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Diretrizes Para A Leitura De Livros Cristãos 
Por Richard Baxter 

 

 

Porque Deus fez dos excelentes santos escritos de Seus servos, a benção singular desta 

terra e época; e muitos podem ter um bom livro, mesmo a qualquer dia ou hora da semana, 

que não tenham, em absoluto, um bom pregador; eu aconselho os servos de Deus a serem 

gratos por tão grande misericórdia; e que façam uso disso, e leiam muito. A leitura, para a 

maioria, conduz mais ao conhecimento do que o ouvir, porque vocês podem escolher que 

assuntos e mais excelentes tratados lhe agradarem; e podem estar frequentemente nisso, 

e podem ler uma e outra vez o que esquecerem, e podem utilizar o tempo, enquanto prosse-

guem, para fixa-las em sua mente. E com muitos, a leitura faz mais do que com o ouvir tam-

bém quanto a mobilizar o coração, pois, livros vivificados podem ser mais facilmente aces-

sados do que pregadores vivificados.  

 

Especialmente esses tipos de homens devem ler muito:  

 

1. Chefes de famílias, que têm mais almas para cuidar, além de sua própria.  

 

2. Pessoas que vivem onde não há pregação; ou má pregação, o que é pior do que 

nenhuma! 

 

3. Pessoas pobres, e servos, e crianças, que são forçados em muitos dias do Senhor a 

permanecerem em casa, enquanto outros têm a oportunidade de ouvir a Palavra pregada. 

 

4. Pessoas que não trabalham, que têm mais tempo livre do que outros.  

 

Para todos estes, mas especialmente para os chefes de família, oferecerei aqui algumas 

diretrizes:  

 

Diretriz 1. Eu pressuponho que vocês mantenham livros do Diabo fora de suas mãos e 

casa. Quero dizer cartões, e contos ociosos, e livros de jogos e romances ou livros de amor, 

e falsas histórias fascinantes, e os livros enganadores de todos os falsos mestres, e os li-

vros de injúrias ou de zombaria, os quais os homens de diversos partidos e facções escre-

vem um contra o outro, com o propósito de ensinar aos homens a se odiarem, e excluem o 

amor. Pois, onde esses são autorizados a corromper a mente, todos os escritos solenes e 

úteis são impedidos; e é impressionante ver quão poderosamente estes envenenam as 

mentes das crianças, e muitas outras cabeças vazias. 
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Também se abstenham dos livros que são escritos pelos filhos de Coré, que geram aborre-

cimentos e descontentamentos no povo contra os seus governantes, tanto magistrados e 

ministros. Pois, há algo nos melhores governantes, para as línguas dos homens sediciosos 

admitirem, e para provocar os ouvidos do povo; e há algo, mesmo no povo piedoso, que os 

instiga mui facilmente a inflamarem-se e ficarem perturbados antes que eles estejam cien-

tes; e eles não preveem o mal a que isso tende.  

 

Diretriz 2. Quando vocês lerem para a vossa família, ou para outros, façam com que isso 

seja sazonalmente e solenemente, quando o silêncio e atenção vos encorajem a esperar o 

sucesso; e não quando as crianças estiverem chorando ou conversando, ou os servos se 

movimentando, de forma a vos atrapalhar. A distração é pior, nos maiores empreendimentos.  

 

Diretriz 3. Escolham livros que sejam mais adequados ao vosso estado, e ao daqueles 

para quem vocês leem. É pior do que inútil, ler livros de consolo para espíritos atribulados, 

àqueles que estão tolamente seguros, e têm corações endurecidos, obstinados, soberbos. 

Isto é tão ruim quanto dar medicamentos ou remédios contrários à necessidade do pacien-

te, e tanto como alimentar uma enfermidade. Assim, é ler livros de mui elevado estilo ou te-

ma, para ouvintes tolos e ignorantes. Costumamos dizer: O que para um homem é alimento, 

para outro homem é veneno. Não é o suficiente que o assunto seja bom, mas ele deve ser 

adequado para o caso em que é utilizado.  

 

Diretriz 4. Para uma família comum, comecem com aqueles livros que informarão imediata-

mente o discernimento sobre os fundamentos, e despertarão as afeições para entretê-los 

e melhorá-los. Tais como estes, são os tratados sobre regeneração, conversão ou arrepen-

dimento.  

