrão	puramente	hedonista	de	muitos	tipos	de	obra.	Este	fato	explica	o	motivo	de	até	mesmo	a	Bíblia	incluir	histórias	que	envolvem	pecados	tais	como	o	adultério,	a	bruxaria,	mentira	e
assassinato.	Então,	o	que	podemos	fazer?	9a).	Quem	porá	um	fim	em	Satanás?	Uma	coisa	curiosa	aconteceu	em	minha	própria	vida.	Mas	para	os	leitores	cristãos,	estas	são	percepções	que	procedem	da	obra	graciosa	do	Doador	que	nós	podemos	e	devemos	apreciar	(ver	As	Institutas,	2.2.18).	101-4.	O	Deus	matador	de	dragões	O	poder	purificador	da
imaginação	cristã	PARTE	2:	ALGUNS	CONSELHOS	PRÁTICOS	SOBRE	A	LEITURA	DE	LIVROS	7.	E	onde	Platão	era	útil,	Calvino	se	sentia	livre	para	se	beneficiar	de	seus	ensinos	e	para	usar	esses	ensinos	para	ilustrar	a	verdade	bíblica.26	A	literatura	contemporânea	também	ecoa	a	verdade	bíblica.	No	tempo	próprio,	a	genealogia	e	as	profecias
emergiram	juntas	em	um	plano	consistente,	que	levou	ao	nascimento	do	Filho	de	Deus	encarnado.	Para	explicar	o	que	motiva	pessoas	a	lerem	literatura	clássica	pesada,	Harold	Bloom	escreveu:	Nós	lemos	com	profundidade	por	diversas	razões,	a	maior	parte	delas	bastante	familiares:	não	podemos	conhecer	uma	quantidade	suficiente	de	pessoas	nem
de	forma	suficientemente	profunda;	precisamos	nos	conhecer	melhor;	necessitamos	de	conhecimento,	não	somente	de	nós	mesmos	e	de	outros,	mas	do	modo	como	as	coisas	são.	O’Connor	escreve:	“O	romancista	cristão	se	distingue	de	seus	colegas	pagãos	por	reconhecer	que	pecado	é	pecado.	E	é	somente	com	base	nas	Escrituras	que	podemos
esperar	desembaraçar	a	verdade	da	mentira,	o	bem	do	mal	e	a	beleza	da	distorção.8	Uma	salada	de	cosmovisão	À	luz	do	que	lemos	na	Escritura,	o	que	fazer	com	os	livros	que	claramente	não	são	escritos	a	partir	de	uma	cosmovisão	cristã?	Exilados	Avançando	cerca	de	quatro	décadas	após	o	Sinai,	Israel	agora	beira	o	limiar	da	Terra	Prometida,	e
Moisés	se	encontra	próximo	do	fim	da	sua	vida.	A	cosmovisão	bíblica	é	como	uma	pedra	de	toque	para	determinar	o	valor	do	ouro,	escreve	o	teólogo	Graham	Cole:	A	pedra	de	toque	é	uma	peça	de	quartzo	que	pode	ser	esfregada	contra	aquilo	que	se	reivindica	ser	ouro.	“Isto	é	um	conhecimento	e	sabedoria	da	escuridão	e	da	inexistência,	isto	é,	das
coisas	que	não	foram	experimentadas	e	que	nem	podem	ser	vistas	e	as	quase	impossíveis”.12	A	fé	requer	linguagem.	Você	não	se	sentirá	desencorajado;	ao	invés	disso,	ficará	esperançoso	–	e	vai	acabar	por	desejar	ler.	O	fato	de	nosso	cérebro	ser	manipulado	como	resultado	disso	é	algo	que	tem	sido	debatido.	Enquanto	isso,	os	rios	de	redes	sociais
que	participamos	(como	Facebook	e	Twitter)	enchem	constantemente	nossas	telas.	P.	Quando	quero	desfrutar	da	dádiva	divina	que	é	uma	gargalhada,	eu	me	volto	para	o	humorista	britânico	P.	Ao	rejeitar	a	verdade	nos	livros	não	cristãos,	os	leitores	rejeitam	os	dons	de	Deus.	Com	isto	em	mente,	aqui	estão	algumas	categorias	que	leio	por	prazer.	Ao
apreciarmos	a	beleza	da	literatura,	nós	honramos	a	Deus,	o	Doador	de	toda	beleza.	Os	livros	não	cristãos	destacam	as	experiências	comuns	da	vida	Falando	em	termos	espirituais,	um	enorme	abismo	separa	os	remidos	dos	não	remidos.	Ele	também	é	a	fonte	e	a	provisão	de	todas	as	bênçãos	temporais	e	eternas	que	podemos	desfrutar	(Sl	16.2;	Mt
5.45;	1Tm	6.17).	O	lema	do	leitor	cristão	é	esta	estonteante	doxologia:	“na	tua	luz,	vemos	a	luz”	(Sl	36.9,	ARA).2	Os	leitores	cristãos	podem	agora	ver	e	valorar	a	verdade,	a	bondade	e	a	beleza	que	brilham	nas	páginas	dos	livros.	Minha	oração	é	que,	sob	sua	graça	iluminadora,	Deus	seja	glorificado	enquanto	lemos	livros	cheios	da	sua	verdade	a	ser
descoberta,	da	sua	bondade	a	ser	imitada,	e	da	sua	beleza	a	ser	estimada.	Sou	rápido	para	tuitar	e	lento	para	ponderar.	Quando	tudo	mais	desaparece,	a	Palavra	de	Deus	permanece	(Is	40.7-8).	Ou	talvez	não.	Busquem	um	grupo	pequeno	e	informal.	Um	livro	novo	ainda	está	sob	julgamento,	e	o	seu	valor	em	longo	prazo	ainda	é	algo	a	ser	decidido.
Desta	enfermidade	são	afetados,	não	apenas	os	espíritos	vulgares	e	obtusos,	mas	ainda	os	mais	ilustres	e	dotados	de	outra	sorte	de	habilidade	singular.”	(As	Institutas,	1.5.11).	D.	Ler	literatura	tem	a	ver	com	absorção,	perder-se	na	história,	e	desfrutar	a	beleza	da	prosa	de	um	autor	talentoso.	O	ponto	exposto	por	Eliot	me	ajuda	a	apreciar	melhor	a
literatura	de	autores	com	os	quais	eu	geralmente	discordo.	Uma	vez	que	Deus	iluminou	os	nossos	olhos	espirituais,	podemos	ler	livros	para	o	benefício	de	nossas	almas	–	sejam	eles	os	Dez	Mandamentos,	uma	enorme	Teologia	Sistemática,	os	poemas	de	John	Donne,	As	Crônicas	de	Nárnia	de	C.	James	é	uma	romancista	policial,	cristã,	e	autora	da	obra
de	suspense	The	Children	of	Men.	No	entanto	ele	conclui:	“que	a	fonte	egípcia	era	conhecida,	de	um	modo	ou	outro,	e	utilizada	nesta	seção	de	Provérbios	parece	inegável”	(Proverbs	[Nashville,	TN:	Thomas	Nelson,	1998],	p.	Não	desejo	gastar	muito	tempo	com	este	único	livro.	Lewis,	ou	um	texto	de	microbiologia.	Isto	me	ajuda	a	entender	o	que	estou
lendo.	Não	deveríamos	esperar	isso	dela.	Quando	falo	da	capacidade	pastoral	para	animar	os	cristãos	a	ler,	estes	são	dois	exemplos	fiéis	que	impactaram	profundamente	a	minha	própria	vida.	Conforme	se	desenrola	o	livro,	os	eventos	daqueles	capítulos	acontecerão	em	tempo	real.	Mas	o	que	provocou	essa	conversão	à	ficção?	Da	mesma	maneira,	a
teologia	histórica	mostra	como	Deus	tem	protegido	e	edificado	a	igreja	por	meio	da	chegada	dos	livros	certos	na	hora	certa.	(Edinburgh:	Banner	of	Truth,	1980),	vol.	Segundo,	Lewis	argumenta	que	os	livros	antigos	são	livros	confiáveis.	O	meu	objetivo	é	tornar	a	estrutura	esquelética	mais	clara	e	óbvia	conforme	progrido,	especialmente	em	livros	de
não	ficção.	Eu	poderia	baixar	os	livros	instantaneamente.	Encorajar	os	homens	a	ler	pode	ser	tão	simples	como	levá-los	à	sua	biblioteca	particular.	Em	certo	sentido,	o	destaque	lhe	prestará	um	serviço	no	futuro.	A	Escritura	é	o	nosso	padrão.	O	pecado.	G.	A	nossa	liberdade	de	desfrutar	da	beleza	estética	da	literatura	não	cristã	não	exige	de	nós	que
primeiramente	endossemos	a	cosmovisão	do	autor	ou	suas	escolhas	éticas	pessoais.	Peça	recomendações	ao	seu	pastor.	Lendo	livros	em	grupo	Terceiro,	os	livros	beneficiam	a	comunidade	quando	os	lemos	em	conjunto.	E	o	evangelho	responde	ao	nosso	anseio	de	sermos	libertos	do	pecado.	Minhas	opções	são	extensas	e	ricas.	São	raros	os	livros	que
importam.	A	excelência	de	um	crente	não	é	que	ele	tenha	uma	grande	percepção	das	coisas,	mas	o	que	ele	percebe,	que	talvez	seja	pouco,	ele	vê	à	luz	do	Espírito	de	Deus,	numa	luz	salvadora	e	que	transforma	a	alma.	Ele	é	um	Criador	caprichoso,	e	sua	verdade,	bondade	e	beleza	estão	profundamente	entranhadas	em	sua	criação.	A	Escritura	é	a
matriz	definitiva	por	meio	da	qual	devemos	ler	cada	livro.	Cada	uma	dessas	ideias	foi	utilizada	em	alguma	época	em	nossa	casa,	mas	não	necessariamente	todas	ao	mesmo	tempo.	No	evangelho	de	Jesus	Cristo	vemos	a	nossa	maior	necessidade.	Observeas.	Mas	procure	mantê-lo	relativamente	pequeno.	J.	Mas	estas	tábuas	de	pedra	continham	as
palavras	de	Deus.	As	questões	mais	importantes	são	estas:	como	a	violência,	o	pecado	sexual	e	o	ceticismo	são	apresentados?	A	graça	de	Deus	atuou	em	mim.	Os	livros	teológicos	mais	perigosos	são	aqueles	que	falham	em	fornecer	adequadamente	o	suporte	bíblico	para	as	suas	afirmações.	Encontre	os	furos	Avaliar	o	que	o	autor	escreveu	requer
discernimento,	mas	o	que	exige	ainda	mais	discernimento	é	determinar	o	que	o	autor	deixou	de	escrever.	Muitas	delas	aprendi	do	clássico	septuagenário	de	Mortimer	Adler	Como	ler	livros.	Ao	buscarmos	a	autodisciplina	e	a	excelência	na	leitura	de	livros,	nós	continuamos	a	construir	anos	fundamentais	de	nossa	experiência	como	leitores.	As	telas
