


“Foi uma satisfação ler este livro excelente e proveitoso. Neste volume, Joel Beeke – um 
de nossos melhores embaixadores do calvinismo entusiástico, cativante, experimental, 
fi rme, ortodoxo, zeloso e evangelístico – apresenta-nos uma perspectiva bem equilibra-
da e agradável da tradição reformada (o calvinismo como ele realmente é). Apresenta-
nos os elementos básicos da história da teologia reformada e do confessionalismo, bem 
como o ensino calvinista sobre a salvação, a piedade, o crescimento, a igreja, a pregação, 
a evangelização, o casamento, a família, a política, a ética, a doxologia (a idéia de viver 
toda a vida para a honra de Deus – da qual o livro recebe o seu título) e muito mais. Todo 
o panorama retratado neste livro ajudará a fortalecer, em nosso tempo, a fé reformada 
confessional e experimental – a grande e central tradição reformada proveniente do 
melhor calvinismo britânico (puritano e escocês) e holandês (a segunda reforma).”

J. Lingon Duncan III
Pastor, First Presbyterian Church, Jackson, Miss.

Presidente, Alliance of Confessing Evangelicals

“Parece haver entre nós uma idéia popular errônea afi rmando que o calvinismo é uma 
estrutura intelectual impressionante, mas que as pessoas reformadas precisam achar 
em outros lugares recursos para a piedade prática. No âmago do ministério de Joel Beeke 
tem havido uma preocupação por mostrar a conclusão oposta, e este livro tem o mesmo 
alvo. Abordando muitos aspectos importantes do calvinismo, a sua fé tanto como a sua 
prática, este livro foi escrito de maneira pastoral, envolvente e calorosa.”

Michael Horton
Professor de Teologia Sistemática e Apologética,

Westminster Seminary California

“Finalmente, um livro sobre a fé reformada que aborda o amplo escopo do movimento 
calvinista. O calvinismo afeta todo o homem: sua mente, coração e mãos. Possui uma 
dimensão intelectual ou doutrinária, bem como dimensões práticas e espirituais. 
Infl uencia não somente a igreja, mas também a cultura. Não está limitado ao Dia do 
Senhor; impacta a vida diária. O calvinismo não é um fenômeno histórico morto, e sim 
uma perspectiva viva de Deus, do homem e de Cristo, do pecado e da graça, do tempo e 
da eternidade, da igreja e da sociedade. Espero que este livro contribua para um aviva-
mento da teologia prática, bíblica, teocêntrica – ou seja, do calvinismo.”

Pieter Rouwendal
Escritor e editor

Kampen, Países Baixos
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“Vivendo para a Glória de Deus é uma introdução ao cristianismo reformado, uma intro-
dução perspicaz e bastante útil. Demonstra que o calvinismo não é estritamente doutri-
nário, mas amplo e profundo, abordando cada aspecto da vida cristã. Este livro instruirá 
e inspirará os cristãos no que diz respeito à fi delidade bíblica.”

W. Robert Godfrey
Presidente, Westminster Seminary California

“O Dr. Joel Beeke prestou, mais uma vez, um grande serviço à igreja do Senhor Jesus 
Cristo. Este livro benefi ciará todo tipo de leitor, tanto o novo convertido como o crente 
maduro. O estilo do Dr. Beeke incorpora as características do calvinismo experimental 
sobre o qual ele escreveu: cada capítulo é claro e dirigido ao coração. Particularmente, 
acho o capítulo intitulado ‘aplicando a Palavra’ uma mensagem necessária aos pregado-
res reformados de nossos dias. Obtenha uma cópia desta obra para você mesmo e várias 
cópias, para doar.”

Joseph A. Pipa Jr.
Presidente, Greenville Presbyterian Th eological Seminary

Greenville, SC

“Vivendo para a Glória de Deus é a verdade cristã fi rme em toda a sua plenitude, beleza e 
vigor. Estudar o que é apresentado de modo tão agradável nestas páginas signifi ca dar 
um passo resoluto em direção a tornar-se um estudante de teologia inteligente e bem 
equipado. Satisfará o apetite de crentes novos e velhos. Desejaria ter lido este livro 
quando era um crente jovem e estava começando a jornada do aprendizado teológico.”