 

Lembrem-se que não são os mais sábios aqueles que leem mais, porém aqueles que leem 

o que é mais necessário e proveitoso. 

 

Diretriz 5. Depois destes, leiam aqueles livros que são mais adequados para o estado de 

novos Cristãos, para o seu crescimento na graça, e para o seu exercício de fé e amor, e o-

bediência, e para a mortificação do egoísmo, orgulho, sensualidade, mundanismo e outros 

dos mais perigosos pecados.  

 

Diretriz 6. Ao mesmo tempo, esforcem-se para sistematizar o vosso conhecimento; e para 

esta finalidade, primeiramente leiam e aprendam algum catecismo breve, e depois, algum 

catecismo maior. E façam com que o catecismo seja guardado na memória, enquanto vocês 

vivem, e o restante seja minuciosamente compreendido.  
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Diretriz 7. Em seguida, leiam (para si mesmos ou para as famílias) as exposições maiores 

sobre o Credo, a Oração do Senhor, e os Dez Mandamentos; tais como a de Thomas Wat-

son sobre os Mandamentos; de forma que vossa compreensão possa ser mais plena, minu-

ciosa e distinta, e que suas famílias não possam parar em generalidades, que não são com-

preendidas.  

 

Diretriz 8. Leiam bastante aqueles livros que vos direcionem a um curso de comunhão 

diária com Deus, e santa ordenação de vossa vida diária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORE PARA QUE O ESPÍRITO SANTO use este sermão para trazer muitos 

Ao conhecimento salvador de JESUS CRISTO. 

 

 

 

 

 

 

 

Sola Scriptura! 

Sola Gratia! 

Sola Fide! 

Solus Christus! 

Soli Deo Gloria! 
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 10 Sermões — R. M. M’Cheyne 

 Adoração — A. W. Pink 

 Agonia de Cristo — J. Edwards 

 Batismo, O — John Gill  

 Batismo de Crentes por Imersão, Um Distintivo 

Neotestamentário e Batista — William R. Downing 

 Bênçãos do Pacto — C. H. Spurgeon 

 Biografia de A. W. Pink, Uma — Erroll Hulse 

 Carta de George Whitefield a John Wesley Sobre a 

Doutrina da Eleição 

 Cessacionismo, Provando que os Dons Carismáticos 

Cessaram — Peter Masters 

 Como Saber se Sou um Eleito? ou A Percepção da 

Eleição — A. W. Pink 

 Como Ser uma Mulher de Deus? — Paul Washer 

 Como Toda a Doutrina da Predestinação é corrompida 

pelos Arminianos — J. Owen 

 Confissão de Fé Batista de 1689 

 Conversão — John Gill 

 Cristo É Tudo Em Todos — Jeremiah Burroughs 

 Cristo, Totalmente Desejável — John Flavel 

 Defesa do Calvinismo, Uma — C. H. Spurgeon 

 Deus Salva Quem Ele Quer! — J. Edwards 

 Discipulado no T empo dos Puritanos, O — W. Bevins 

 Doutrina da Eleição, A — A. W. Pink 

 Eleição & Vocação — R. M. M’Cheyne 

 Eleição Particular — C. H. Spurgeon 

 Especial Origem da Instituição da Igreja Evangélica, A — 

J. Owen 

 Evangelismo Moderno — A. W. Pink  

 Excelência de Cristo, A — J. Edwards 

 Gloriosa Predestinação, A — C. H. Spurgeon 

 Guia Para a Oração Fervorosa, Um — A. W. Pink  

 Igrejas do Novo Testamento — A. W. Pink 

 In Memoriam, a Canção dos Suspiros — Susannah 

Spurgeon 

 Incomparável Excelência e Santidade de Deus, A — 

Jeremiah Burroughs 

 Infinita Sabedoria de Deus Demonstrada na Salvação 

dos Pecadores, A — A. W. Pink 

 Jesus! – C. H. Spurgeon 

 Justificação, Propiciação e Declaração — C. H. Spurgeon 

 Livre Graça, A — C. H. Spurgeon  

 Marcas de Uma Verdadeira Conversão — G. Whitefield 

 Mito do Livre-Arbítrio, O — Walter J. Chantry 

 Natureza da Igreja Evangélica, A — John Gill 

 

OUTRAS LEITURAS QUE RECOMENDAMOS 
Baixe estes e outros e-books gratuitamente no site oEstandarteDeCristo.com. 

