




Um ótimo livro. Douglas Wilson sabe que a melhor forma de apren-
der com As crônicas de Nárnia é abordando-as como histórias para 
ler e reler. Somente quando desfrutamos delas sem restrições como 
contos de aventuras é que edificarão de verdade. Nada como o amor 
para nos abrir os olhos, e este livro é fulgurante.

— Michael Ward
Autor de Planet Narnia: The Seven Heavens in  

the Imagination of C.S. Lewis 
Capelão da St Peter’s College, Oxford

Para mim, Doug Wilson é como seu mentor Lewis ― mesmo quando 
discordo, vejo-me desafiado espiritualmente, provocado intelectual-
mente e buscando mais desse assombro e espanto infantil. Acredito 
que esse livro fará o mesmo com todos os que lerem suas páginas.

— Justin Taylor
Editor-executivo da ESV Bible Study

Blogueiro do Between Two Worlds

O melhor tipo de leitura é aquele que se entrelaça a tal ponto com 
nossa vida que fica difícil dizer onde terminam os livros e começamos 
nós. C. S. Lewis escreveu livros que exigem ser lidos dessa forma, e 
aqui Douglas ouve o apelo. O que aprendi em Nárnia é uma resposta 
magnífica a histórias que abarcam um mundo de sabedoria. Wilson 
percebe essa sabedoria e nos mostra.

— Alan Jacobs
Autor de The Narnian: The Life and Imagination of C. S. Lewis

Professor de inglês no Wheaton College





Brasília, DF

O que aprendi em



Copyright © 2010 de Douglas Wilson
Publicado originalmente em inglês sob o título
What I Learned in Narnia
pela Canon Press,
P. O. Box 8729, Moscow, ID, 83843, EUA.

Todos os direitos em língua portuguesa reservados por
Editora  Monergismo
SIA Trecho 4, Lote 2000, Sala 208 — Ed. Salvador Aversa 
Brasília, DF, Brasil — CEP 71.200-040
www.editoramonergismo.com.br

1ª edição, 2018

Tradução: Leonardo Bruno Galdino
Revisão: Felipe Sabino de Araújo Neto e William Campos da Cruz
Capa: Bárbara Lima Vasconcelos
Diagramação: Marcos Jundurian

Proibida a reprodução por quaisquer meios,
salvo em breves citações, com indicação da fonte.

Todas as citações bíblicas foram extraídas da
Versão Almeida Revista e Atualizada (ARA), 
salvo indicação em contrário.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Wilson, Douglas
O que aprendi em Nárnia / Douglas Wilson, tradução Leonardo 

Bruno Galdino – Brasília, DF: Editora Monergismo, 2018.
    178 p.; 21cm.

    Título original: What I Learned in Narnia

    ISBN 978-85-69980-57-5

  1. Lewis, C. S. (Clive Staples), 1808-1963. Crônicas de Nárnia.  
2. Cristianismo e literatura  3. Espiritualidade e literatura  
I. Título

CDD: 823.912



Este livro é dedicado a Keith e Gladys Hunt,  
que apresentaram nossa família ao mundo de  

Nárnia em 1958, quando eu tinha 5 anos.  
Muito, muito obrigado!
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a sua expressão, o reconhecimento ainda deve ser expresso. 
Sou profundamente grato.



13

13

Introducao

Gostaria de começar este pequeno livro suplicando ao leitor 
que ainda não leu As crônicas de Nárnia que o faça imediata-
mente.1 Este é o tipo de livro que será mais bem aproveitado se o 
leitor estiver completamente familiarizado com Brejeiro, Tirian, 
Digory, Lúcia, Caspian, Trumpkin e, claro, Aslam. Portanto, 
este livro de modo algum se destina a ser uma introdução a 
Nárnia. Ao contrário, está mais para uma conversa entre dois 
amigos sobre alguns outros bons amigos, falando sobre os bons 
momentos que tivemos e por quê. Mas, para que essa conversa 
seja possível, precisamos dos bons momentos primeiro.

1 Todas as citações de As crônicas de Nárnia foram extraídas da edição em 
volume único publicada pela Editora Martins Fontes (segunda edição 
em brochura, 2009), com tradução de Paulo Mendes Campos e Silêda 
Steuernagel (A última batalha). Em alguns poucos casos, no entanto, 
fizemos pequenas intervenções: umas, para tornar o texto mais afim 
ao original; outras, para realçar o aspecto enfatizado no texto; outras, 
ainda, para traduzir trechos omitidos pelos tradutores na referida edi-
ção. Tais intervenções estão assinaladas com colchetes e quase sempre 
acompanhadas de uma nota de rodapé indicada por “[N. do T.]”.
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Se as histórias de Nárnia forem apenas lidas e apreciadas 
continuamente, então os assuntos sobre os quais falo neste livro 
serão parte do “conhecimento básico” do leitor. Não tenho 
desejo algum de apresentar este livro como se eu precisasse 
do leitor para espremer qualquer moral dessas histórias antes 
de eles já terem tido o prazer de desfrutar de uma delas no 
sossego de uma tarde chuvosa. Essa moralização apressada tem 
estragado muitas histórias boas, e eu não quero fazer isso aqui. 
Mas, ao mesmo tempo, boas histórias são o tipo de histórias 
com as quais você aprende — como C. S. Lewis bem sabia. Se 
aprendemos com essas histórias maravilhosas, devemos ser 
capazes de discuti-las.

Pelo título do livro, O que aprendi em Nárnia, não quero 
dizer que essas sete lições foram tudo o que aprendi lá. Um livro 
muito mais espesso do que este poderia ser escrito se fôssemos 
discutir todas as coisas contidas no mundo de Nárnia — quer 
se trate de outras coisas aprendidas, quer de lições que ainda 
não aprendi. O livro extraordinário de Michael Ward, Planet 
Narnia, vem à mente — Ward apontou-me uma porção de 
coisas que eu tinha aprendido sem fazer a mínima ideia disso. 
De qualquer forma, essas verdades básicas estavam no centro 
de como o Senhor usou essas histórias em minha vida. Minha 
esperança é que você seja capaz de dizer o mesmo.