Maurice Roberts
Pastor, Igreja Livre da Escócia

Inverness, Escócia

“Este livro se fundamenta na convicção de que o calvinismo é uma teologia bíblica, cen-
trada no evangelho, para toda a vida. Empregando seu amplo conhecimento da Reforma 
e do pensamento puritano e usando seu dom de ilustrar a verdade bíblica, Joel Beeke 
mostra como a graça de Deus é glorifi cada por meio da mente e no coração do crente, 
não somente na igreja, mas também no mundo.”

Philip Graham Ryken
Pastor, Tenth Presbyterian Church, Philadelphia  
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APRESENTAÇÃO

D e todo o coração, creio que a fé reformada, ou “o calvinismo”, é o cristianismo 
bíblico – ou aquilo que mais se aproxima do cristianismo bíblico na história da 

igreja. Essa convicção resulta de 34 anos de leitura das Escrituras e da história da igreja.
Essa não era a convicção que eu tinha quando comecei minha peregrinação como 

cristão. De 1974, ano em que me converti quando estudava fi losofi a na Universidade de 
Toronto, até aos sete anos seguintes, estive profundamente envolvido no movimento 
carismático. Também estive apaixonado pelo ponto de vista da vida cristã expressada 
por alguns pais da igreja e por John Wesley, um estudante desses pais no século XVIII. 
Wesley não era, defi nitivamente, um calvinista, embora em alguns pontos de sua vida, 
por sua própria admissão, ele tenha chegado bem perto do calvinismo.

Creio que foi Agostinho quem contribuiu para a mudança de minha perspectiva 
teológica. A ênfase de Agostinho quanto à soberania da graça de Deus na salvação, 
descrita em suas Confi ssões, conquistou-me quando li essa obra pela primeira vez em 
meados dos anos 1970. Contudo, ainda ignorava muitos assuntos importantes. Em 
1981, quando eu procurava obter uma posição de professor, perguntaram-me o que eu 
pensava sobre os cinco pontos do calvinismo. Embora eu tivesse doutorado em histó-
ria da igreja, não podia dizer quais eram esses pontos. Entretanto, um ano depois de 
ser questionado sobre esse assunto, estava preparado para aceitar o ponto de vista 
calvinista. Os dois volumes da obra de Arnold Dallimore sobre a vida de George 
Whitefi eld, o primeiro volume da biografi a do “Doutor” Martyn Lloyd-Jones, escrita 
por Iain Murray, o estudo sobre a mortifi cação do pecado nos crentes elaborado por 
John Owen e alguns estudantes ajudaram-me a abrir os olhos para o calvinismo e vê-
lo como a melhor expressão do cristianismo bíblico. Por volta de 1985, eu estava 
comprometido com os cinco pontos do calvinismo.

À medida que o tempo passou, cheguei a perceber que o calvinismo não pode ser 
limitado à soteriologia; ele afeta todas as questões da igreja, em especial o culto e a espi-
ritualidade. De fato, como o próprio cristianismo o faz, o calvinismo se aplica a toda a 
vida, incluindo a política, a economia, a arte e a arquitetura. Como disse Abraham 
Kuyper, não existe nenhum centímetro quadrado deste universo que não pertença a 
Jesus Cristo. Ao afi rmar isso, Kuyper refl etiu o Novo Testamento, que ensina que Cristo 
mantém e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder (Hb 1.3; Cl 1.17). O calvi-
nismo é uma cosmovisão que molda e instrui a nossa maneira de lidar com toda a vida.
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Os capítulos deste livro examinam as principais áreas do pensamento e da vida 
cristã na perspectiva do calvinismo, mostrando como ele entende as Escrituras e a expe-
riência cristã. Os capítulos da parte cinco consideram alguns dos aspectos mais amplos 
da sociedade pelas lentes do calvinismo. Outras áreas da vida humana poderiam ter sido 
examinadas com essas lentes, obtendo resultados satisfatórios. Mas as áreas discutidas 
são sufi cientes para mostrar como o calvinismo aborda todas as esferas da vida.