encorajam	o	pensamento	mais	utilitário.	Essa	é	uma	promessa	bem	simples,	mas	sejamos	honestos,	há	aqui	também	um	aviso:	além	de	iluminar,	os	livros	vão	complicar	sua	vida.	Encoraje	seus	filhos	a	melhorarem	o	livro,	a	desconstruírem	o	livro	e	o	reconstruírem	de	um	jeito	melhor.	264-66.	Sugira	livros	regularmente	como	parte	do	projeto	“livro	do
mês”.	É	muito	fácil	esquecer	isto.	Ler	um	livro	e	martelar	uma	caixa	de	pregos	são	atos	surpreendentemente	semelhantes.	Antes	de	escrever	este	livro,	listei	as	perguntas	mais	comuns	que	vinham	à	tona	a	minha	própria	leitura,	tais	como:	O	que	faz	a	leitura	de	um	livro	parecer	com	engolir	uma	enorme	vitamina?	E	como	essa	escrita	imaginativa
influencia	o	tipo	de	livros	devemos	ler?	Um	clássico	da	literatura?	Em	Cristo	se	encontram	todos	os	tesouros	da	sabedoria	e	do	conhecimento	para	a	vida	eterna	(Cl	2.2-3).	Não	lia	qualquer	outra	parte	do	jornal.	Ao	final	do	século	dezenove,	os	profissionais	de	propaganda	e	da	indústria	dos	jornais	descobriram	que	uma	imagem	não	só	vale	mais	do	que
mil	palavras,	mas,	considerando	a	questão	de	vendas,	também	rendia	bem	mais.	O	objetivo	é	usar	os	nossos	livros	como	uma	plataforma	sobre	a	qual	construímos	uma	a	uma	as	nossas	discussões.	Observar	esta	falta	de	suporte	é	essencial	para	a	proteção	da	minha	própria	alma.	Os	benefícios	das	prioridades	Agora	que	examinamos	a	variedade	das
prioridades	de	leitura,	seguem	aqui	algumas	breves	razões	pelas	quais	elas	são	essenciais:	Minhas	prioridades	mantêm	minha	biblioteca	concentrada	nas	coisas	principais.	John	Piper,	“The	Pastor	as	a	Theologian:	Life	and	Ministry	of	Jonathan	Edwards”,	palestra	proferida	na	Bethlehem	Pastors	Conference	de	1988,	Minneapolis,	MN,	em	18	de	abril	de
1988,	.	As	notas	marginais	são	as	transcrições	de	um	diálogo	interno	sobre	algo	que	às	vezes	está	incomodando.	Estou	sendo	dramático,	mas	a	tendência	antimarginália	nas	escolas	não	é	ficcional.	Nós	conversamos	sobre	como	estabelecer	prioridades	pessoais	para	a	leitura	no	capítulo	7.	O	problema	não	está	em	nossas	Bíblias:	o	problema	está	em
nossos	corações	pecaminosos.	Quando	os	novos	livros	começam	a	chegar,	eu	posso	parecer	o	homem	mais	mimado	do	mundo,	ou	ao	menos	é	o	que	minha	esposa	e	filhos	costumam	dizer.	O	que	lemos	a	respeito	de	Deus	será	reconciliado	com	aquilo	que	veremos	de	Deus.	Como	resultado,	este	livro	se	tornou	muito	mais	preciso.	Meursault	(o
personagem	principal	de	O	Estrangeiro)	projeta	a	voz	da	noite	escura	da	alma	na	qual	a	maioria	do	mundo	vive.	Muitas	das	grandes	obras	da	literatura	são	escritas	de	uma	perspectiva	que	captura	as	realidades	sombrias	da	vida.	Então,	pergunte	a	si	mesmo	da	próxima	vez	em	que	estiver	lendo:	quando	você	chega	a	um	trecho	de	um	livro	provocativo
ou	que	lhe	causa	perplexidade,	qual	é	a	sua	primeira	iniciativa:	reagir	ou	pensar?	Por	outro	lado,	convicções	bíblicas	firmes	nos	possibilitarão	o	benefício	de	igual	forma	de	uma	grande	gama	de	literatura	de	cristãos	e	não	cristãos.	Em	uma	sentença,	qual	foi	o	ponto	principal	deste	capítulo?	E	isto	é	assim	porque	apreciar	a	graça	e	a	integridade	e	a
bondade	exige	que	o	leitor	detecte	estas	sutilezas.	A	Lei	por	si	só	poderia	oferecer	uma	lista	de	regulamentos	e	condenar	o	pecado	dos	que	a	liam,	mas	não	podia	oferecer	vida	eterna,	não	podia	modificar	corações	e	não	poderia	gerar	uma	obediência	que	honrasse	a	Deus.	Calvino,	As	Institutas,	3.20.34.	91.	Jacques	Ellul,	The	humiliation	of	the	Word
(Grand	Rapids:	Eerdmans,	1985),	p.	Aparentemente,	eu	devoro	a	minha	comida	muito	mais	rápido	do	que	meus	filhos	beliscam	a	deles,	o	que	me	dá	tempo	suficiente	para	ler	uma	pequena	história	ou	capítulo	enquanto	eles	terminam.	Ele	parece	contra	intuitivo	e	contraproducente,	ou	ao	menos	excessivo.	Paulo	ilustra	este	ponto	em	outro	lugar.	Este	é
o	papel	da	paráfrase.	Como	um	observador	de	imagens,	preciso	das	palavras	e	explicações	para	interpretar	as	imagens	com	precisão.	Em	três	meses,	Israel	havia	feito	as	malas,	deixado	o	Egito	e	chegado	ao	pé	do	monte	–	aquele	monte,	o	Monte	Sinai	(Êx	19.1).	Ver	também	o	comentário	de	Derek	Kidner,	Proverbs	(Downers	Grove,	IL:	IVP,	1991),	p.
Em	outros,	tenho	menos	tempo.	Num	certo	momento,	quando	a	celebração	começou	a	acabar,	meu	pastor	me	chamou	de	lado	e	nós	saímos	da	festa	para	a	biblioteca	de	seu	escritório,	para	conversamos	sobre	livros.	Mas	Deus	espera	que	os	leitores	atentem	para	a	imagem.	Antes	de	sairmos	em	nossa	longa	viagem	de	carro,	nós	pegamos	emprestados
CDs	da	biblioteca	ou	baixamos	audiolivros	online.	6	O	DEUS	MATADOR	DE	DRAGÕES	O	poder	purificador	da	imaginação	cristã	Imaginar	é	visualizar	as	coisas	em	sua	cabeça.	A	maneira	como	você	escolhe	escrever	em	seus	livros	é	algo	tão	singular	quanto	a	sua	impressão	digital.	Thomas	Spence,	“How	to	Raise	Boys	Who	Read”,	WSJ.com,	24	de
setembro	de	2010,	.	Muitos	poucos	bibliotecários	apreciam	a	marginália.	Brent	Sandy,	Plowshares	and	Pruning	Hooks:	Rethinking	the	Language	of	Biblical	Prophecy	and	Apocalyptic	(Downers	Grove,	IL:	IVP,	2002),	p.	E	todos	nós,	que	com	a	face	descoberta	contemplamos	a	glória	do	Senhor,	segundo	a	sua	imagem	estamos	sendo	transformados	com
glória	cada	vez	maior,	a	qual	vem	do	Senhor,	que	é	o	Espírito.	Pois	nenhuma	vida	consiste	na	abundância	de	livros.	Uma	cosmovisão	biblicamente	ponderada	nos	recordará	que	nossas	motivações	ocupacionais	devem	proceder	de	um	desejo	de	honrar	a	Deus	e	amar	e	servir	ao	próximo.	Ele	é	o	ponto	onde	Deus,	o	homem,	as	palavras,	o	sentido,	a
realidade	e	a	verdade	convergem.	Nós	não	lemos	apenas	por	ler.	Tappert;	vol.	Mas	descobri	que	este	hábito	também	é	útil	como	leitor.	Mas	com	frequência	me	beneficio	com	a	releitura	de	alguns	livros	úteis.	10.	Observe	a	progressão	do	capítulo	Conforme	você	vai	lendo,	observe	atentamente	ao	título	da	seção	e	aos	indicadores	estruturais	tais	como
primeiro,	segundo	e	finalmente.	The	Works	of	Shakespeare	(London:	Isaac,	Tuckey	&	Co.,	1836),	viii,	Google	books,	.	Se	o	tempo	permitisse,	eu	marcharia	anualmente	pela	Terra	Média.	Garimpe	os	melhores	livros.	Leio	para	meus	filhos.	Por	estas	prioridades,	Calvino	está	qualificado	a	nos	ajudar	a	determinar	corretamente	o	valor	dos	livros	não
cristãos	para	a	vida	cristã.	2Co	5.11-21)”.3	Da	mesma	forma,	a	nossa	história	não	fará	sentido	até	que	vejamos	que	nosso	maior	problema	é	a	inimizade	contra	Deus,	e	nossa	maior	necessidade	pessoal	é	nos	reconciliarmos	com	Deus.	Como	se	não	fosse	o	suficiente,	ele	leu	uma	quantidade	tão	extensa	de	fontes	eruditas	e	religiosas	que	eu	não	hesitaria
em	denominar	o	livro	como	um	triunfo	acadêmico.	A	distinção	é	muito	clara.	Saulo	se	transformou	em	Paulo.	Aquilo	que	lá	é	aparência,	aqui	é	essência.	Eu	substituo	a	pilha	a	cada	dois	meses.	Os	seis	primeiros	capítulos	apresentaram	as	convicções	essenciais	que	os	cristãos	precisam	ter	para	ler	bem	os	livros.	10	OCUPADO	DEMAIS	PARA	LER	Seis
maneiras	de	encontrar	(e	proteger)	o	tempo	que	você	precisa	para	ler	livros	Tenho	esperança	que	agora	você	esteja	motivado	para	ler.	Packer,	John	Stott,	Wayne	Grudem,	e	muitos	outros,	me	ajudaram	a	entender	as	Sagradas	Escrituras.	Os	cristãos	aprendem	a	ter	comunhão.	A	Bíblia	mantém	consolidado	o	centro	gravitacional	de	leitura	na	vida	de
nossos	filhos.	Desde	o	início,	a	identidade	e	solidariedade	da	igreja	foram	marcadas	pelo	ato	de	leitura	pública.	As	três	irmãs	–	lógica,	física	e	ética	–	são	também	como	aqueles	três	homens	sábios	do	oriente,	que	vieram	para	adorar	a	perfeita	sabedoria	em	Jesus.	Talvez	o	melhor	modo	de	priorizar	a	leitura	de	livros	seja	ler	para	os	seus	filhos.	Eles	me
