
“Este livro é um volume bastante conciso do falecido Ronald Nash 
que traz bom conteúdo em quantidade considerável. É uma apo-
logética para o cristianismo por meio da comparação com outras 
cosmovisões: naturalismo e espiritualidade da Nova Era. Nash em-
prega pressuposições, lógica e evidências para demonstrar a vera-
cidade da cosmovisão cristã. Acredito que o livro faz por merecer a 
tradução em outros idiomas.”

—  Dr. John Frame,
Professor de Filosofia e Teologia Sistemática

Reformed Theological Seminary

“Como o título sugere, neste livro Ronald Nash lida com o assunto 
das cosmovisões. Uma cosmovisão, explica ele, “é um conjunto de 
crenças sobre as questões mais importantes na vida”. É um sistema 
de pensamento. E para ser sólido, o sistema de crenças de uma pes-
soa deve ser racional; mas também deve ser capaz de responder as 
questões e resolver os problemas que são encontrados na vida. Nesta 
monografia, Dr. Nash explica que o “teísmo cristão”, baseando-se na 
Palavra de Deus inspirada, torna a humanidade apta e plenamen-
te preparada para toda boa obra (2 Timóteo 3.16-17). Ele abrange 
todas as necessidades da vida. Em meio a um mundo de ideias, o 
cristianismo é a visão de mundo e de vida que deve ser escolhida.”

—  W. G. Crampton, Th.D.
Autor de “Em Direção a uma Cosmovisão Cristã”

“Cosmovisões em Conflito de Ronald Nash é excelente. O livro não 
só apresenta com clareza a cosmovisão cristã, como também de-
monstra de forma convincente, pela crítica lógica, as inconsistências 
internas de todas as principais cosmovisões alternativas. O resulta-
do? Um argumento convincente de que somente a cosmovisão cristã 
fornece o fundamento para um entendimento racional e viável tanto 
do mundo exterior como do interior, e uma base firme para o enten-
dimento ético comum que uma sociedade livre e justa requer.”

—  Dr. E. Calvin Beisner
Porta-voz nacional

Cornwall Alliance for the Stewardship of Creation
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Prefácio à Edição Brasileira

O que poderia ser mais importante do que saber, no nível 
mais fundamental, em que acreditamos e sobre que base agi-
mos? Penso que conhecer a Deus seria algo levado em conta. 
Mas como poderíamos estar certos de que o Deus que pensamos 
conhecer é o único Deus verdadeiro?

É onde as cosmovisões se tornam extremamente impor-
tantes. Se realmente conhecermos a nossa própria cosmovisão, 
se soubermos como ela pode ser comparada a outras cosmovi-
sões e por que confiamos que a nossa é verdadeira, estaremos 
preparados para nos mover com mais profundidade não só no 
conhecimento e na compreensão de Deus, mas também no co-
nhecimento das coisas mais importantes da realidade como um 
todo. Deus, os seres humanos e o universo entrarão nitidamen-
te em foco. Como resultado, seremos capazes de navegar pelo 
mundo moderno, do qual estamos emergindo, como também 
pelos mundos pós-moderno e pós-pós-moderno em que chega-
mos para viver. Nossos mundos cultural e intelectual estão mu-
dando; às vezes, tão rapidamente que quase não percebemos, e 
acabamos nos encontrando em meio ao caos do momento.
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Precisamos, então, de uma forma de compreender a nós 
mesmos — nossos compromissos, nossos valores, as coisas pe-
las quais vivemos e como e por que estas são coisas que o nos-
so Deus amoroso em Cristo quer para nós e para a sua glória. 
Ronald Nash identifica e explica uma chave mestra, a qual des-
vendará os mistérios do nosso tempo e até mesmo os que nos 
precederam.

A análise de cosmovisões é fundamental para vivermos na 
presença constantemente mutável do mundo dentro e em torno 
de nós.

Você consegue identificar a sua própria visão fundamental 
da realidade?

Você sabe por que veio a ter essa visão?
Você sabe por que age com base nela?
Você sabe por que pensa que vale a pena viver com base 

nela? Isto é, por que, entre todas as alternativas, você acha que 
ela é verdadeira?

Você sabe a razão de ser tão importante esclarecer e con-
firmar a fé?

Você sabe no que consistem as alternativas de cosmovisão? 
O que, por exemplo, seus vizinhos, seus amigos, seus políticos, 
seu chefe, sua igreja pensa sobre Deus e seu mundo?

Já ouviu falar alguma vez de naturalismo ou Nova Era?
Você deveria. Para viver como um cristão sério, você real-

mente deveria.
Siga as orientações de Ron Nash neste livro e você saberá.
Claro, às vezes você poderá achar isso pesado. Mas real-

mente não é. É básico, é esclarecedor e é bíblico.
Que você possa de fato se aproximar mais do Deus vivo em 

Cristo à medida que não só aprende a pensar melhor e mais pro-
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fundamente, mas também a seguir o entendimento que estará 
ganhando com as ações que seguem da verdade.

James W. Sire
2012 