Essa abrangência é o que devemos esperar. O calvinismo ressoa, de modo profundo, 
a verdade bíblica; aborda todas as áreas da vida e do pensamento humano. Se você, lei-
tor, não está convencido disso, desejo encorajá-lo a ler o que outros acharam no calvinis-
mo. Se você já está convencido, que os capítulos deste livro ajudem-no e façam-no ama-
durecer em pensamento e experiência, enquanto você explora o calvinismo.

Michael A. G. Haykin
Dundas, Ontário
Janeiro de 2008

Vivendo para a Glória de Deus
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PREFÁCIO

D urante muitos anos, procurei um livro que incluísse a ênfase intelectual e espi-
ritual do calvinismo, a maneira como ele infl uencia a igreja e o viver diário, 

bem como as suas implicações éticas e culturais. O livro que eu tinha em mente explica-
ria para o leitor moderno a natureza bíblica, teocêntrica, profunda, cativante e prática 
do calvinismo e mostraria com clareza como o calvinismo procura satisfazer o propósito 
para o qual fomos criados, ou seja, viver para a glória de Deus. Se fi zesse isso, o livro 
serviria para corrigir as muitas apresentações deformadas do calvinismo que existem 
nos Estados Unidos e outros lugares. 

Procurei em vão. No decorrer dos anos, tenho freqüentemente usado as obras Th e 
Basic Ideas of Calvinsm [As idéias básicas do calvinismo], escrita por H. Henry Meeter, e 
Are the Five Points Enough? Th e Ten Points of Calvinism [Os cinco pontos são sufi cientes? 
Os dez pontos do calvinismo], escrita por Leonard Coppes, bem como inúmeros livros 
menores sobre os cinco pontos do calvinismo. Contudo, nenhum deles, embora sejam 
bons, discutia toda a ênfase que eu tinha em mente. Depois de ministrar palestras sobre 
calvinismo para a conferência de Malcolm Watt, em Salisbury, Inglaterra, para o Projeto 
Os Puritanos no Brasil, e para uma conferência em Adelaide, Austrália, compreendi mais 
acuradamente a necessidade do tipo de livro que eu idealizava. Desejo agradecer a esses 
grupos pela calorosa comunhão que recebi deles. Alegro-me por que posso, fi nalmente, 
responder aos pedidos deles no sentido de publicar essas palestras como parte deste 
volume introdutório sobre o calvinismo.

Greg Bailey, do Ministério Ligonier, impulsionou-me a preparar o livro sob o com-
promisso de que ele o editaria e de que o Ministério Ligonier o publicaria por meio de 
sua marca Reformation Trust Publishing – contanto que eu o completasse no início de 
2008, a fi m de que fosse impresso em tempo de celebrar o 500º aniversário de nascimen-
to de João Calvino, em 2009. Então, senti-me constrangido a empreender a tarefa. 
Olhando para trás, agradeço a Greg por aquela data limite e por seu manuseio habilidoso 
de meu manuscrito.

Meu primeiro esboço incluía 15 capítulos, mas, quando terminei, o livro tinha o 
dobro. Peço desculpas por isso e espero que o tamanho não seja um obstáculo para nin-
guém que deseja aprender mais sobre a fé reformada. Tenho algumas justifi cativas para 
expandir o livro. Nos anos 1980, meu conselheiro de doutorado, D. Clair Davis, dizia 
freqüentemente que o calvinismo é tão abrangente, que difi cilmente você pode entendê-
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12 Vivendo para a Glória de Deus

lo todo. Depois, ele diria, com um pouco de ironia, que essa natureza abrangente é uma 
das principais distinções entre o calvinismo e o luteranismo. O luteranismo reuniu todas 
as suas confi ssões de fé em um único volume em 1580 e o intitulou O Livro de Concórdia.1 
A fé calvinista, por sua vez, é tão rica que pelo menos três famílias de confi ssões de fé 
desenvolveram-se nos séculos XVI e XVII. A família anglo-escocesa, a família holandesa-
alemã e a família suíça – nenhuma das quais contradiz as outras, antes, é elaborada com 
base nas outras e complementa-as.2