diziam	que	também	queriam	escrever	um	livro.	20.	Frame,	“Unregenerate	Knowledge	of	God”,	The	Works	of	John	Frame	and	Vern	Poythress,	.	Então,	como	os	pastores	podem	encorajar	a	leitura?	Sire,	How	to	Read	Slowly:	Reading	for	Comprehension	(Wheaton,	IL:	Shaw,	1989),	p.	Norton,	2008),	p.	Os	jornais	começaram	a	reproduzir	imagens	visuais
para	uma	crescente	audiência	de	assinantes	famintos	por	imagens.	3	LER	É	CRER	Degustando	livros	numa	cultura	faminta	por	imagens	Imagine-se	lendo	um	jornal	sem	nenhuma	cor	ou	imagem.	Uma	vez	que	temos	a	informação	escrita	em	papel,	temos	pouca	necessidade	de	memorizar	suas	particularidades	e	menos	ainda	de	treinar	a	nossa	mente	a
recordar	os	detalhes.	Ela	é	perfeita	(Sl	19.7).	A	princípio,	isso	pode	parecer	bem	esquisito,	mas	com	o	passar	do	tempo,	essa	leitura	mais	veloz	poderá	se	tornar	mais	fácil.	Inevitavelmente	o	povo	da	sua	igreja	levantará	questões	teológicas.	Pegue	como	exemplo	um	dos	meus	autores	favoritos.	Mas	como	tal	semente	era	degenerada	em	sua	própria	raiz,
e	como	a	espiga	que	dela	germinou,	ainda	que	não	boa	nem	natural,	foi	sufocada	por	uma	enorme	massa	de	erros	[...]”.	Lewis,	O	Peso	de	Glória	(São	Paulo:	Editora	Vida,	2008),	p.	28:1	(Cambridge:	Tyndale	House,	1977),	p.	A	imaginação	é	uma	capacidade	dada	por	Deus	para	recebermos	a	verdade	e	o	significado.	Todos	os	outros	livros	têm	de	provar
o	seu	valor	ao	longo	do	percurso.	27.	O	leitor	cristão	paciente	notará	muitos	temas	teológicos	e	éticos	emergirem	enquanto	lê	(temas	que	foram	capturados	por	Peter	Kreeft	em	The	Philosophy	of	Tolkien:	The	Worldview	Behind	The	Lord	of	the	Rings).	Em	seu	livro	Marginalia:	Readers	Writing	in	Books,	H.	Tenho	certeza	de	que	suas	prioridades	de
leitura	e	seus	ambientes	de	leitura	serão	diferentes	dos	meus.	John	Newton,	Wise	Counsel:	John	Newton’s	Letters	to	John	Ryland	Jr.,	Ed.	Grant	Gordon	Edinburgh:	Banner	of	Truth,	2009),	p.	263.	A	importância	de	os	cristãos	lerem	para	se	deleitarem	na	beleza	é	o	tema	que	C.	Ele	não	somente	absorvia	o	ensino	da	Escritura	e	dos	seus	grandes
intérpretes,	como	Santo	Agostinho,	mas	também	qualquer	conhecimento	que	pudesse	reunir	a	partir	de	pagãos	famosos,	como	o	filósofo	romano	Sêneca.	Ler	é	crer	Degustando	livros	numa	cultura	faminta	por	imagens	4.	127-28.	Eu	já	li	o	livro	duas	vezes	e	ouvi	ao	menos	três.	Quer	meu	tempo	de	leitura	diminua	ou	cresça,	minhas	prioridades	de
leitura	se	mantêm	estáveis	e	fixas.	Cristãos	bem	instruídos	tentam	não	ofender	o	Espírito	Santo	desdenhando	da	verdade	em	autores	não	cristãos	sobre	os	quais	o	Espírito	tem	estado,	mas	isto	não	significa	que	cristãos	devem	ter	acesso	às	leituras	desses	autores	acriticamente.	Mortimer	Adler,	Como	Ler	Livros	(São	Paulo:	É	Realizações,	2010),	p.	Eu
não	a	utilizo	para	evitar	a	realidade,	mas	o	faço	com	o	propósito	de	escapar	temporariamente	para	outros	mundos.	3	p.	Agostinho	cria	que	“se	aqueles	que	são	chamados	de	filósofos,	e	especialmente	os	Platônicos,	têm	de	dizer	algo	que	seja	verdadeiro	e	que	harmoniza	com	a	nossa	fé,	nós	não	devemos	nos	afastar	disto,	mas	sim	devemos	reivindicar
para	nosso	próprio	uso”.20	E	ele	continua:	Todos	os	ramos	do	conhecimento	ímpio	não	contêm	apenas	fantasias	supersticiosas	e	falsas,	e	fardos	pesados	com	imposições	desnecessárias,	os	quais	todos	nós	devemos	nos	abster	e	evitar	quando	nos	submetemos	à	liderança	de	Cristo	e	abandonamos	a	comunhão	dos	ímpios;	mas	eles	também	contêm
instrução	liberal	que	é	mais	bem	adaptada	em	função	da	verdade,	e	alguns	dos	mais	excelentes	preceitos	de	moralidade;	e	até	algumas	verdades	relacionadas	à	adoração	do	Deus	Único	se	encontram	entre	eles.21	Agostinho	convidou	os	leitores	cristãos	a	tomarem	emprestado,	em	larga	escala,	das	“folhas	de	ouro”	encontradas	na	literatura	não	cristã
para	ilustrarem	questões	de	teologia,	ética	e	até	da	adoração.	A	revelação	(palavras)	nos	possibilita	olhar	para	o	que	não	se	pode	ver	e	vê-lo	pela	fé.11	As	imagens	visuais	não	carecem	de	significado.	Mais	tarde,	ele	reconta	a	experiência	em	sua	autobiografia:	Quando	subi	o	monte	para	receber	as	tábuas	de	pedra,	as	tábuas	da	aliança	que	o	Senhor
tinha	feito	com	vocês,	fiquei	no	monte	quarenta	dias	e	quarenta	noites;	não	comi	pão,	nem	bebi	água.	Uma	busca	pelo	título	“Eclesiastes”	na	Amazon.com	lista	1800	livros.	Ele	não	foi	criado.	Eu	posso	agora	ver	Jesus	ressuscitado.	4.	Então,	por	favor,	não	se	sobrecarregue	tentando	fazer	todas	estas	coisas.	Cosmovisão	por	uma	autópsia	Então,	como
desenvolvemos	uma	cosmovisão	bíblica?	A	brevidade	da	vida	requer	que	limitemos	as	nossas	prioridades.	Por	um	lado,	Calvino	crê	que	os	autores	não	cristãos	podem	ter	percepção	das	verdades	espirituais.	14.	Jaroslav	Pelikan;	trad.	Elas	não	conseguem	ler	livros	sobre	a	divindade	[teologia];	ou,	se	os	leem,	logo	ficam	perdidas	no	labirinto	de	termos
teológicos	difíceis.	Isso	foi	estranho	porque	enquanto	minha	visão	física	é	patética,	eu	achava	que	minha	visão	espiritual	era	extremamente	apurada.	Não	questionamos:	por	que	esta	sentença	segue	aquela	outra?	A	resposta	rápida	de	como	encontro	tempo	para	ler	é	que	eu	invisto	o	meu	tempo	com	muito	cuidado.	Gene	C.	Verdadeiramente,	muitos
cristãos	de	hoje	medem	o	sucesso	de	sua	leitura	apenas	por	um	indicador	puramente	utilitário,	seja	por	quantas	páginas	conseguem	memorizar,	ou	pela	quantidade	de	informação	a	qual	se	expõem	no	processo.	O	erro	resultante	é	ainda	mais	danoso	do	que	qualquer	erro	originado	fora	da	igreja.	Sendo	assim,	você	deveria	incluir	este	livro	em	sua
lista?	Como	disse	antes,	eu	coleciono	citações	da	mesma	forma	que	algumas	pessoas	colecionam	antiguidades.	Não	demorou	muito	e	eu	consegui	um	emprego	em	uma	livraria	cristã	para	poder	ler	o	máximo	possível.	Alguns	podem	até	dizer	que	é	uma	habilidade	espiritual.1	Deus	nos	deu	este	alto	uso	da	imaginação	para	nos	capacitar	a	criarmos	arte,
fazer	descobertas	científicas,	avançar	no	progresso	tecnológico	e	escrever	poesia.	Mas	você	não	verá	muita	interação	com	o	autor.	Como	foi	possível	que	os	antepassados	de	Moisés,	como	Paulo,	não	perceberam	o	seu	Salvador?	59,	61).	E	então	repita	o	processo.	A	história	do	capítulo	12	não	está	aqui	para	entreter	a	nossa	curiosidade.	Lewis	(1898-
1963)	e	Carl	F.	Leitores	maduros	se	apegam	ao	Salvador.	John	Bolt,	trad.	Dragões	são	bestas	aladas	demoníacas,	encurvadas,	escorregadias	e	que,	às	vezes,	cospem	fogo	e	têm	múltiplas	cabeças.	Mais	tarde,	na	história,	muitos	milhares	de	livros	se	dedicariam	a	falar	sobre	Deus	–	provando	Deus,	duvidando	de	Deus,	explicando	Deus.	A	leitura	sempre
envolve	disciplina.	22.	Minha	meta	anual	é	ler	setenta	e	cinco	livros,	o	que	pode	parecer	demais.	Ao	invés	disso,	Tony	lhe	dará	esperança	de	que	ler	pode	fazer	a	diferença	em	sua	vida.	Quanto	menos	tivermos	em	comum	com	um	autor,	e	quanto	maior	for	a	distância	que	vemos	entre	nós,	maior	será	o	discernimento	que	usaremos	para	ler,	e	é	menos
provável	que	sejamos	enganados	pelo	ouro	de	tolo.	Flannery	O’Connor,	Mystery	and	Manners	(Nova	York:	Farrar,	Straus	&	Giroux,	1969),	p.	Horner	escreve:	Toda	cosmovisão	é	um	resultado	agregado	e	composto	de	uma	coleção	de	posições	filosóficas	–	crenças	individuais,	pressupostos	e	proposições	assumidas.	Mesmo	alguns	de	seus	argumentos
básicos	em	defesa	do	cristianismo	são	muito	bons.	Lewis	escreveu:	“Para	mim,	a	razão	é	o	órgão	natural	da	verdade;	mas	a	imaginação	é	o	órgão	do	significado”.6	O	uso	da	fantasia	na	literatura	não	a	torna	uma	história	fictícia;	ela	é	um	modo	mais	contundente	de	comunicar	a	verdade.	Ela	contém	348	hinos,	a	maioria	escrita	por	Newton,	e	inclui	o
famoso	hino	Amazing	Grace.	O	autor	entende	que	o	homem	está	em	apuros	e	que,	por	isso,	necessita	de	um	salvador,	mesmo	que	este	salvador	seja	um	fraco	eco	do	Salvador	Vivo?	São	as	passagens	e	ideias	dos	livros	discutidas	com	mais	cuidado	que	ficarão	presas	profundamente	na	mente,	e	são	estas	mesmas	que	você	levará	por	muito	mais	tempo.
