Um coração voltado para Deus é um livro prático, pastoral e profundo.
J. I. Packer, autor de Caminhando no poder do Espírito, Força na
fraqueza, O Deus que nos guia e guarda, Fé ativa e Completando a
carreira com alegria (Vida Nova)
Muitos cristãos acreditam em Deus e o adoram, mas na verdade, não
o conhecem profundamente. Um coração voltado para Deus, de Sinclair
Ferguson, nos convida não apenas a conhecer a Deus, mas a ter um relacionamento com ele.
Mark Johnston, autor de The church: glorious body, radiant bride
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Como a corça anseia por águas correntes,
a minha alma anseia por ti, ó Deus.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus?
Salmos 42.1,2
Dia a dia, Senhor amado, por três coisas oro a ti:
ver-te com mais clareza;
amar-te com mais devoção e
seguir-te mais de perto.
Oração de Richard de Chichester (1197-1253)
Ofereço-te meu coração, ó Senhor,
com fervor e sinceridade.
Lema de João Calvino (1509-1564)
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PREFÁCIO

D

esde minha infância, nada me fascinava mais do que conhecer
a Deus: “Quem é Deus? Deus pode ser conhecido? Se pode,
como podemos conhecê-lo?”. Agora, nos últimos anos, percebo
que essas perguntas não são apenas coisa de criança; são as perguntas mais importantes do Universo. Ademais, elas estão no âmago
da fé cristã. Os crentes de hoje nem sempre enxergam esse fato
com a clareza que deveriam. Talvez isso explique por que não somos
tudo o que deveríamos ser, seja em nossa adoração na igreja, seja
em nosso testemunho para o mundo. Minha esperança é que
estas páginas contribuam de alguma maneira para o viver mais
centrado em Deus.
Por esse motivo, Um coração voltado para Deus gira em torno
da exposição bíblica. Só quando as palavras de Cristo permanecem em nós e nós permanecemos nele é que somos libertos
desse cristianismo sem raízes tão característico de nossos tempos. Quando a palavra de Cristo nos influencia, começamos a
dar frutos e a demonstrar que somos discípulos dele ( Jo 15.5-8).
Somente quando a Palavra de Deus causar impacto na nossa
forma de pensar, viver e sentir é que vamos manifestar um coração marcado pela obediência a Deus e cheio de amor por ele.
Publico este livro com ansiedade e devoção ao mesmo tempo. Com ansiedade por causa da imensa e pura glória do tema
e pela profunda consciência de minha falta de aptidão para escrever
sobre o Deus que vim a amar e em alguma medida a conhecer.
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Com devoção porque procurei apresentar o ensino que ele nos
deixou nas Escrituras, e almejo de todo o coração que ele o use
para ajudar você a conhecê-lo. Eu lhe entrego estas páginas com
o pedido de que também as leia com devoção, com o desejo cada
vez maior de crescer no conhecimento de Deus.
						
Sinclair B. Ferguson,
Westminster Theological Seminary,
Filadélfia, Pensilvânia, EUA

[ 12 ]

um-coracao-voltado-a-deus.indd 12

05/03/2021 16:27:03

1

CRESCENDO NO
CONHECIMENTO
DE DEUS

Q

ual é a coisa mais importante do mundo para todo cristão?
É crescer no conhecimento de Deus.
O conhecimento de Deus é a essência da salvação e de toda
experiência espiritual verdadeira. Fomos criados para conhecer
a Deus. Vamos nos ocupar desse conhecimento por toda a eternidade. Nas Escrituras, isso é quase equivalente à salvação. Jesus
afirmou que a vida eterna, ou a salvação, significa conhecer a
Deus: “Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste” ( Jo 17.3). Ser cristão
não é uma experiência mecânica, impensada; antes, requer conhecimento e entendimento. Significa relacionamento pessoal com
o Senhor e conhecimento pessoal a respeito dele.
Por trás do que Jesus diz no Evangelho de João, jaz a promessa que Deus havia feito séculos antes na profecia da nova aliança: “Eu lhes darei um coração para me conhecer, para saber que eu
sou o Senhor” ( Jr 24.7). O cumprimento dessas palavras proféticas, Jeremias acrescenta, significaria: “Não mais ensinará o homem a seu próximo, ou o homem a seu irmão, dizendo: ‘Conheça
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o Senhor’, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até
o maior” ( Jr 31.34). Isaías nos diz, semelhantemente, que esse
conhecimento de Deus seria a marca do reinado do Messias prometido, Jesus Cristo: “... a terra será cheia do conhecimento do
Senhor, assim como as águas cobrem o mar” (Is 11.9). Que visão!
Além disso, ela resume o que, segundo as Escrituras, Jesus veio
fazer: trazer-nos o conhecimento de Deus.
Esse conhecimento de Deus é a essência de todo verdadeiro
entendimento na vida cristã. Uma pessoa pode ser cristã e permanecer ignorante sobre muitas coisas. Mas não podemos ser
cristãos e permanecer ignorantes a respeito de Deus. No fim das
contas, afirma o sábio em Provérbios, “conhecer o Santo é ter entendimento” (Pv 9.10). Apesar de nunca ter tido tanto conhecimento do mundo quanto hoje, o ser humano talvez nunca tenha tido
tão pouco conhecimento de Deus. É por isso que nossa época é
caracterizada por uma singular falta de entendimento, valorização e percepção genuína dessa necessidade atual e premente.
As Escrituras também nos ensinam que conhecer a Deus é
uma excelente proteção contra o pecado. Isaías partilha do lamento
de Deus acerca da rebeldia de Israel, quando diz: “O boi conhece seu dono, o jumento, a manjedoura de seu proprietário, mas
Israel nada sabe, meu povo nada entende” (Is 1.3). A raiz do declínio espiritual de Israel é sua falta de entendimento.
Quando, porém, os crentes conhecem verdadeiramente a
Deus e estão amadurecendo em um relacionamento genuíno
com ele, a vida deles é marcada por integridade e confiabilidade.
Eles não tratam a desonestidade do coração ou dos lábios com
indiferença. Em suma, eles são santos. Mas nossa época teme a
santidade. É ainda mais trágico, portanto, que a igreja também
[ 14 ]
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