Esta diversidade refl ete o próprio João Calvino. Sua obra teológica era abrangente 
e, como resultado, teve ramifi cações signifi cativas em diversas áreas da vida, sociedade 
e cultura humana. Calvino estava determinado a colocar sob o senhorio de Cristo todas 
as esferas da existência, de modo que toda a vida fosse vivida para a glória de Deus. Essa 
é a razão por que o calvinismo não pode ser explicado apenas por uma doutrina princi-
pal, ou por cinco pontos, ou, se os tivéssemos, por dez pontos! O calvinismo é tão com-
plexo como a própria vida.

A amplitude do calvinismo, vivido de modo sincero e zeloso, é manifesta de manei-
ra mais evidente no puritanismo. Portanto, tenho usado os puritanos como exemplo em 
inúmeras áreas, incluindo a santifi cação (capítulos 14 e 15), evangelização (capítulo 21), 
casamento e vida familiar (capítulos 23 e 24). Os puritanos têm muito a ensinar-nos 
hoje a respeito de como viver com um olho na eternidade e o outro neste mundo, dedi-
cando toda a vida para a glória de Deus.3

O alvo deste livro são os leigos e os pastores interessados em aprender os ensinos 
básicos do calvinismo. Espero que o livro sirva como um resumo estimulante e uma 
fonte de revigoramento para aqueles que já são calvinistas ávidos, assim como o livro A 
Arte Expositiva de João Calvino, escrito por Steven Lawson, estimula aqueles que, dentre 
nós, já estão familiarizados com muito de seu conteúdo.4 Esforcei-me por manter este 
livro simples, claro e não técnico, na esperança de que você o dê a outros a fi m de ajudá-
los a entender o que você pensa como calvinista.

Convidei alguns de meus amigos para abordarem certas áreas do calvinismo. 
Sou muito grato a Ray Pennings por escrever tão proveitosamente sobre três das 

1 Livro de Concórdia: as Confi ssões da Igreja Evangélica Luterana (Porto Alegre: Concórdia, São Leopoldo: Sinodal 
& Canoas: ULBRA, 1997).
2 Ver capítulo 2.
3 Quanto a duas fontes que mostram a amplitude da visão calvinista puritana, ver Leland Ryken, Santos no 
Mundo: Os Puritanos como Realmente Eram (São José dos Campos, SP: Fiel, 1992) e Th e Journal of Christian Re-
construction: Symposium on Puritanism and Law, vol. 5, no. 2 (Inverno, 1978-79). A maior parte desta última 
fonte dedica-se à abordagem puritana quanto às várias esferas da vida. 
4 Steven J. Lawson, A Arte Expositiva de João Calvino (São José dos Campos, SP: Fiel, 2008).
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mais desafi antes áreas do calvinismo: sua natureza abrangente (capítulo 22), a vocação 
(capítulo 25) e a política (capítulo 26). Pedi a James Grier que fi zesse um resumo da fi lo-
sofi a calvinista (capítulo 11); a Derek Th omas, que apresentasse o assunto da eclesiolo-
gia (capítulo 16); a Ray Lanning, que explorasse a liturgia (capítulo 17); a Robert Oliver, 
que tratasse da pregação expositiva calvinista (capítulo 18), e a Nelson Kloosterman, 
que examinasse a ética (capítulo 27). Cada um deles atendeu habilidosa e graciosamente 
meu pedido. Foi um prazer editar os capítulos que eles escreveram. Também pedi ao 
meu querido amigo e mentor, Sinclair Ferguson, que provesse o adorno tratando da 
doxologia calvinista (capítulo 28), que, admiravelmente, ele escreveu em uma tarde, no 
fi m da data estabelecida. Sou grato por sua pungente conclusão para este livro.