Ler	amplamente	em	grupo	traz	encorajamento	e	proteção:	Ler	amplamente	em	grupo	me	protegerá	de	sempre	estar	em	uma	nova	cruzada	para	o	desnorteamento	das	amizades	cristãs.	Apenas	esteja	atento	Com	frequência,	podemos	decodificar	o	propósito	de	um	livro	na	Bíblia	encontrando	suas	similaridades	e	paralelos	no	princípio	e	no	final	do
escrito.	Lidere	um	grupo	de	discussão	de	livros.	Sete	tochas	flamejantes	estão	acesas,	e	o	chão	de	cristal,	tal	como	um	mar	silencioso,	cerca	o	trono	de	Deus.	Nesta	configuração,	estabeleça	a	leitura	em	conjunto	de	seções	específicas	em	voz	alta.	Experimentar	como	a	uma	tábua	de	queijos.	O	coração	pecador	do	homem	causa	perplexidade,	mas	livros
como	estes	podem	ajudar	os	pastores	(e	os	leigos)	conforme	estudam	o	coração	e	buscam	ajudar	aos	outros	(Jr	17.9).	Não	importa	a	quantidade	da	verdade	revelada	que	nós	aprendemos,	pois	sempre	“em	parte	conhecemos”	(1Co	13.9).	Murphy	é	cuidadoso	ao	proteger	a	integridade	de	Provérbios	e	exorta	a	ter	muita	prudência	a	qualquer	um	que
considerar	os	escritos	egípcios	como	uma	fonte.	Eu	escrevo	em	meus	livros	para	registrar	pensamentos.	Criando	leitores	Como	pais	e	pastores	podem	acender	o	amor	de	outros	pela	leitura	de	livros	15.	Mas	novamente	perguntamos:	por	que	Deus	usa	esse	tipo	de	escrita	fantástica	na	Bíblia?	Uma	vez	que	descobri	isso,	comecei	a	limitar	minha	mala	de
mão	aos	livros	de	negócios,	aos	livros	cristãos	e	aos	livros	que	me	dão	instrução	suficiente	para	estimular	a	reflexão	e	planejar	sobre	minha	família,	meu	trabalho,	e	minhas	prioridades	de	vida.	349:	“Quase	tudo	com	que	Lewis	se	preocupava	e	acreditava	profundamente,	quase	tudo	que	ele	pensava	ser	vital	que	nós	o	soubéssemos,	não	importando	o



quão	erudito,	ou	quão	intelectual,	pode	ser	encontrado	de	algum	modo	nos	livros	de	Nárnia	–	em	um	nível	até	chocante,	na	verdade.	Embora	ele	tenha	traduzido	apenas	quatorze	das	fábulas,	Lutero	disse	que,	segundo	a	Bíblia,	ele	valorizava	as	fábulas	pelo	seu	valor	moral	no	ensino	de	crianças.11	É	claro	que	a	sabedoria	de	Amenemope	e	Esopo,	tal
com	a	sabedoria	que	podemos	encontrar	em	muitos	livros	contemporâneos	escritos	por	não	cristãos,	não	irão	salvá-lo.	As	imagens	e	os	ídolos	eram	tão	presentes	na	cultura	que	a	Bíblia	frequentemente	resume	as	nações	pagãs	como	aqueles	que	“servem	à	madeira	e	à	pedra”	(Ez	20.32;	ver	Dn	5.4,	23;	Ap	9.20).	207.	Esta	lista	de	prioridades	mantém
uma	proporção	consistente	em	minha	dieta	literária,	não	importa	em	qual	época	eu	me	encontre.	Quando	terminei	o	ensino	médio,	adquiri	algumas	novas	paixões:	as	baladas,	a	bebida	e	as	drogas.	As	páginas	finais,	eu	uso	para	as	referências	tópicas.	Ver	os	comentários	em	Provérbios	22.17-24.22.	Esta	experiência	(e	em	especial	se	o	livro	for	de
natureza	teológica)	resulta	em	eu	me	sentir	como	um	pateta,	e	talvez	menos	espiritual	do	que	meus	amigos.	161.	Vemos	isto	em	seis	de	suas	qualidades.	A	linguagem	comunica	melhor	as	realidades	invisíveis	O	que	é	real	se	estende	muito	mais	profundamente	além	do	que	podemos	ver.	Em	última	análise,	os	grupos	de	leitura	que	buscam	a	semelhança
com	Cristo	em	conjunto	só	serão	bem-sucedidos	se	os	homens	e	as	mulheres	que	fizerem	parte	dele	forem	humildes.	Estes	foram	alguns	dos	livros	que	li	nos	últimos	dezoito	meses.	A	Bíblia	nos	oferece	uma	cosmovisão	coerente.	Em	muitos	aspectos,	a	literatura	não	cristã	que	lemos	hoje	se	distingue	daquela	que	Paulo	citou	em	Atos	17,	mas	penso	que
esta	abordagem	geral	é	ainda	bastante	útil	para	os	leitores	de	livros.	As	palavras	também	podem	ser	distorcidas	em	mentiras	danosas,	difamação	maliciosa	ou	propaganda	abominável.	Lincoln,	de	Ronald	C.	Então,	como	reagir	aos	livros	que	claramente	expõem	as	nossas	limitações	intelectuais?	Em	um	grupo	humilde	não	existe	pecador	merecedor	da
ira	de	Deus	que	seja	superior	a	outro;	todos	são	pecadores	que	buscam	juntos	a	graça,	e	buscam	meios	de	servirem	uns	aos	outros.	16.	Os	anjos	olham	para	os	anciãos,	os	anciãos	olham	para	os	anjos,	e	se	torna	óbvio	que	ninguém	é	digno	de	abrir	os	rolos.	Ele	quer	que	sua	verdade	e	sua	Palavra	governem	os	nossos	corações.	E	estamos	enganados
quando	lemos	a	literatura	não	cristã	de	modo	acrítico.	Mas	estes	pontos	são	fundamentais	para	nos	ajudar	a	aprender	a	discernir	aquilo	que	lemos.	O	momento	não	poderia	ter	sido	pior.	Já	aos	sete	anos	de	idade,	Charles	já	gastava	horas	naquela	biblioteca,	enquanto	os	livros	moldavam	sua	mente,	informavam	a	sua	alma,	e	o	preparavam	para	os	mais
de	3500	sermões	que	ele	pregaria	em	seu	ministério!	Sem	grandes	livros	não	teremos	grandes	pregadores,	ou	grandes	escritores,	ou	grandes	líderes.	151.	As	histórias	permanecem	populares	até	o	dia	de	hoje.	2010,	10.	Quais	são	os	prós	e	os	contras	de	ler	em	um	dispositivo	tipo	leitor	digital?	Nunca	é	monótono.	Cada	um	de	nós	tem	alguma	coisa	que
outro	não	possui,	e	ele,	algo	de	que	nós	precisamos.	Cada	livro	é	um	terreno	singular.	Existe	um	lugar	para	leitura	de	aplicação,	como	veremos	a	seguir.	Os	bibliotecários	tiravam	o	livro	de	circulação,	abriam	a	sua	capa	e	dramaticamente	carimbavam	em	tinta	vermelha:	“Cópia	Mutilada”.	Estas	ilustrações	fedem.	Todos	estes	personagens	são
“ilustrações	do	sofrimento	substitutivo	de	Cristo”	(3:409).	Uma	cosmovisão	cristã	é	fundamental	para	ler	literatura	ficcional	e	livros	não	cristãos	em	geral.	Mortimer	Adler	diz:	“Quando	você	compra	um	livro	qualquer,	estabelece	uma	relação	de	posse	com	ele.	Leitura	lenta	Na	outra	ponta	do	espectro	estão	os	leitores	maduros	que	também	devem	se
sentir	confortáveis	em	ler	devagar.	Isto	é	modelado	em	como	falamos	sobre	os	livros	e	como	limitamos	a	mídia	eletrônica.	Ao	recebê-lo,	os	quatro	seres	viventes	e	os	vinte	e	quatro	anciãos	se	prostraram	diante	do	Cordeiro.	O	romancista	Alan	Bissett	compreendeu	esta	necessidade.	Primeiro,	estudo	o	índice,	observando	como	os	capítulos	anteriores	se
encaixam	com	os	posteriores.	Deus	é	todo-suficiente.	Toda	criança	aprende	a	ler	em	um	ritmo	diferente,	mas	tente	ensinar	a	sua	criança	a	ler	ainda	bem	cedo.	6	p.	Encontre	outras	pessoas	que	o	ajudem	a	se	beneficiar	dos	livros,	e	você,	finalmente,	perceberá	o	crescimento	do	seu	próprio	desejo.	Na	prática,	eu	coloquei	Cristo	de	lado	e	tentei	expiar	o
meu	pecado	através	da	obediência	pessoal	aos	mandamentos	de	Deus.	É	um	tempo	excelente	para	recalibrar	meu	coração	na	metade	do	dia.	Por	toda	a	história,	os	cristãos	têm	apreciado	porções	de	sabedoria	não	cristã,	não	porque	os	cristãos	tenham	uma	visão	elevada	dos	autores	humanos,	mas	porque	eles	têm	grande	apreciação	pelo	Doador	que	é
a	fonte	de	toda	bondade	moral,	mesmo	a	bondade	moral	captada	pela	consciência	de	um	autor	pagão	(Rm	2.14-16).12	5.	Estas	categorias	me	capacitam	a	ser	estrategicamente	impaciente	com	livros	medíocres	e	me	permitem	determinar	quando	um	livro	fracassa	no	objetivo	pretendido	em	minha	vida.	De	fato,	“ler	no	sentido	aberto	tradicional	não	é	o
que	a	maioria	de	nós,	independente	de	nossa	idade	ou	nível	de	domínio	computacional,	faz	na	internet”,	escreve	Susan	Jacoby.	(As	Institutas,	quando	as	lemos	em	voz	alta,	é	uma	obra	surpreendentemente	bela).	As	imagens	desses	deuses	eram	pintadas	nas	paredes,	moldadas	em	metal,	entalhadas	em	troncos	e	colocadas	em	lugares	altos	nos	campos.
