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Como ser um Grande Teólogo 
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Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 

1. Oração. Por essa razão você deveria se desesperar com sua 
sabedoria e razão; pois com essas não adquirirá nada, mas por sua arrogância 
lançará a si mesmo e a outros no abismo do inferno, como fez Lúcifer. 
Ajoelhe-se em seu quarto e peça a Deus em verdadeira humildade e seriedade 
para que lhe conceda a verdadeira sabedoria. 

2. Meditação. Em segundo lugar, você deveria meditar, não somente 
em seu coração, mas também em alta voz, na Palavra oral e nas palavras 
expressas que estão escritas no Livro, as quais você deve sempre considerar e 
reconsiderar, e ler e reler com diligente atenção e reflexão, para ver o que o 
Espírito Santo quis dizer através delas. E cuidado para não se cansar disso, 
pensando que já leu o suficiente se tiver lido, ouvido ou dito uma ou duas 
vezes e entendido perfeitamente. Pois nenhum grande teólogo é feito dessa 
forma, mas aqueles (que não estudam) são como fruto verde que cai antes de 
amadurecer. Por essa razão, veja que no Salmo 119 Davi está sempre dizendo 
que falaria, meditaria, declararia, cantaria, ouviria e leria, dia e noite, para 
sempre, nada menos que a Palavra de Deus somente e os mandamentos de 
Deus. Pois Deus não propôs dar o Seu Espírito sem a Palavra externa. Seja 
guiado por ela! Não é em vão que Ele ordena escrever, pregar, ler, ouvir, 
cantar e declarar a Sua Palavra externa. 

3. Tentação. Em terceiro lugar, há a tentatio, isto é, a prova. Essa é a 
verdadeira pedra de toque que lhe ensina não somente a conhecer e entender, 
mas também a experimentar quão verdadeira, sincera, doce, amorosa, 
poderosa e confortadora é a Palavra de Deus, sendo a sabedoria acima de toda 
sabedoria. Assim, você vê como Davi no Salmo já mencionado reclama sobre 
todos os tipos de inimigos, príncipes ímpios e tiranos, falsos profetas e 
facções, os quais deve suportar, pois sempre medita, isto é, lida com a Palavra 
de Deus em cada modo possível, como declarado. Pois tão logo a Palavra de 
Deus produz fruto através de você, o diabo lhe perturbará, fará de você um 
professor de verdade, e lhe ensinará mediante a tribulação a buscar e amar a 
Palavra de Deus. Pois eu mesmo – se permitirem que expresse minha humilde 
opinião – devo agradecer aos meus papistas grandemente por tanto me 
atribular, afligir e aterrorizar pela fúria do diabo, pois fizeram de mim um 
teólogo suficientemente bom, o que de outra forma nunca teria me tornado. 

                                                 
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em agosto/2008. 
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4. Humildade. Então (a saber, se você seguir a regra de Davi exibida no 
Salmo 119), você descobrirá quão superficiais e indignos parecerão os escritos 
dos Pais, e condenará não somente os livros dos oponentes, mas também 
ficará cada vez menos satisfeito com sua própria escrita e pregação. Se tiver 
chegado nesse estágio, você pode esperar com certeza ter começado a ser um 
teólogo de verdade, alguém que é capaz de ensinar não somente aos jovens e 
iletrados, mas também aos cristãos maduros e bem instruídos. Pois a Igreja de 
Cristo inclui todo o tipo de cristãos – jovens, velhos, fracos, doentes, 
saudáveis, fortes, agressivos, indolentes, tolos, sábios, etc. Mas caso você se 
considere instruído e imagine que já alcançou o objetivo e orgulha-se dos seus 
tratados, ensinos e escritos, como tens trabalhado maravilhosamente e 
pregado de forma fantástica, e se você fica muitíssimo satisfeito porque as 
pessoas lhe elogiam diante de outros, e deve ser elogiado ou de outra forma 
ficará desapontado ou se sentirá desesperado – caso importe-se com isso, meu 
amigo, apenas agarre as suas orelhas, e se agarrar corretamente, achará um 
belo parte de grandes, longas e ásperas orelhas de burro. Então vá mais 
adiante e adorne-se com sinos de ouro, para que as pessoas possam ouvi-lo 
onde quer que vá, apontando admiradas com o dedo para você e dizendo: 
“Eis, vejam, é aquele homem maravilhoso que pode escrever excelentes livros 
e pregar tão extraordinariamente!”. Então certamente você será abençoado, 
sim, mais que abençoado, no reino “do céu”; na verdade, naquele reino no 
qual o fogo do inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos!… Nesse 
Livro, a glória de Deus somente é apresentada, e diz: Deus superbis resistit, 
humilibus autem dat gratium. Cui est gloria in secula seculerum [Deus 
resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A Ele seja glória para sempre e 
sempre]. Amém. 

 
 

 
Fonte: http://www.pristinegrace.org/ 
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