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Paulo Anglada, Sola Scriptura – A Doutrina Reformada das Escrituras (São 
Paulo: Editora Os Puritanos, 1998). 

Utilizando abundantes referências aos credos e confissões históricas da igreja,
especialmente à Confissão de Fé de Westminster, Anglada apresenta aquilo que as
Escrituras declaram de si mesmas e como esse corpo de doutrinas tem sido abrigado e
propagado através dos séculos pela igreja cristã, provando ser um dos principais
sustentáculos da fé verdadeira. Iniciando com um tratamento dos símbolos de fé, Anglada
aborda as doutrinas entrelaçadas da revelação, da formação do cânon, da inspiração, da
suficiência e da clareza das Escrituras. Historicamente, apresenta pontos relevantes
relacionados com a preservação e com traduções do texto bíblico. O autor trata da
questão da interpretação, apresentando as várias correntes, mas defendendo o método
gramático-histórico e reafirma a doutrina da autoridade suprema das Escrituras. O livro
tem um desfecho prático, no qual Anglada relaciona objeções à doutrina da infalibilidade
das Escrituras, respondendo ponto a ponto as mais comuns, seguido de um capítulo no
qual ele resume as doutrinas previamente apresentadas aplicando cada uma de forma
prática na vida do indivíduo e da igreja. O capítulo de conclusão é um desafio aos leitores
à prática da palavra e ao exercício da verdadeira religião. Em seus dois apêndices, o livro
traz informações históricas sobre os principais credos e confissões e o texto completo,
pouco conhecido dos evangélicos brasileiros, da Confissão de Fé da Guanabara, escrita
em 1558 por cristãos reformados franceses que foram posteriormente mortos por
Villegaignon. O livro se apresenta com uma sólida mensagem a um mundo que está sem
padrões, e à própria igreja evangélica, que está voltando a enterrar os seus padrões em
meio a um entulho místico pseudo-espiritual. 
Hank Hanegraaff, Cristianismo em Crise (Rio de Janeiro: Casa Publicadora das
Assembléias de Deus, 1996). Original em inglês: Christianity in Crisis (1993). 
Nessa obra, o presidente do internacionalmente conhecido Instituto Cristão de Pesquisas
documenta de forma meticulosa e cuidadosa os falsos ensinos do movimento "Palavra da
Fé", mais conhecido como teologia da prosperidade. Já existem no Brasil excelentes livros
sobre o tema, como os de Paulo Romeiro, Ricardo Gondim e Alan Pieratt. A virtude do
livro de Hanegraaff é sua documentação minuciosa das heresias propaladas pelos líderes
do movimento, entre eles, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Marylin
Hickey, entre outros. Quando publicado em 1993, o livro tornou-se best seller nos
Estados Unidos e foi aprovado pela vasta maioria dos líderes. Houve ceticismo por parte
de alguns de que líderes neopentecostais pudessem ter dito aquilo que Hanegraaff afirma
que eles disseram. O livro traz provas documentais suficientes para convencer os leitores
de que o autor fala sério. Ele despende um tremendo esforço para documentar suas
afirmações, sem contudo atacar pessoalmente os líderes do "Palavra da Fé". Apesar de
muitas das críticas contra esse livro nos Estados Unidos terem vindo das Assembléias de
Deus, as Assembléias de Deus no Brasil resolveram publicá-lo, certamente por
reconhecerem sua importância para manter a boa doutrina bíblica em casa. 
Coleção Patrística (São Paulo: Paulus, 1995-1998). 
Um dos instrumentos mais úteis para o estudo da teologia cristã e da história do
cristianismo são as obras dos antigos autores conhecidos como Pais da Igreja. Essas
obras nos colocam em contato com o pensamento vivo da igreja dos primeiros séculos.