Dever	o	conceito	deste	parágrafo.	Necessitam	de	suporte	bíblico	para	afirmação.	E	C.	Contudo,	estas	mudanças	no	mundo	editorial	têm	um	desdobramento:	elas	aceleram	a	obsolescência	dos	livros	antigos.	Pode	me	oferecer	histórias	antigas	sobre	reis,	rainhas	e	batalhas.	Não	lia	os	livros	que	eram	solicitados	no	ensino	médio	(minhas	notas	provam
tal	fato).	Você	decide	realizar	uma	tarefa	comum:	recolher	o	lixo	de	dentro	de	sua	casa	e	jogá-lo	na	lata	de	lixo	do	lado	de	fora.	Quando	você	lê,	seus	olhos	varrem	a	página	para	frente	e	para	trás,	e	as	informações	(os	pregos)	aparecem	rapidamente	diante	dos	seus	olhos,	e	você	tem	apenas	tempo	suficiente	para	bater	de	leve	aqueles	conceitos	na
superfície	da	sua	memória.	Essa	é	uma	tensão	não	resolvida	para	o	leitor	cristão.	Destaco	aqui	três	categorias	que	me	ajudam	a	tomar	esta	importante	decisão.	Os	dragões	realizam	essa	tarefa	perfeitamente.	Todos	os	humanos	compartilham	experiências	humanas	comuns.4	Tanto	crentes	como	céticos	sabem	o	que	é	rir	de	uma	história	engraçada.
Muitas	vezes,	meu	primeiro	contato	com	eles	foi	em	alguma	livraria	local,	mas	eles	me	atraíram	porque	mantenho	uma	categoria	que	me	faz	alerta	aos	lançamentos	que	me	ajudarão	a	alcançar	excelência	em	minha	vocação.	Lewis	em	sua	introdução	ao	antigo	clássico	On	the	Incarnation	de	Atanásio	(c.	E	ele	certamente	não	era	um	sincretista	tentando
reconciliar	a	Escritura	com	o	paganismo.	167.	82.	A	graça	e	a	beleza	que	lemos	nos	romances	cristãos	são	muito	mais	sutis	e	por	isso	exigem	muito	mais	da	cuidadosa	percepção	do	leitor.	Isto	é,	uma	visão	biblicamente	orientada	da	prática	de	ler	livros.	Para	os	amantes	de	livros,	este	é	um	tesouro	e	uma	delícia.	O	comentarista	bíblico	Derek	Kidner
observa	que	enquanto	os	profetas	do	Antigo	Testamento	eram	rápidos	em	amaldiçoar	os	mágicos	e	sacerdotes	pagãos,	os	sábios	pagãos	eram	tratados	com	muito	mais	cuidado	e	respeito.6	Você	deve	se	recordar	que	“Moisés	foi	educado	em	toda	a	sabedoria	dos	egípcios	e	veio	a	ser	poderoso	em	palavras	e	obras.”	(At	7.22).	Ouse	desviar	o	olhar,	e	você
vai	perder	alguma	conversa!	Ainda	assim,	aqui	está	você,	lendo	um	livro,	desconectado	e	desligado.	No	início	do	capítulo	15	ela	diz:	“O	fato	de	eu	ser	uma	mulher	não	me	faz	um	tipo	diferente	de	cristã,	mas	o	fato	de	eu	ser	cristã	me	faz	um	tipo	diferente	de	mulher.”	3.	A	leitura	é	uma	tarefa	assustadora	para	você?	e	trad.	Ela	é	eterna.	A	Bíblia	concilia
o	mistério	do	esplendor	e	da	impiedade	humana.	Durante	alguns	períodos	da	vida,	tenho	mais	tempo	para	ler.	Não	fazemos	perguntas	enquanto	lemos.	Depois	que	eu	finalmente	entro	na	livraria,	um	desafio	ainda	maior	me	espera:	os	lançamentos.	Eu	os	chamo	de	ouro.	Para	mim,	isto	acontece	por	meio	de	vários	gêneros	diferentes.	Ele	teria	dado	foco
ao	meu	zelo	juvenil	e	me	ensinado	o	que	ler	e	como	ler.	Neil	Postman,	“Learning	by	Story”,	The	Atlantic,	n.	Para	os	meus	meninos,	significa	a	leitura	de	um	trecho	do	herói	em	meio	a	uma	batalha.	John	Piper,	God’s	Passion	for	His	Glory:	Living	the	Vision	of	Jonathan	Edwards	(Wheaton,	IL:	Crossway,	1998),	p.	E	embora	as	mulheres	comprem	a	maioria
dos	livros	lançados	pelas	editoras	cristãs,	elas,	até	o	momento,	são	as	que	menos	leem	os	livros	teológicos,	escreve	a	autora	e	conselheira	Elyse	Fitzpatrick.	Em	que	ele	contradiz	outro	livro?	Aqui	Lewis	apresenta	as	suas	palavras	mais	famosas	sobre	a	importância	dos	livros	antigos:	O	único	paliativo	é	manter	a	pura	brisa	marítima	dos	séculos
soprando	em	nossas	mentes,	e	isso	só	pode	ser	feito	pela	leitura	dos	livros	antigos.	Os	escritos	de	Moisés,	suas	habilidades	de	liderança	e	seus	pensamentos	foram	desenvolvidos	no	contexto	de	uma	cultura	politeísta.	Então,	não	precisamos	definir	aquelas	palavras	temíveis	tais	como	“fé”	e	“graça”,	mas,	ao	invés	disso,	revelar	o	que	nelas	está	contido.
Uma	cosmovisão	bíblica,	esclarecida	pelas	proposições	da	pedra	de	toque	das	Escrituras,	é	o	que	distingue	os	leitores	cristãos	dos	leitores	não	cristãos.	A.	Seja	cauteloso	com	literaturas	que	você	não	está	preparado	para	ler	com	discernimento.	Ele	cita	os	exemplos	de	Orestes,	Édipo,	Antígona	e	Romeu	e	Julieta,	Max	e	Tecla	e	de	Ifigênia.	Sem	uma
legenda,	sem	uma	entrevista,	sem	mais	detalhes,	a	foto	não	pode	oferecer	nenhum	significado	além	do	que	conseguimos	ver	na	superfície	da	imagem	em	si.	O	final	dos	tempos	é	apresentado	como	sendo	cumprido.	Esta	é	a	razão	pela	qual	o	que	podemos	aprender	sobre	Deus	olhando	para	a	sua	criação	visível	(revelação	geral)	é	limitado.	Em	minha
casa,	a	leitura	é	uma	prioridade	sobre	o	videogame,	a	televisão	e	os	filmes.	Não	a	entupa	com	os	livros	que	você	leu	no	seminário.	Para	saber	mais	sobre	os	detalhes	históricos	deste	parágrafo	ver	F.	O	que	um	topo	de	monte	em	combustão	tem	a	ver	com	o	romance	clássico	de	Dostoiévski,	ou	com	o	romance	contemporâneo	de	Cormac	McCarthy,	ou
com	as	últimas	percepções	de	Malcolm	Gradwell,	ou	o	último	livro	sobre	publicidade	de	Seth	Godin,	ou	a	mais	nova	biografia	de	David	McCullough?	As	pessoas	não	eram	mais	inteligentes	do	que	nós	somos;	elas	cometeram	tantos	erros	quanto	nós.	Comece	aos	poucos	e	seja	realista.	De	qualquer	forma,	este	é	um	caminho	excelente!	Boa	leitura.	Estas
prioridades	me	ajudam	a	equilibrar	minha	agenda	de	leitura.	Certa	vez,	um	amigo	meu	começou	um	grupo	de	leitura	que	se	reunia	apenas	para	se	beneficiar	do	que	cada	um	dos	membros	do	grupo	estava	lendo	individualmente.	Elas	tanto	tentam	explicar	como	excluir.7	Estas	proposições	de	pedras	de	toque	são	as	sentinelas,	ou	as	crenças	de
controle,	pelas	quais	nós	testamos	todas	as	demais	crenças,	experiências	e	teorias.	E,	acima	de	tudo,	a	Karalee,	que	primeiro	se	tornou	minha	editora,	depois,	minha	amiga,	e	agora,	minha	esposa,	e	que	permanece	ainda	a	minha	melhor	amiga	e	a	mais	leal	das	editoras.	Esta	é	uma	má	noticia	para	quem	é	um	leitor	profissional.	As	sentinelas	Uma
porção	de	outros	detalhes	pode	ser	adicionada	a	estes	temas.	Agostinho	reflete	honestamente	sobre	a	vida	e	o	evangelho,	tecendo	perfeitamente	a	linguagem	dos	Salmos	ao	tecido	de	sua	própria	experiência	pessoal.	Deus	tem	posicionado	os	pais	e	os	pastores	como	modelos	de	amor	pela	leitura	de	livros	aos	seus	filhos	e	ao	seu	rebanho.	863:	“Existe
algo	em	nós,	os	contadores	e	também	ouvintes	das	histórias,	que	exige	o	ato	redentivo,	que	demanda	que,	ao	caído,	ao	menos	se	lhe	ofereça	uma	chance	de	restauração.	Agostinho,	On	Christian	Doctrine,	em	The	Nicene	and	Post-Nicene	Fathers,	primeira	série,	ed.	Patrick	Abendroth	e	Rick	Gamache	são	os	dois	pastores	que	Deus	usou
significativamente	para	me	animarem	em	meu	próprio	hábito	de	leitura.	Relâmpagos	cintilavam	suas	vestes	limpas.	Releia!	Aspire	a	tornar-se	um	leitor	que	se	senta	tarde	da	noite	depois	de	um	longo	dia	e	apanha	um	livro	para	relaxar.	Permitam-me	retornar	a	alguns	destes	tópicos	e	explicar	como	eu	marco	os	meus	livros.	9.	Penso	que	John	Donne	é
o	exemplo	supremo.	Em	sua	tentativa	de	captar	esta	imagem	no	quadro	Adoration	of	the	Lamb,	de	1432,	Hubert	e	Jan	van	Eyck	retrataram	um	cordeiro,	sólido	e	equilibrado,	com	sangue	carmesim	jorrando	de	uma	ferida	no	peito.	Com	esta	prática,	ele	consegue	evitar	intimidar	os	não	leitores,	e	ainda	pode	usar	o	capítulo	como	uma	ferramenta
específica	para	abordar	uma	necessidade	específica	na	vida	de	alguém.	Ver	também	Beale,	Revelation,	p.	Eles	são	a	minha	tábua	de	queijos,	os	livros	dos	quais	seleciono	capítulos	que	desejo	ler,	ou	livros	com	pequenos	poemas,	ou	livros	emocionantes	nos	quais	eu	mergulho	ocasionalmente.	Embora	a	leitura	seja	majoritariamente	uma	tarefa	solitária
–	e	uma	tarefa	muito	importante	–	a	compreensão	é	um	projeto	comunitário.	Um	dia,	ele	retornará	à	terra	com	uma	espada	em	sua	mão	para	ferir	todos	os	ímpios	e	esmagá-los	no	lagar	da	fúria	da	ira	de	Deus.	Ainda	em	ambas	as	instâncias,	Paulo	usa	os	trechos	de	poetas	de	modo	construtivo,	encontrando	neles	um	eco	de	verdade	espiritual	sobre