Também agradeço a Michael Haykin, um querido irmão e grande historiador da 
igreja, que leu fi el e diligentemente todo o manuscrito; ofereceu diversas sugestões va-
liosas; contribuiu com o prefácio, um capítulo sobre a espiritualidade calvinista (capítu-
lo 12) e o primeiro rascunho das perguntas de estudo. Também sou profundamente 
grato a Phyllis TenElshof, Martha Fisher, Kate DeVries e Ray Lanning, pela revisão do 
texto e a assistência editorial. Agradeço também a Jay Collier e a Fred Sweet por rastre-
arem os detalhes quanto a diversas notas de fi m.

Agradeço ao nosso rebanho, a Heritage Netherlands Reformed Congregation, em 
Grand Rapids, e aos nossos colegas no Puritan Th eological Seminary e na Reformation 
Heritage Books, por seu encorajamento e paciência, quando estou em “estado” de escri-
tor. Devo agradecimentos especiais aos meus colegas Gerald Bilkes e David Murray, que, 
ao pedir-lhes, nunca hesitaram em andar a segunda milha. Não posso trabalhar com 
colegas e equipes melhores.

Minha querida esposa, Mary, é uma constante fonte de inspiração. Agradeço-lhe 
por permitir-me trabalhar até tarde da noite neste livro. Sou grato aos meus amorosos 
fi lhos, Calvin, Esther e Lydia, cuja amabilidade para comigo é incomparável.

Acima de tudo, sou grato ao Deus santo, gracioso, trino e formoso, que tem se tor-
nado cada vez mais amável para mim à medida que envelheço. Embora eu fi que aquém 
de meu alvo dezenas de vezes ao dia, posso dizer que meu desejo ardente é viver para a 
glória de Deus. E creio que o calvinismo é o sistema da verdade bíblica que melhor nos 
capacita de fazer isso por meio do gracioso Espírito de Deus.

Estou bem ciente de que meus amigos e eu tratamos apenas de pequenos segmen-
tos do calvinismo. Mais e mais áreas poderiam ter sido examinadas, porém as áreas bá-
sicas estão aqui.

Quanto às várias seções deste livro, desejo expressar minha gratidão a Deus pelas 
seguintes pessoas: a) no que concerne ao “calvinismo na história”, sou muito grato a Iain 
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Murray e aos livros e conferências da Banner of Truth Trust, bem como aos ensinos do 
Dr. Ferguson, Rick Gamble e D. Clair Davis, no Westminster Seminary, nos anos 1980.

Quanto à seção “calvinismo na mente”, sou devedor aos ensinos do Rev. J. C. 
Weststrate, que foi meu primeiro instrutor no seminário teológico nos anos 1970. Fui 
privilegiado em trabalhar com o Dr. Weststrate na tradução, para o inglês, da obra 
Reformed Dogmatics [Dogmática reformada], escrita pelo Rev. G. H. Kersten, a qual me 
infl uenciou profundamente. Em anos mais recentes, sou grato pela amizade e os escritos 
de Richard Muller, bem como pela amizade e o ensino do Dr. Grier. É claro que tenho 
sido infl uenciado pela oportunidade de haver ensinado teologia sistemática por mais de 
vinte anos, primeiramente como o Dr. Ferguson e Mike Bell, no Center for Urban 
Th eological Studies (CUTS), na cidade de Philadelphia; depois, na Netherlands Reformed 
Th eological School e no Puritan Reformed Th eological Seminary, desde 1994.

Quanto à seção “calvinismo no coração”, sou devedor às inúmeras conversas com 
meu falecido pai a respeito de como o Espírito Santo age no coração dos pecadores e à 
pregação e ao ensino do Rev. W. C. Lamain, sob cujo ministério fui criado e que me deu 
as primeiras “lições práticas para o ministério”, a cada seis semanas durante os anos em 
que estive no seminário. Também tenho um grande débito para com o Rev. Arie Elshout 
e o Rev. Cor Harinck, cujos ministérios Deus usou para trazer-me a uma liberdade mais 
experimental em Cristo Jesus. Talvez eu tenha me benefi ciado, acima de tudo, por es-
quadrinhar a estante de meu pai, como adolescente, lendo os seus volumes dos purita-
nos noite após noite. Quarenta anos depois, os puritanos ainda falam poderosamente à 
minha alma. Também fui infl uenciado ao preparar um curso sobre pregação reformada 
experimental, que tenho ensinado em vários seminários ao redor do mundo.

