
 

 

John Stott e a contracultura cristã 

Lendo o Sermão do Monte com John Stott é o primeiro livro da série “Lendo a Bíblia com John 

Stott, lançamento de Ultimato 

 

Quais os princípios que Cristo nos dá para desenvolver um caráter espiritual? Como devem ser 

guiados os relacionamentos dos cristãos? E quanto à sua ambição, justiça e autenticidade? 

Esses são alguns dos tópicos apresentados em Lendo o Sermão do Monte com John Stott. O livro 

é o primeiro volume da série “Lendo a Bíblia com John Stott”, e oferece a riqueza de um dos 

trechos clássicos da Bíblia – o Sermão do Monte, também conhecido como a contracultura cristã. 

Segundo John Stott, o Sermão do Monte apresenta a essência do ensino de Jesus. Seu objetivo ao 

longo dos capítulos é permitir que o sermão fale ou, melhor, permitir que Jesus o fale novamente. 

É um sermão que a igreja precisa ouvir de novo. 

Enfatizando a essência, o significado e a aplicação do texto bíblico e evitando detalhes técnicos e 

acadêmicos, o livro apresenta os valores, á ética e o aspecto atemporal das palavras de Jesus.  

Lendo o Sermão do Monte com John Stott pode também ser usado como leitura diária. Ao final 

de cada capítulo, o leitor encontra orientações para líderes, além de um guia de estudo para uso 

individual ou em grupo. 

A série “Lendo a Bíblia com John Stott” apresenta, em porções menores e passagens específicas 

das Escrituras, o melhor da conhecida série “A Bíblia Fala Hoje”, publicada pela ABU Editora.  
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Sobre o autor 
 

Conhecido no mundo inteiro como teólogo, escritor e evangelista, John Stott é autor de mais de quarenta 

livros, incluindo A Missão Cristã no Mundo Moderno, A Bíblia Toda, o Ano Todo, Por Que Sou 

Cristão, Cristianismo Básico, Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, Para Entender a Bíblia, As 

Controvérsias de Jesus, Como Ser Cristão, Desafios da Liderança Cristã, Cristianismo Equilibrado, a série A 

Bíblia Fala Hoje, e o campeão de vendas O Discípulo Radical. Stott foi pastor emérito da All Souls Church, 

em Londres, e fundador do London Institute for Contemporary Christianity. Foi indicado pela revista Time 

como uma das cem personalidades mais influentes do mundo. 
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O que disseram: 
 
Ninguém que conheço amou, pregou, ensinou e viveu a Bíblia mais do que John Stott. Ele citava com 

frequência o comentário de Spurgeon de que devemos procurar que nosso próprio sangue se torne 

‘bíblico’; de que devemos mergulhar tão seriamente na Escritura a fim de conhecê-la e vivê-la. Essa nova 

série irá ajudar-nos diariamente a viver dessa forma. 

- Mark Labberton, presidente, seminário teológico Fuller, autor de Called [Chamados] 

 

Mais do que qualquer outro autor, John Stott exorta-nos a ouvir duas vezes. Ele quer que ouçamos a 

Palavra que Deus falou e o mundo que Deus ama para que apliquemos as verdades eternas da Bíblia ao 

contexto em constante mudança de nossa vida. Para ajudar-nos, ele explica a Bíblia com clareza, 

compaixão e humildade. Seus textos impelem-nos na direção de Jesus e da missão de Deus no mundo. 

- Greg Jao, vice-presidente e diretor de campo, InterVarsity Christian Fellowship 
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O livro em frases 
 
O Sermão do Monte é a descrição mais completa no Novo Testamento da contracultura cristã. 
*** 
Jesus certamente não era indiferente à pobreza material e fome física, mas as bênçãos de seu reino não 
são, principalmente, econômicas. 
*** 
Ninguém sabe melhor do que nosso Criador como trazer felicidade ao ser humano. 
*** 
Nada nos leva a perdoar mais que o maravilhoso conhecimento de que nós mesmos fomos perdoados. 
*** 
O mundo, sem dúvida, perseguirá a igreja, mas a igreja é chamada a servir este mundo que a persegue. 
*** 
A promessa de Jesus é que aqueles que choram pela própria pecaminosidade serão consolados pelo único 
consolo que pode aliviar a dor que sentem: o perdão gratuito de Deus. 
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