Deus	e	sobre	a	natureza	de	nosso	relacionamento	com	ele	como	nosso	Criador.17	Aqui	em	Atos	17,	Paulo	reconhece	o	impulso	greco-romano	de	buscar	a	Deus.	Todas	estas	áreas	têm	os	seus	próprios	grupos	de	livros	vocacionais	que	o	ajudarão	a	crescer.	Desafie	seus	filhos	a	melhorarem	os	livros.	A	checagem	de	pano	de	fundo	toma	apenas	alguns
poucos	minutos	do	meu	tempo,	e	é	um	tempo	muito	bem	investido.	Então,	estas	são	umas	poucas	práticas	que	pretendem	encorajar	as	nossas	crianças	a	estimarem	os	livros.	A	verdade	revelada	não	responde	todas	as	questões	da	vida,	mas	ela	nos	fornece	uma	moldura	para	que	compreendamos	tudo	o	mais	ao	nosso	redor.	Mas	ler	ficção	exige
habilidade,	então	aqui	vão	alguns	pontos	importantes	para	se	ter	em	mente.	Por	exemplo,	escritores	não	cristãos	podem	perceber	a	incrível	dignidade	humana.	Depois	vi	um	Cordeiro,	que	parecia	ter	estado	morto,	em	pé,	no	centro	do	trono,	cercado	pelos	quatro	seres	viventes	e	pelos	anciãos.	Estas	notas	marginais	são	o	lugar	onde	a	mente	do	autor	e
a	mente	do	leitor	colidem.	Antes	de	dedicarmos	nossa	atenção	completa	à	essa	revolução	gráfica,	vamos	ponderar	sobre	o	que	está	em	jogo.	Leitores	maduros	valorizam	a	sabedoria.	Devido	às	diferenças	de	compreensão,	nem	todo	leitor	é	capaz	de	ler	com	rapidez.	Antes	de	começar	a	ler	a	primeira	página	de	um	livro	eu	invisto	trinta	ou	sessenta
minutos	para	fazer	perguntas	estruturais	abrangentes.	Algumas	semanas	permitirão	mais	ou	menos	tempo	para	a	leitura.	Você	pode	ser	mais	disciplinado	do	que	eu	(na	verdade,	há	uma	chance	enorme	de	ser	assim).	Comentários	em	João	15.2.	15.	Salomão	acharia	isso	irônico.	Inicialmente,	fico	animado.	Spurgeon,	Metropolitan	Tabernacle	Pulpit,	vol.
Escolhemos	limitar	a	sua	dieta	de	leituras	particulares	pela	mesma	razão	fundamental	porque	não	enviamos	meninos	pequenos	para	a	guerra.	Encontre	maneiras	estratégicas	para	animá-los	enquanto	aprendem	a	ler.	Moisés	subiu	para	se	encontrar	com	Deus,	adorá-lo,	e	receber	as	palavras	de	Deus.	[...]	Já	que	a	verdade	existe	além	de	nós	mesmos	e
está	firmada	na	vontade	e	na	obra	de	Deus,	os	cristãos	podem	afirmar	a	verdade	onde	quer	que	a	encontremos.	Interprete	a	cosmovisão	conforme	lê	para	os	seus	filhos.	Neste	capítulo,	quero	pensar	sobre	as	imagens,	os	livros	e	a	vida.	Mas	não	podia	saber	o	porquê	ele	chorava.	Acesso	rápido	à	informação	X	sabedoria	de	vida	lentamente	digerida	O
terceiro	desafio	atinge	o	cerne	da	preocupação	de	Sócrates.	Tornar-se	um	leitor	com	discernimento	requer	que	determinemos	que	escritores	são	confiáveis	em	determinadas	categorias.	Toda	a	literatura	agora	está	dividida	em	dois	gêneros	–	e	um	está	acima	do	outro	em	importância.	Norton	&	Company,	2010).	Depois	de	inspecioná-lo	lentamente,	eu
tenho	quatro	opções:	1.	A	história	começa	quando	a	mulher	se	prepara	para	dar	a	luz	ao	seu	filho	(o	Messias).	E	Saulo	dedicou	a	sua	vida	ao	estudo	daquelas	tábuas	e	de	toda	a	literatura	divina	de	Moisés	(Gênesis,	Êxodo,	Levítico,	Números	e	Deuteronômio).	21.	O	dragão	se	apressa	para	matá-lo.	Para	um	jovem	rapaz	se	transformar	num	guerreiro,
ele	primeiro	precisa	aprender	as	táticas	de	batalha,	desenvolver	os	músculos	e	o	instinto	de	guerreiro.	O	que	marcar	e	como	marcar	A	maioria	dos	meus	rabiscos	em	livros	atinge	um	de	três	objetivos:	destacar	aquilo	de	que	gostei,	traçar	a	estrutura	do	livro	ou	criticar	o	que	não	gostei.	E	os	cristãos	podem	se	beneficiar	da	pesquisa	dos	não	cristãos	em
áreas	da	criação	física	como	a	ciência,	a	medicina,	a	química	e	a	matemática.	Aqui	estão	alguns	destes	lugares:	Leituras	de	escrivaninha.	Esta	luz	inclui	a	enorme	quantidade	de	dádivas	generosas	e	bênçãos	que	procedem	do	Criador,	mas	em	especial,	a	bondade,	a	verdade	e	a	beleza.	Jarolav	Pelikan	e	Helmut	T.	Quando	compro	estes	livros	–	mesmo
livros	novos	e	caros	–	não	hesito	em	escrever	neles	com	marca-textos	e	canetas	de	todas	as	cores.	O	livro	é	antigo,	mas	também	é	simples	e	conciso.	O	pior	dos	pecadores,	em	meio	ao	seu	pecado,	havia	nascido	de	novo.	Porque	ele	é	autossuficiente,	Deus	viverá	“para	sempre	e	sempre”	(Ap	4.10).	John	Piper,	“Quantitative	Hopelessness	and	the
Immeasurable	Moment”,	sermão	pregado	na	Bethlehem	Baptist	Church,	Minneapolis,	MN	em	12	de	Julho	de	1981,	.	Os	ebook	são	convenientes	para	os	consumidores,	proveitosos	para	os	autores,	e	simples	para	os	editores	(sem	celulose,	sem	encadernação,	sem	envio	e	sem	espaço	na	prateleira).	Apreciar	estas	imagens	bíblicas	é	como	apreciar
pintores	impressionistas.	Todos	nós	temos	nossos	motivos	pelos	quais	não	lemos.	Esta	abordagem	afirma	que,	sim,	parece	que	este	será	um	livro	excelente	se	responder	às	questões	que	propus.	Quando	o	meu	véu	foi	removido	Pouco	mais	de	um	ano	após	eu	começar	minha	busca	por	todos	os	mandamentos	da	Bíblia,	Deus	removeu	o	véu	da	minha
face.	O	que	aprendemos	pela	leitura	é	o	“bem”	que	trocamos	com	os	demais.	O	leitor	cristão	deve	simplesmente	valorizar	o	que	é	verdadeiro,	honorável,	justo,	puro,	amável,	recomendável,	excelente	ou	digno	de	louvor	(Fp	4.8)	–	onde	quer	que	isso	se	encontre.	Muito	antes	de	a	tinta	se	espalhar	sobre	a	prensa	móvel	de	Gutemberg,	Salomão	antecipou
essa	rápida	expansão	da	publicação	de	livros	quando	escreveu:	“Não	há	limite	para	a	produção	de	livros,	e	estudar	demais	deixa	exausto	o	corpo”	(Ec	12.12).	São	muitas	as	razões,	mas	quero	me	concentrar	em	apenas	duas	delas:	Sócrates	temia	que	os	livros	escritos	enfraqueceriam	a	memória	humana.	Agora,	ao	invés	de	retrucar:	‘Você	está	falando
sério?’	e	discutir	a	respeito,	eu	vou	apenas	abrir	um	sorriso	e	dar	uma	cópia	deste	livro.”	Andrew	Peterson,	cantor	e	compositor;	autor	de	On	the	Edge	of	the	Dark	Sea	of	Darkness	“Há	tanta	coisa	boa	sobre	este	livro	que	é	difícil	saber	por	onde	começar.	E	com	a	nossa	imaginação,	podemos	“ver”	a	realidade	eterna	(2Co	4.18).	Porém,	eles	não
conhecem	nada	como	deveriam	de	uma	maneira	correta,	nada	espiritualmente	e	que	salve,	nem	nada	com	uma	luz	santa	e	celestial.	Ao	invés	de	edificar,	o	grupo	promoverá	orgulho,	inveja	e	murmuração.	Este	é	um	estado	cada	vez	mais	difícil	de	recordar	em	nossa	cultura	super	conectada,	na	qual	qualquer	rumor	e	mundanidade	são	postadas	em
blogs	e	no	Twitter.	À	primeira	vista,	estas	palavras	me	abalaram,	mas	depois	compreendi	o	ponto	de	Calvino.	Não	existe	começo,	meio	ou	fim	em	um	mundo	de	fotografias.	John	M.	Como	pode	esta	oração	instruir	os	cristãos	nas	disciplinas	espirituais?	Como	cristãos,	a	supremacia	da	Escritura	refreia	o	nosso	aprazimento	de	tudo	o	mais	que	lemos	e
nos	previne	contra	a	supervalorização	da	literatura.	Este	é	o	modo	como	entrelaço	toda	a	minha	biblioteca	nas	margens.	E	até	que	você	adquira	uma	cosmovisão	bíblica	funcional	(o	que	pode	levar	muitos	anos),	pode	ser	sábio	se	manter	longe	da	maioria	dos	livros	não	cristãos.	Uma	espessa	e	escura	nuvem	cobriu	a	cena.	Eles	me	ajudam	a	honrar	a
Deus	em	meu	papel	de	marido	e	pai.	No	entanto,	mesmo	com	todo	o	valor	de	ler	e	estudar	as	obras	de	Shakespeare,	seria	muito	difícil	desenvolver	uma	cosmovisão	bíblica	apenas	pela	leitura	de	suas	obras	–	ou	ainda	somente	de	qualquer	outra	literatura	ficcional.	Este	compromisso	com	a	brevidade	também	significa	que	eu	estabeleço	os	pontos	de
forma	rápida	e	breve.	Cristo	é	essencial	para	todo	discernimento,	porque	ele	é	o	padrão	de	toda	a	verdade	e	a	solução	para	todo	o	erro	(Cl	2.8).	Os	leitores	cristãos	aprenderão	a	manter	a	literatura	em	seu	devido	lugar;	e	esta	é	uma	lição	que	ainda	estou	aprendendo.	Este	exercício	simples	demonstra	a	eles	um	amor	pela	leitura,	e	serve-lhes	um
