
 

 

Como recuperar a verdadeira comunhão com Deus? 

Em um tempo no qual as pessoas buscam preencher suas vidas espirituais por vários meios, em O 
Caminho do Coração Ricardo Barbosa aponta para a única direção designada por Deus 

 

Como evitar a superficialidade da vida interior e recuperar a essência do evangelho? Como resgatar a 
profundidade de relacionamentos amorosos e duradouros com Deus e com os irmãos? São essas algumas 
das questões sobre as quais o pastor Ricardo Barbosa se debruça em O Caminho do Coração, livro que 
tornou-se um clássico e também um guia precioso para a redescoberta da espiritualidade cristã na igreja 
brasileira. 

Sabemos muito sobre Deus, teologia, missão, ética, moral, louvor, mas nossa experiência pessoal e afetiva 
com Deus é excessivamente pobre. Tal pobreza é limitada não apenas pela falta de conhecimento bíblico e 
pelas influências do mundo moderno sobre nossa fé, mas também pela ausência de uma experiência real 
de amor e aceitação que muitos de nós jamais tivemos na vida.  

O que está em jogo não é o conhecimento cognitivo de Deus, nem mesmo a segurança quanto à salvação, 
mas o lugar do coração e afeto na relação pessoal com Deus. Apresentamos uma limitação afetiva que 
normalmente é substituída por atividades ou experiências que nos iludem e mudam o centro da nossa 
espiritualidade.  

O fato é que as experiências negativas que carregamos da nossa infância, as feridas relacionais construídas 
ao longo da nossa vida, as carências emocionais e afetivas que todos temos e que estão presentes no nosso 
mundo interior, determinam nossas relações tanto com os homens como com Deus. 

O encontro pessoal com Deus e o cultivo da nossa relação com ele é, ao mesmo tempo, o assunto mais 
simples e também o mais profundo e misterioso da espiritualidade cristã. Em O Caminho do Coração, com 
clareza e sabedoria bíblica, Ricardo Barbosa caminha ao lado do leitor por estradas seguras em busca de 
uma espiritualidade sadia. 
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Sobre o autor 
 
Ricardo Barbosa de Sousa é pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto e presidente do Centro Cristão de 
Estudos e coordenador do Projeto Emaús e Vocatio. Estudou no Regent College, em Vancouver, no Canadá, 
e atuou na Fraternidade Teológica Latino-Americana. É colunista da revista Ultimato e autor de, entre 
outros, Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas e A Espiritualidade, o Evangelho e a Igreja. 
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O que disseram 
 
Cabe à igreja, como encarnação e atalaia do evangelho, apontar para um caminho confiável nessa busca 
por sentido e significado na vida. Esse caminho, como veremos neste impressionante livro, intitulado O 
Caminho do Coração, nos leva em direção à Trindade Pai, Filho e Espírito Santo e ao nosso próprio coração. 
Bem-aventurados são os que se colocam no caminho desta espiritualidade da Trindade, que acaba sendo a 
espiritualidade do coração. 

- Pr. Valdir Steuernagel 

 

O Caminho do Coração propõe à igreja de hoje um mergulho nos nossos mais secretos anseios de vida e de 
Deus. E nos oferece, ao resgatar valores das tradições cristãs mais antigas, os caminhos para chegar lá. 

– Rubem Amorese 
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O livro em frases 
 
Muitos cristãos vivem o paradoxo de um ativismo religioso incomparável e um vazio espiritual sem 
precedentes. 
** 
O ponto decisivo da dúvida de Satanás é: pode o homem adorar e servir a Deus por nada? 
Desinteressadamente? Sem nenhuma recompensa? Simplesmente porque Deus é Deus?  
** 
A vida espiritual é aquela que nos leva a tirar do coração o que há de mais precioso e oferecê-lo ao Senhor.  
** 
O convite ao discipulado é um convite à comunhão pessoal com Deus e com a família da fé. 
** 
Por mais que consigamos enganar a nós mesmos e aos nossos amigos, jamais iremos enganar a Deus. 
** 
Ser cristão é ser livre no sentido de que o cristianismo liberta-nos da nossa falsidade e das exigências falsas 
que o mundo cria.  
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