 

—   Sola Scriptura • Sola Fide • Sola Gratia • Solus Christus • Soli Deo Gloria   — 

 

 Natureza e a Necessidade da Nova Criatura, Sobre a — 

John Flavel 

 Necessário Vos é Nascer de Novo — Thomas Boston 

 Necessidade de Decidir-se Pela Verdade, A — C. H. 

Spurgeon 

 Objeções à Soberania de Deus Respondidas — A. W. 

Pink 

 Oração — Thomas Watson 

 Pacto da Graça, O — Mike Renihan 

 Paixão de Cristo, A — Thomas Adams 

 Pecadores nas Mãos de Um Deus Irado — J. Edwards 

 Pecaminosidade do Homem em Seu Estado Natural — 

Thomas Boston 

 Plenitude do Mediador, A — John Gill 

 Porção do Ímpios, A — J. Edwards 

 Pregação Chocante — Paul Washer 

 Prerrogativa Real, A — C. H. Spurgeon 

 Queda, a Depravação Total do Homem em seu Estado 

Natural..., A, Edição Comemorativa de Nº 200 

 Quem Deve Ser Batizado? — C. H. Spurgeon 

 Quem São Os Eleitos? — C. H. Spurgeon 

 Reformação Pessoal & na Oração Secreta — R. M. 

M'Cheyne 

 Regeneração ou Decisionismo? — Paul Washer 

 Salvação Pertence Ao Senhor, A — C. H. Spurgeon 

 Sangue, O — C. H. Spurgeon 

 Semper Idem — Thomas Adams 

 Sermões de Páscoa — Adams, Pink, Spurgeon, Gill, 

Owen e Charnock 

 Sermões Graciosos (15 Sermões sobre a Graça de 

Deus) — C. H. Spurgeon 

 Soberania da Deus na Salvação dos Homens, A — J. 

Edwards 

 Sobre a Nossa Conversão a Deus e Como Essa Doutrina 

é Totalmente Corrompida Pelos Arminianos — J. Owen 

 Somente as Igrejas Congregacionais se Adequam aos 

Propósitos de Cristo na Instituição de Sua Igreja — J. 

Owen 

 Supremacia e o Poder de Deus, A — A. W. Pink 

 Teologia Pactual e Dispensacionalismo — William R. 

Downing 

 Tratado Sobre a Oração, Um — John Bunyan 

 Tratado Sobre o Amor de Deus, Um — Bernardo de 

Claraval 

 Um Cordão de Pérolas Soltas, Uma Jornada Teológica 

no Batismo de Crentes — Fred Malone  
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2 Coríntios 4  
 

1
 Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos; 

2
 Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem 

falsificando a palavra de Deus; e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, 

na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 
3
 Mas, se ainda o nosso evangelho está 

encoberto, para os que se perdem está encoberto. 
4
 Nos quais o deus deste século cegou os 

entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória 

de Cristo, que é a imagem de Deus. 
5
 Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo 

Jesus, o Senhor; e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. 
6
 Porque Deus, 

que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, 

para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. 
7
 Temos, porém, 

este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós.                
8
 Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados.                               

9
 Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; 

10
 Trazendo sempre 

por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus 

se manifeste também nos nossos corpos; 
11

 E assim nós, que vivemos, estamos sempre 

entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na 

nossa carne mortal.  
12

 De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. 
13

 E temos 

portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei; nós cremos também, 

por isso também falamos. 
14

 Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará 

também por Jesus, e nos apresentará convosco. 
15

 Porque tudo isto é por amor de vós, para 

que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para glória de 

Deus. 
16

 Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o 

interior, contudo, se renova de dia em dia. 
17

 Porque a nossa leve e momentânea tribulação 

produz para nós um peso eterno de glória mui excelente; 
18

 Não atentando nós nas coisas 

que se veem, mas nas que se não veem; porque as que se veem são temporais, e as que se 

não veem são eternas. 
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