trecho	de	prosa	como	uma	doce	sobremesa.	Reginald	Hackforth,	trad.	David	F.	Em	seu	romance	vencedor	do	Prêmio	Pulitzer,	A	Estrada	(2006),	McCarthy	se	arrisca	a	dar	um	palpite	sobre	o	que	aconteceria	se	a	estrutura	da	ordem	humana	–	sem	mencionar	a	maioria	da	população	da	terra	–	fosse	destruída	e	cada	sobrevivente	fosse	governado	por
seus	próprios	interesses.	O	entretenimento	é	fácil	e	passivo;	livros	requerem	diligência	e	uma	mente	ativa.	Então,	como	podemos	decidir	qual	é	o	livro	que	devemos	ler?	Em	algum	nível,	essa	tensão	palavra/imagem	é	uma	batalha	para	os	nossos	corações.	30.	Enjoy!	©	1996,	Amazon.com,	Inc.	Que	deprimente!	Esse	tipo	de	coisa	é	tudo	menos
leitura”.11	Resigno-me	a	concordar	com	ele.	Tolkien).	Achando	muito	divertido,	continuei	a	prática	no	Antigo	Testamento	onde	encontrei	ainda	mais	mandamentos	–	muitos	mandamentos.	A	Bíblia	é	suprema.	Não	perca!”	J.	Este	capítulo	irá	equipar	os	dois	grupos	que	estão	em	boa	posição	para	encorajar	a	leitura	na	vida	de	outros	–	pais	e	pastores.	De
quatro	maneiras,	as	palavras	são	mais	adequadas	para	comunicar	um	significado	preciso.	Cada	livro	físico	que	eu	possuo	está	em	um	processo	de	retornar	ao	pó	–	“pois	és	celulose	e	à	celulose	voltarás”.	Quanto	mais	idade	tiver,	e	maior	experiência	em	leitura,	menos	tempo	será	necessário	antes	de	você	fechar	o	livro	e	devolvê-lo	à	prateleira.	Com
acesso	online	a	tantos	amigos,	a	tentação	é	reagir,	ao	invés	de	ponderar,	e	este	problema	foi	observado	por	Kevin	Kelly.	Não	para	os	cristãos.	Seja	qual	for	o	livro	escolhido,	certifique-se	de	que	o	livro	é	importante	o	suficiente	para	manter	a	atenção	do	grupo.	Edward	Connery	Lathem	e	Lawrence	Thompson	(Nova	York:	Henry	Holt,	2002),	p.	Ele
descobriu	que	seus	ouvintes	judeus	esperavam	dele	uma	demonstração	poderosa	de	sinais	e	maravilhas.	Carson,	“The	Wrath	of	God”,	em	Engaging	the	Doctrine	of	God:	Contemporary	Protestant	Perspectives,	ed.	Para	mim,	esta	é	a	melhor	hora	para	ler	sobre	a	vida	de	outros.	Note	that	depending	on	what	version	of	Windows	you	have,	you	can	only
upgrade	to	certain	editions	of	Windows	8.	Esta	é	a	busca	mais	prazerosa	que	qualquer	mulher	poderia	ter”.	‘Universal’	significa	as	coisas	que	combinam	para	certo	tipo	de	pessoa	dizer	ou	fazer,	em	termos	de	probabilidade	ou	necessidade:	a	poesia	prima	por	isso”	(Aristóteles,	Poetics,	trad.	Deus	é	o	Ser	Supremo	no	universo	–	supremamente
verdadeiro,	supremamente	bom,	supremamente	belo.	A	orientação	de	Ryken	abriu	os	meus	olhos	para	o	valor	da	literatura	clássica	na	vida	cristã.	Sim,	parece	que	este	será	um	livro	útil	que	responderá	às	minhas	questões.	Ironicamente,	estas	preocupações	ecoam	um	temor	muito	antigo	articulado	por	um	antigo	filósofo.	O	meu	pecado	foi	imputado	a
ele.	O	apóstolo	Paulo	descreve	assim:	Pois	até	hoje	o	mesmo	véu	permanece	quando	é	lida	a	antiga	aliança	[Moisés].	Revell,	1909),	p.	A	grande	guerra	contra	as	palavras	Em	parte,	o	Antigo	Testamento	é	a	luta	de	Deus	para	liderar	um	povo	centrado	na	linguagem	em	meio	às	seduções	de	um	mundo	dominado	por	imagens.	Windows	8	requires	certain
CPU	features	like	PAE,	NX,	SSE2,	etc,	so	it’s	a	good	idea	to	use	this	tool	if	your	computer	is	a	bit	on	the	older	side.	Escrever	nas	margens	dos	livros	me	permite	fazer	uma	colagem	entre	as	referências	cruzadas	de	outros	livros.	E	pode	levar	um	pouco	mais	de	tempo	descobrir	como	aproveitar	o	máximo	da	minha	leitura	de	viagem.	88.	Eu	creio	que
livros	não	cristãos	podem	ser	meios	de	graça	em	sua	busca	pela	excelência	vocacional	para	a	glória	de	Deus.	Eu	li	O	Senhor	dos	Anéis	primeiramente	por	diversão,	mas	descobri	que	a	instrução	caminha	muito	próxima	do	prazer.	As	Confissões,	de	Agostinho,	é	um	exemplo	clássico.	A	virtude	mais	óbvia	é	o	seu	escopo.	Às	vezes,	quero	me	deleitar	na
Bíblia	de	forma	mais	rápida	e	abrangente,	lendo	vários	capítulos	por	sessão.	Como	em	muitas	áreas	da	vida,	leitores	sensíveis	e	perspicazes	devem	ouvir	suas	consciências	com	muito	cuidado.	Por	que	você	está	lendo	este	livro?	É	claro,	treinar	os	nossos	filhos	pequenos	a	ler	vai	exigir	o	nosso	tempo.	E	eu	vou	comprar	todos	eles.	Mas	a	genialidade
criativa	de	Deus	também	é	demonstrada	no	evangelho.	Talvez	uma	cópia	de	Amenemope	foi	importada	do	Egito	e	influenciou	Salomão	diretamente.	Eu	leio	para	aperfeiçoar	minha	capacidade	de	tomar	decisões	e	de	resolver	problemas.	Isso	é	especialmente	notório	nas	histórias	de	conversão,	porque	a	conversão	tem	a	ver	com	contraste.	Eu	não	achei
nada	demais	quando	meu	amigo	Bob,	com	quem	eu	sempre	frequentava	as	festas	antes	de	sua	mudança,	me	ligou	para	dizer	que	estava	vindo	me	visitar.	Mas	talvez	nenhum	dos	personagens	do	Antigo	Testamento	estivesse	mais	familiarizado	com	uma	ampla	abrangência	de	sabedoria	do	Antigo	Oriente	do	que	Salomão.	Esta	pilha	de	livros	nunca
termina	completamente	porque,	no	fim	das	contas,	é	a	pilha	de	livros	que	eu	não	tenho	a	intenção	de	ler	integralmente.	Ele	viveu	como	um	de	nós.	A	cena	tem	de	ser	grotesca;	ela	reflete	a	implacável	ira	de	Satanás	contra	o	Messias	que	está	chegando.3	Agora	existe	um	meio	mais	simples	e	direto	de	dizer	que	Herodes	tentou	matar	o	bebê	Jesus	(veja
Mt	2.16).	Muitos	dos	grandes	autores	escrevem	um	grande	escopo	de	livros.	O	tempo	de	lazer	que	sempre	foi	precioso	tem	sido	consumido	pelas	mensagens	de	texto,	Facebook	e	emails.	Os	consumidores	de	livros	enxergam	os	livros	como	“coisas	a	serem	lidas”.	Rick	Ritchie	concorda.	Sim,	ela	existe.	Com	estes	livros,	me	vi	oscilando	entre	os	múltiplos
títulos	ao	mesmo	tempo,	cansando-me	rapidamente	de	um	livro	e	trocando	por	outro	mais	interessante	instantaneamente.	Estas	questões	me	lançaram	à	busca	por	respostas.	Escritos	em	pedra	No	mundo	dos	livros,	a	Bíblia	não	tem	equivalente.	Do	outro	lado	da	estrada,	não	podemos	afirmar	a	ficção	que	glorifica	o	pecado	e	aplaude	a	descrença.	Eu
devo	ao	dr.	Horatius	Bonar,	Follow	the	Lamb;	Or,	Counsels	to	Converts	(Londres:	James	Nisbet	&	Co.,	1874),	p.	Alan	Bissett,	“Who	Stole	Our	Reading	Time?”	Books	Blog,	The	Guardian,	fevereiro	de	2010,	5.	E	da	mesma	forma	que	eu	sempre	pegava	uma	caneta	quando	me	dirigia	aos	locais	de	trabalho,	eu	mantenho	o	mesmo	hábito	ao	me	dirigir	para
a	minha	cadeira	de	leitura.	Talvez	eu	tenha	quatro	horas	para	ler	esta	semana	e	dez	horas	para	ler	na	próxima.	Lit!	Este	livro	trata	totalmente	sobre	luz,	mas	não	aquele	tipo	de	iluminação	das	telas	do	computador,	celular	ou	televisão.	Ao	fazê-lo,	a	literatura	expande	nossas	próprias	experiências	e	nos	leva	a	crescer	em	nossa	compaixão	para	com	os
demais.	Minhas	prioridades	me	ajudam	a	determinar	quando	devolver	à	prateleira	um	livro	que	ainda	não	terminei	de	ler.	O	Kindle	e	eu	Eu	li	livros	no	Kindle	por	dezoito	meses.	Faith	Seeking	Understanding:	An	Introduction	to	Christian	Theology	(Grand	Rapids:	Eerdmans,	2004),	p.	Não	era	porque	ignoravam	as	suas	Bíblias.	Aos	nove	anos,	meu	filho
era	um	leitor	voraz.	Não	permita	que	os	livros	não	terminados	se	acumulem	em	uma	montanha	de	culpa.	Não	nos	é	natural.	E	é	uma	dádiva	a	ser	desfrutada.	Estes	indicadores	são	como	placas	de	trânsito	na	rua	que	me	guiam	através	do	desenvolvimento	do	autor	sobre	um	ponto	no	capítulo.	E	Pedro	escreve:	“Mesmo	não	o	tendo	visto,	vocês	o	amam;
e,	apesar	de	não	o	verem	agora,	creem	nele	e	exultam	com	alegria	indizível	e	gloriosa”	(1Pe	1.8).	Cristo	deve	estar	no	centro	de	nossas	vidas	se	quisermos	ler	com	discernimento.	Quarto,	Deus	é	a	fonte	de	toda	a	luz	de	sua	criação	(v.	Somente	a	linguagem	torna	possível	para	nós	desenvolvermos,	entendermos	e	comunicarmos	uma	cosmovisão	coesa
(o	foco	de	nosso	próximo	capítulo).	Meu	barbeiro	é	assinante	de	vinte	revistas,	porque	as	pessoas	que	esperam	ser	atendidas	têm	tempo	para	ler.	Mas	em	minha	vida	percebi	vários	padrões	inúteis	emergindo.	Posso	agora	ver	Jesus	ascendendo	ao	céu.	Jackson,	Marginalia:	Readers	Writing	in	Books	(New	Haven,	CT:	Yale	University	Press,	2002),	p.
