Prefácio

N

o Puritan Reformed Theological Seminary, a beleza e a glória de
Cristo evocam as nossas emoções mais fortes e nossas convicções
mais arraigadas. Pela graça do Espírito, conseguimos impregnar a
mente e a alma de cada participante de nossa conferência de 2010 – e as
nossas também – com esse tema glorioso. Pois Cristo é nossa esperança de
glória e a glória de nossa esperança.
Estou convencido de que, para ser verdadeiramente evangélico, temos
de abraçar como doutrina e como experiência os principais dogmas da
Reforma: sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura e soli Deo Gloria.
Não é a nossa salvação baseada somente na Escritura, somente por meio
de Cristo, recebida somente pela fé, obra somente da graça e somente para
a glória de Deus? No fulcro dessas veementes verdades está solus Christus
(somente Cristo). “Somente Cristo” é nossa vida e a nossa salvação, a nossa
beleza e a nossa glória. Cristo Jesus é o Senhor e Salvador glorioso, belo,
que tem “pernas, colunas de mármore” (Ct 5.15), pois ele é forte e inabalável e é totalmente desejável (v. 16). Nas palavras de Thomas Brooks,
“Cristo é desejável, Cristo é muito desejável, Cristo é o mais desejável,
Cristo é sempre desejável, Cristo é totalmente desejável”.1 Brooks também
disse: “Cristo é o diamante mais brilhante no anel da glória”.2
Muitos vieram de todos os Estados Unidos até Grand Rapids para serem alimentados pela Palavra de Deus. A conferência superou as nossas
expectativas. As mensagens proferidas pelos diversos homens de Deus foram uma festa espiritual. Enquanto nos levavam aos pastos verdejantes da
Escritura, colocavam diante de nós as riquezas insondáveis do Senhor Jesus
Cristo. Ao expor a Palavra de Deus escrita, eles exibiam a beleza e a glória
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“Heaven on Earth.” In: GROSART, Alexander B. org. The Complete Works of Thomas Brooks. Edimburgo:
James Nichol, 1866, 2:476.
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BROOKS. “The Unsearchable Riches of Christ.” In: Works, 3:57n3.
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da Palavra viva – as boas graças do Filho do Pai e sua graça indescritível
para conosco.
Na quinta-feira, 26 de agosto, David Murray pregou sobre a profecia
de Isaías, mostrando-nos a beleza e a glória do Servo do Senhor. O ministro escocês David Carmichael nos levou aos evangelhos para nos mostrar
Cristo como “Senhor da tempestade” durante seu sofrimento inexpressável, antes e depois, na cruz. Outro ministro da Escócia, Iain Campbell falou
sobre a beleza e a glória de Cristo como exibidas no livro de Cântico dos
Cânticos de Salomão. Apresentei algumas impressões do grande teólogo
puritano, Thomas Goodwin, relativas ao belo coração de Cristo, que prega
para a igreja como seu Mediador à destra do Pai.
Na sexta-feira, Richard Phillips falou sobre o valor de Cristo como
a Palavra de Deus encarnada. Jerry Bilkes nos apresentou opiniões úteis
sobre as parábolas de Cristo. Al Martin proclamou a beleza e a glória de
Cristo em sua morte e ressurreição. James Grier encerrou o dia dando-nos
uma imagem prévia da sala do trono no céu, onde ele viu o belo Cordeiro
de Deus, a quem foi dado todo o poder nos céus e na terra.
No sábado, Ray Pennings falou sobre a nossa obrigação de exibir a
beleza e a glória de Cristo ao viver vidas centradas em Cristo. James Grier
terminou a conferência chamando a atenção para o Cristo triunfal, e nos
conclamando a dizer com a igreja de todos os tempos: “Vem, Senhor Jesus,
vem logo!”.
Outras palestras incluíram a de William Van Doodewaard sobre “A cristologia na medula da teologia”, a de Richard Phillips sobre “A glória na
justificação imputada de Cristo”, e a de Ray Pennings sobre “Cristologia:
Calvino, Kuyper e a política”.
A conferência confirmou que nosso belo e glorioso Cristo é o presente
indizível de Deus para nós. Somos gratos a Chris Hanna e ao pessoal do
Puritan Reformed Theological Seminary (PRTS) pela organização da conferência, que provou ser uma das melhores de que já participei. Se você não
teve como se juntar a nós, pode fazê-lo agora com algum atraso por meio
das páginas deste livro. Ao organizar este volume, que é dedicado basicamente a leigos e ministros do evangelho, deixei que os oradores decidissem
em que nível eles manteriam o estilo falado de seus respectivos capítulos,
o que explica por que alguns capítulos são um pouco mais formais do que
outros. De maneira geral, os resumos do seminário são escritos em estilo
um pouco mais acadêmico.
Agradeço de coração a todos os oradores pelo trabalho diligente em
suas excelentes palestras. Como conjunto, essas palestras oferecem um livro
informativo e reconfortante sobre o nosso precioso Salvador. É nossa prece
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que Deus abençoe este volume para que possa melhorar a sua caminhada
com Cristo.
Agradeço a Rebecca Van Doodewaard e a Kate de Vries pela utilíssima
assistência na edição de toda a obra, Stan McKenzie por sua meticulosa
revisão, a Gary e Linda den Hollander pela digitação precisa e pela hábil
revisão, a Amy Zevenbergen por mais um desenho de capa grandioso, e a
Bartel Elshout pela assistência em parte deste prefácio. Agradeço também a
Lois Haley pela transcrição de duas das palestras e a Phyllis TenElshof por
me auxiliar na transformação das transcrições em manuscritos. Agradeço
também à minha extraordinariamente paciente e dedicada esposa, Mary, e
meus filhos queridos, Calvin, Esther e Lydia, que sem reclamar me permitiram o tempo extra necessário para trabalhar na produção de literatura
sólida como é este livro.
A conferência deste ano (2011) ocorreu de 25 a 27 de agosto, no
mesmo local, o Centro de Convenções de Princeton, Calvin College, em
Grand Rapids, Michigan – sobre a beleza e a glória do Espírito Santo. As
palestras discorreram sobre uma diversidade de maneiras pelas quais o Espírito Santo lidera, conduz, convence e conforta os crentes.
Joel R. Beeke
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