Através da sua Coleção Patrística, a editora Paulus está tornando acessível ao publico
leitor de língua portuguesa um conjunto representativo de escritos desses antigos autores
cristãos. Até agora foram publicados treze volumes, abordando os seguintes escritores:
Pais Apostólicos, Pais Apologistas, Justino de Roma, Irineu de Lião, Ambrósio de Milão,
Leão Magno (Sermões), e Agostinho, ao qual são dedicados nada menos que sete



volumes – A Trindade, O Livre Arbítrio, Comentário de Salmos (3 vols.), Confissões, em
um volume, e Solilóquios e A Vida Feliz. Cada volume traz uma breve introdução com os
dados biográficos do autor ou autores e um pequeno comentário dos aspectos literários e
conteúdo da obra. Numa área em que são escassas as traduções para o português, esta é
sem dúvida uma valiosa contribuição. 
J. Scott Horrell, Maçonaria e Fé Cristã (São Paulo: Mundo Cristão, 1995). 
O autor foi, durante muitos anos, professor titular de teologia sistemática da Faculdade
Teológica Batista de São Paulo e se propõe a examinar a maçonaria do ponto de vista da
fé cristã, dentro do contexto brasileiro. O livro foi desenvolvido a partir de um artigo
escrito para Vox Scripturae 3:1 (Março 1993) e, apesar de conter referências a vários
documentos de denominações de língua inglesa (americanas e britânicas), alguns deles
colocados in totum nos apêndices, também se apoia em escritos brasileiros. Horrell
procurou realmente escrever para o nosso contexto, mas fica difícil divorciar-se de suas
origens norte-americanas e muitas ilustrações e referências podem soar de forma
estranha aos nossos ouvidos. É, entretanto, um trabalho sério, com um excelente
histórico da questão e com ótima bibliografia para os que desejarem aprofundar a
pesquisa. Depois de resumir o pano de fundo da tensão histórica entre o cristianismo e a
maçonaria, incluindo a rejeição da mesma pelo catolicismo romano, o autor analisa oito
perguntas chaves relacionadas com a maçonaria e a fé cristã, como, por exemplo: "Quem
é Jesus Cristo na maçonaria?" O ponto de vista do autor é evidente desde o início – ele
considera a maçonaria por demais permeada de apelos e práticas religiosas e não vê
como não classificá-la como uma religião. Em sua apresentação, a maçonaria é, em
muitos aspectos cruciais, contraditória com respeito às verdades básicas do cristianismo,
apesar da terminologia e linguajar aparentemente harmônicos com este. Dois
documentos referidos nos apêndices possuem interesse especial para o nosso público
evangélico. O primeiro é o relatório da Igreja Presbiteriana da América (PCA), adotado
por duas "Assembléias Gerais" daquela denominação (1987 e 1988), no qual a maçonaria
é colocada como sendo "incompatível com o cristianismo" por cinco razões detalhadas,
bem como "em direta oposição" à Confissão de Fé de Westminster, terminando com
recomendações de tratamento amoroso e didático para com os membros maçons da
denominação. O segundo é um estudo da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos,
de 1986 (aceito pela Assembléia Nacional de 1993), que se propôs a ser "um estudo
neutro" elaborado por maçons e não maçons. Esse documento, mesmo relacionando
vários pontos de incompatibilidade da maçonaria com o cristianismo, termina com uma
avaliação positiva da confraria. Horrell rejeita e estranha esse estudo e a forma como foi
elaborado e cita um anglicano, Rev. Walton Hannah, que escreveu: "Nenhuma igreja que
tenha investigado com seriedade os ensinos e implicações religiosas da maçonaria deixou
de condená-la". A conclusão do autor é que o referido estudo não pode ser "aceito como
uma investigação séria". O livro de Horrell certamente traz contribuição positiva ao
debate ainda corrente sobre esta questão. 
P. J. Johnstone, Batalha Mundial – Um Guia de Intercessão pelas Nações (São Paulo:
Edições Vida Nova, 1991).  