Quanto à seção “calvinismo na igreja”, sou grato pelas três igrejas que tenho tido o 
privilégio em servir nos últimos trinta anos, em Sioux Center, Iowa (1978-1981), 
Franklin Lakes, New Jersey (1981-1986) e Grand Rapids, Michigan (desde 1986). Todas 
elas me trataram muito bem, e muitos indivíduos me infl uenciaram grandemente por 
sua piedade e humildade. Apesar das pressões e fracassos ministeriais, não posso imagi-
nar uma alegria maior, na vida, do que servir como pastor do rebanho de Deus em uma 
igreja reformada que anela viver segundo todo o conselho de Deus entesourado nas 
Escrituras.

Quanto à seção “calvinismo na prática”, minha grande infl uência tem sido as afl i-
ções que meu soberano Deus me envia e que espero e desejo me tenham santifi cado. 
Tenho receio de considerar quem e onde eu estaria sem a mão paternal, amorosa e disci-
plinadora de Deus. Sei isto: se Deus não tivesse me quebrantado profundamente, muitas 
vezes, em sua sabedoria soberana, eu seria mais orgulhoso do que sou. Que Pai glorioso 
Ele é, não somente na primeira pessoa da Trindade, mas também como o Filho de Deus, 
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que é chamado “Pai da eternidade” (Is 9.6), e como o Espírito Santo, cuja paciência amo-
rosa para com nossos erros é estupenda. Falando humanamente, sou muito grato pela 
bondade e integridade de minha esposa, bem como pelas orações e piedade de minha 
mãe. No decorrer dos anos, outros amigos têm-me infl uenciado grandemente. Penso em 
Bert Harskamp e Henry Langerak, presbíteros com os quais trabalhei em amor, que fo-
ram exemplos tão notáveis da humildade calvinista para mim. Também devo expressar 
minha gratidão a escritores holandeses, incluindo Wilhelmus à Brakel (cuja obra 
Christian’s Reasonable Service tive o privilégio de editar por seis anos) e Herman Bavinck, 
bem como ao ensino de Robert Knudsen, no Westminster Seminary.

Finalmente, quanto à seção “o alvo do calvinismo” (calvinismo doxológico), nada 
me moldou tanto como a obra Letters of Samuel Rutherford [Cartas de Samuel 
Rutherford]. Por décadas, conservo uma cópia dessa obra em meu criado-mudo e a ela 
retorno em busca de inspiração para louvar meu soberano Deus, para quem as trevas e a 
luz são a mesma coisa (Sl 139.12).