Desperta	a	nossa	imaginação.	É	claro	que	a	literatura,	às	vezes,	incorpora	verdades	proposicionais,	mas	esta	não	deve	ser	a	razão	primária	para	lermos	esse	tipo	de	literatura.	Mas	não	se	preocupe!	Lit!	não	é	apenas	um	livro	teórico.	O	véu	foi	retirado.	Mas	no	que	diz	respeito	a	compreender	as	realidades	invisíveis	de	Deus,	precisamos	de	revelação,
precisamos	de	linguagem,	e	precisamos	de	palavras.	Em	lugar	da	disciplina,	queremos	nos	ocupar	com	tarefas	mais	fáceis	como	ler	emails,	navegar	na	internet	e	assistir	filmes.	Tempere	os	seus	sermões	com	citações	diretas	de	livros	de	cristãos	contemporâneos.	Eu	coleciono	os	pensamentos	de	outras	pessoas.	Redmond,	pastor	titular	da	Reformation
Alive	Baptist	Church,	Temple	Hills,	Maryland	Copyright	©	2011	por	Tony	S.	Isto	revela	o	quão	relevantes	os	livros	são	para	a	vida	real.	Ele	tem	de	ser	“criativo”;	ele	tem	de	obedecer	a	uma	lei	amoral	denominada	de	consciência	artística;	e	ele	normalmente	deseja	manter	a	sua	superioridade	sobre	a	grande	massa	de	humanidade	que	se	volta	aos
livros	como	mera	recreação.	Depois,	ele	encorajou	os	jovens	rapazes:	“nesta	jornada	para	a	vida	eterna,	eu	os	aconselho	a	administrar	recursos,	não	deixando	nenhuma	pedra	sem	ser	revirada,	como	diz	o	provérbio,	de	onde	vocês	possam	receber	qualquer	auxílio”.19	Da	mesma	forma,	Agostinho	encorajou	os	leitores	cristãos	a	despojarem
intelectualmente	as	páginas	da	literatura	pagã.	Presumindo	que	você	leia	durante	uma	hora	por	dia,	e	que	consegue	ler	250	palavras	por	minuto,	poderá	completar	mais	de	um	livro	por	semana,	ou	seja,	cerca	de	setenta	livros	por	ano.	Livros	antigos	=	ar	fresco.	Em	vez	disso,	ela	lança	o	desafio:	“tornemo-nos	uma	geração	de	mulheres	conhecidas
como	aquelas	que	se	deleitam	em,	tremem	diante,	recebem	conselho	de,	bebem,	devoram,	digerem,	ponderam	sobre	e	estimam	absolutamente	Deus	e	a	verdade	que	Ele	revelou	sobre	Si	e	sobre	nós	mesmas.	O	mandamento	de	Deus	é	protetivo.	O	próprio	Salomão	deixa	claro	que	nesta	parte	ele	se	orientou	pela	sabedoria	de	outros	(i.e.,	os	“ditados	dos
sábios”;	22.17;	24.23).	44.	Escolha	algumas	das	ideias	–	ou	apenas	uma	–	e	aplique	em	seu	lar.	A	melhor	ficção	é	a	bela,	e	esta	beleza	encontra	sua	origem	na	beleza	de	Deus.	Calma	aí,	eu	realmente	pensei	em	comprar	três	livros?	Mas	elas	ilustram	uma	lição	importante,	porque	ambas	as	histórias	exigem	a	sua	imaginação,	requerendo	dois	usos
distintos	da	imaginação:	o	primário	e	o	secundário.	O	mais	importante:	leia	a	Bíblia	junto	com	a	sua	família.	As	imagens	hoje	podem	não	aparecer	na	forma	de	uma	estátua	de	Baal	ou	um	homem	beijando	um	ídolo	de	pedra,	mas	a	tentação	permanece.	Da	mesma	forma,	leio	alguma	coisa	dos	conselheiros	bíblicos	David	Powlison	ou	Paul	David	Tripp.
Como	ele	faz	isso?	Mas,	primeiramente,	desejo	perguntar:	de	onde	vem	a	nossa	imaginação?	Leitores	maduros	se	apegam	ao	Salvador	Como	você	pode	ver,	eu	sou	um	leitor	ambicioso.	Mas,	a	fim	de	ilustrar,	quero	tirar	um	momento	para	separar	as	palavras	e	imagens	e	contrastar	o	valor	da	linguagem	e	das	imagens	como	condutoras	de	significado.
“Aquilo	em	que	estamos	envolvidos	–	como	aves	de	rapina	à	procura	pela	próxima	refeição	–	é	um	processo	de	varredura	do	que	está	diante	dos	nossos	olhos,	na	busca	de	certos	tipos	de	informação”3.	Ler	para	desenvolver	a	reflexão	espiritual	Leitores	perspicazes	notarão	que	os	editores	cristãos	contemporâneos	com	frequência	favorecem	os	livros	de
caráter	mais	pragmático.	O	pecado	cega	os	corações	para	a	glória	de	Cristo,	e	quando	a	glória	de	Deus	não	é	vista,	as	vidas	permanecem	sem	mudança.	Escolha	cinco	ou	dez	livros	e	algumas	respectivas	citações	ou	mencione-os	em	algum	momento	de	seus	avisos	ou	na	pregação.	Jaroslav	Pelikan.	Prático	e	agradável,	Lit!	é	uma	dádiva	excepcional	e
valiosa	para	a	igreja.”	Eric	C.	Apenas	fique	alerta	para	as	mudanças	do	terreno.	O	filósofo	grego	Sócrates.	Não	é	um	processo	complicado.	O	homem	é	paradoxal.	Que	cosmovisão	eles	representam?	Você	sabe	que	precisa	ler	–	e	que	seria	bem	mais	saudável	se	o	fizesse	–	mas	tudo	em	você	se	recusa	a	engolir!	Ler	livros	é	uma	tarefa	árdua.	Que	os	teus
dias	sejam	de	completo	regozijo,	Dança	e	diverte-te	noite	e	dia!	Veste	roupas	limpas,	Lava	tua	cabeça;	banha-te	em	água.	Deus	se	tornou	o	meu	Pai.	29;	ver	também	Rm	1.18-32).	Com	o	propósito	de	explicar,	preciso	ser	um	pouco	mais	pessoal	e	explicar	como	isso	funciona.	Este	livro	é	particularmente	relevante	aos	cristãos:	homens	e	mulheres	que
descobriram	a	profunda	realidade	de	seus	próprios	pecados	e	que	agora	creem	na	obra	de	Jesus	Cristo	para	o	perdão	destes	pecados.	A	fim	de	apreciar	a	literatura	ficcional	eu	me	apoio	fortemente	nos	sábios	eruditos,	e	em	especial	Leland	Ryken.	Conclusão	Os	hábitos	de	leitura	e	os	bons	livros	nos	fornecem	os	pregos;	a	leitura	disciplinada	coloca
estes	pregos	em	seus	lugares;	e	a	nossa	comunidade	nos	ajuda	a	pregar	alguns	destes	pregos	escolhidos	cuidadosamente	com	mais	firmeza	em	nossas	mentes	e	corações.	Expressa	os	nossos	sentimentos	e	percepções	sobre	Deus,	a	natureza	e	a	vida.	A	verdade	não	pode	ser	fabricada,	escreve	Calvino:	Porque,	visto	que	toda	verdade	procede	de	Deus,
se	algum	ímpio	disser	algo	verdadeiro,	não	devemos	rejeitá-lo,	porquanto	o	mesmo	procede	de	Deus.	Os	pastores	podem	sentir	uma	enorme	pressão	em	citar	e	ilustrar	os	sermões	se	utilizando	de	programas	de	TV	recentes,	de	filmes	populares,	da	música	contemporânea,	e	de	vídeos	do	YouTube.	Ouvi	falar	do	clássico	Como	ler	livros1	e	até	cheguei	a
conversar	com	alguns	amigos	mais	experientes,	porém	sentia	falta	de	algo	mais	específico	e	prático,	mas	que	também	fosse	teológico.	Você	ainda	está	esperando	ter	tempo	para	ler?	Em	última	análise,	nós	podemos	usar	os	livros	para	mostrar	aos	nossos	filhos	onde	a	cosmovisão	bíblica	e	a	vida	real	se	conectam	ou	se	chocam.
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