Este livro é, na realidade, um grande banco de dados sobre as nações do mundo com
muitas informações sobre a vida religiosa de cada país e sobre os avanços e problemas
encontrados pela fé cristã em cada um deles. É a tradução do manual em inglês
Operation World, que vem sofrendo sucessivas revisões e reimpressões. Johnstone
apresenta uma relação bem extensa de agências missionárias mundiais, um panorama
global da fé cristã no mundo e depois passa a apresentar os dados de nação por nação,
em ordem alfabética. O propósito do livro é gerar orações de intercessão pela
evangelização mundial com maior envolvimento pessoal e conhecimento de causa. O
autor trata disso em um capítulo que é ao mesmo tempo permeado de boas intenções e
respaldado em uma teologia inadequada. Não obstante essa deficiência, certamente nós,
cristãos, teremos uma visão muito mais próxima do nosso chamado e vocação se



deixarmos de observar as nações meramente como um amontoado de fatos geográficos,
políticos e econômicos. Nesse sentido, mesmo reconhecendo que lida com muitas
estatísticas deficientes, o livro cumpre o propósito de nos interessar mais pelo status
espiritual de cada povo. É, portanto, um livro que deveria estar presente na biblioteca de
cada igreja e de referência obrigatória para aqueles que se acham envolvidos com
missões transculturais. 
Douglas F. Kelly, Se Deus Já Sabe, Por Que Orar? (São Paulo: Editora Cultura
Cristã, 1996).  
O autor é professor de teologia sistemática no Reformed Seminary, nos Estados Unidos, e
já proferiu conferências no Brasil. Nesse livro, ele apresenta o aparente paradoxo da
oração no contexto da teologia reformada – petições, súplicas e anseios levados ao trono
de Deus, que assim nos ordena e que, ao mesmo tempo, possui um plano certo e
imutável. Kelly defende a intensificação de uma vida de oração e o poder real da
intercessão sem comprometer qualquer um dos pilares do calvinismo. O livro é de fácil
leitura e começa com uma exposição da pessoa de Deus, conforme a revelação das
Escrituras, e da oração como forma de louvor. Utilizando abundantes referências bíblicas
e exemplos da história do povo de Deus, o autor mostra como Deus integra a oração em
seu plano, de forma veraz, fazendo com que as intercessões tenham valor intrínseco em
sua essência, com poder real, não se constituindo em mera pantomima vazia. Kelly
apresenta, também, ilustrações contemporâneas e relatos de experiências pessoais,
trazendo o assunto mais próximo ao leitor. Ele defende a perseverança na oração e trata
da questão das orações aparentemente não respondidas ("Recusa Divina, ou Algo
Melhor?"). Dois apêndices trazem sugestões práticas para um plano de leitura bíblica e
um plano de oração, onde o autor ressalta o valor da sistematização e de um
planejamento para essas atividades. 
J. I. Packer, Entre os Gigantes de Deus: Uma Visão Puritana da Vida Cristã (São Paulo:
Editora Fiel, 1996). Original em inglês: Among God’s Giants (1991). 
Temos agora em português a conhecida obra de J. I. Packer sobre os puritanos. Packer é
mundialmente conhecido pela sua erudição e por suas convicções reformadas. Nessa obra
ele nos apresenta uma pesquisa histórica sobre a espiritualidade dos puritanos que
certamente se tornará a referência padrão para os estudos posteriores sobre o assunto
em nossa língua. O alvo de Packer nesse livro é considerar aspectos das crenças e
conduta dos puritanos que nos capacitem a ver a graça de Deus em suas vidas, de forma
que possamos aprender algo com eles. Esse livro é o resultado de quarenta anos de
pesquisa do autor sobre a espiritualidade dos puritanos. Packer se diz profundamente
influenciado pela literatura puritana em praticamente todos os aspectos de sua vida e
ministério. O livro veio em excelente hora, quando cresce o interesse pelos puritanos no
Brasil, interesse esse suplantado somente pelo enorme desconhecimento e preconceito
entre as próprias igrejas reformadas acerca dos puritanos. 
 