Por fi m, além de meus irmãos, John e James Beeke, colegas de ministério e mem-
bros das denominações Heritage Reformed e Free Reformed, e dos ex-alunos e estudantes 
no Puritan Reformed Th eological Seminary, desejo agradecer aos seguintes amigos e cole-
gas pela comunhão intelectual e espiritual estimulante em assuntos relacionados ao 
calvinismo: Tom Ascol, Karl Boonzaayer, John Brentnall, Flip Buys, Walter Chantry, 
Scott Clark, Robin Compston, Curt Daniel, Ben Dowling, Heinz Dschankilic, Ligon 
Duncan, George Ella, Edwin Elliott, Arnold Frank, W. Robert Godfrey, Ian Hamilton, 
Peter Hammond, Christo Heiberg, Paul Helm, Martin Holdt, Michael Horton, Irfon 
Hughes, Erroll Hulse, Sherman Isbell, Mark Johnston, Th eodorus Joannides, Hywel 
Jones, Ronald Kalifungwa, David Lachman, Anthony Lane, John Lawler, Robert 
Letham, Peter Lillback, Sam Logan, Wayne Mack, William Macleod, Jerry Marcellino, 
Leo Markwat, Albert Martin, Peter Masters, Mike Mathis, Bill May, Gary Meadors, R. 
Albert Mohler, John J. Murray, Adrian Neele, Tom Nettles, Stuart Olyott, Kerry 
Orchard, Joseph Pipa, John Piper, Lance Quinn, Maurice Roberts, Hal Ronning, Phil 
Ryken, Calvin Rynbrandt, Carl Schroeder, David Schuringa, Tom Schwanda, Changwon 
Seo, Denis Shelton, Don Sinnema, R. C. Sproul, John Temple, John Th ackway, Geoff  
Th omas, Carl Trueman, Tim Trumper, Tom VandenHeuvel, Arie VanEyk, Bernie VanEyk, 
Anthony VanGrouw, Ray VanGrouw, Fred van Lieburg, John VanVliet, Douglas Vickers, 
Brian Vos, Cees Vreugdenhil, Sam Waldron, Malcom Watts, Donald Whitney, Andrew 
Woosley e William Young.

Tomei a liberdade de modernizar a linguagem das citações de livros antigos. Em 
capítulos de interesse histórico, apresento notas que contêm material de leitura adicio-
nal. Em capítulos mais práticos, tenho sido econômico no uso de notas.
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16 Vivendo para a Glória de Deus

Minha esperança é que este livro ajude aqueles que já são calvinistas a conhecer, 
apreciar e viver as verdades históricas da fé reformada. Se não conhecemos nossa herança 
reformada, a ignorância levará à indiferença, e a indiferença ao abandono. Aconselho-o 
a que estude o pensamento reformado. Mergulhe nos escritos de calvinistas fi rmes e 
renomados. Leia os clássicos do século XVI, como As Institutas, de Calvino. Experimente 
a leitura de Th e Decades, de Henry Bullinger, que ensina as doutrinas da Bíblia em cin-
qüenta mensagens, de modo mais simples do que As Institutas. Leia os clássicos do sécu-
lo XVII, como O Peregrino, escrito por John Bunyan, e Th e Fountain of Life, escrito por 
John Flavel. Obtenha e leia obras do século XVIII, como Th e Christian Reasonable Service, 
de Wilhelmus à Brakel, e Religious Aff ections, de Jonathan Edwards. Do século XIX, leia 
Work of the Holy Spirit, escrito por Octavius Winslow, e Th e Treasure of David, escrito por 
Charles Spurgeon. Do século XX, leia Estudos no Sermão do Monte, de D. Martin Lloyd-
Jones, e a teologia sistemática de John Murray (Collected Writtings, vol. 2). Se não apre-
ciarmos nossa herança reformada, a nossa fé perderá a autenticidade. Ninguém sentirá 
interesse pelo calvinismo, porque nos faltará paz, alegria e humildade verdadeiras. E, se 
não vivermos nossa herança reformada, não seremos sal na terra. Quando o sal perde a 
sua salinidade, não presta para nada, exceto para ser lançado fora e ser pisado pelos ho-
mens (Mt 5.13).

Finalmente, se Deus usar este livro para corrigir algumas das graves idéias errôneas 
que pessoas têm a respeito do calvinismo e despertar em muitas almas fé e convicção 
para crerem que toda a vida tem de ser vivida para a glória de Deus, meus esforços serão 
mais do que recompensados.

Joel R. Beeke
Grand Rapids, Michigan

Fevereiro de 2008
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CAPÍTULO 1

AS ORIGENS DO CALVINISMO

A propagação do calvinismo foi incomum. Em contraste com o catolicismo, que se manteve pela 

força militar e civil, e com o luteranismo, que sobreviveu por tornar-se uma religião de políticos, o 

calvinismo tinha, em geral, apenas sua coerência lógica e sua fi delidade às Escrituras. Em uma 

geração, ele se propagou pela Europa.1

Charles Miller

O calvinismo está enraizado na renovação religiosa ocorrida no século XVI, na 
Europa, e chamada de Reforma Protestante.2 Contudo, esse grande movimento 

não foi um fenômeno isolado. Não começou simplesmente com o ato de fi xação das 

1 Charles Miller, “Th e Spread of Calvinism in Switzerland, Germany, and France”, em John H. Bratt 
(ed.), Th e Rise and Development of Calvinism (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), p. 27.    
2 Quanto à história da Reforma ver Owen Chadwick, As Reformas na Europa (São Leopoldo: Sinodal, 
2001), Th e Reformation (Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1972); Hans J. Hillerbrand, 
Th e Reformation: A Narrative History Related by Contemporary Observers and Participants (Grand Ra-
pids: Baker, 1978) e Th e Protestant Reformation (New York: Harper Perennial, 2007); Bernard M. G. 
Reardon, Religious Th ought in the Reformation (London: Longman Group, 1981); Lewis W. Spitz, Th e 
Protestant Reformation, 1517-1559 (New York: Harper & Row, 1985); Andrew Pettegree, Th e Early 
Reformation in Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 1992); Andrew Pettegree, Th e Re-
formation World (London: Routledge, 2000); Carl Lindberg e Th e European Reformations Sourcebook 
(Oxford: Blackwell, 2000); Diarmaid MacCulloch, Reformation: Europe’s House Divided 1490-1700 
(London: Penguin, 2003); Heiko Oberman e Donald Weinstein, Th e Two Reformations: Th e Journey 
from the Last Days to the New World (New Haven: Yale University Press, 2003); Patrick Collison, Th e 
Reformation: A History (New York: Modern Library, 2004).
Quanto à teologia reformada, ver Timothy George, Teologia dos Reformadores (São Paulo: Vida Nova, 
1993); Carl Lindberg, Th e Reformation Th eologians: An Introduction to Th eology in the Early Modern 
Period (Oxford: Blackwell, 2002); David V. N. Bagchi e David C. Steinmetz, Th e Cambridge Companion 
to Reformation Th eology (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
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20 Calvinismo na História

Noventa e Cinco Teses de Martinho Lutero (1483-1546), nas portas de igreja de 
Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, embora essas teses tenham sido traduzidas ra-
pidamente para diversos idiomas e distribuídas ao povo. Em um sentido, a Reforma teve 
sua origem naquilo que Lutero chamou de “experiência da torre”, que provavelmente 
antecedeu em alguns anos as suas teses. Por meio dessa experiência, Lutero chegou a 
compreender a doutrina específi ca da Reforma: a justifi cação graciosa recebida tão-so-
mente por meio da fé. Todavia, em outro sentido, a Reforma surgiu de outras tentativas 
anteriores de renovação. A mais notável delas foi conduzida por Pedro Valdo (c. 1140-
1217) e seus seguidores, nas regiões dos Alpes,3 por John Wycliff e (c. 1324-1384) e os 
lolardos, na Inglaterra,4 e por John Hus (c. 1372-1415) e seus seguidores na Boêmia.5 

Quanto a enciclopédias proveitosas sobre Reforma, ver Hans J. Hillerbrand (ed.), Th e Oxford 
Encyclopedia of the Reformation, 4 volumes (Oxford: Oxford University Press, 1996) e Th e Encyclope-
dia of Protestantism, 4 volumes (New York: Routledge, 2004).
Quanto à bibliografi a e pesquisa sobre a Reforma, ver Roland H. Bainton e Eric Gritsch, Bibliography 
of the Continental Reformation, 2nd ed. (Hamden, Conn.: Archon Books, 1972); Steven E. Ozment, 
Reformation Europe: A Guide to Research (St. Louis: Center for Reformation Research, 1982); William 
S. Maltby, Reformation Europe: A Guide to Research II (St. Louis: Center for Reformation Research, 
1992); David M. Whitford (ed.), Reformation and Early Modern Europe: A Guide to Research (Kirksvil-
le, Mo.: Truman State University Press, 2008).
Quanto à historiografi a reformada, ver Lewis Spitz (ed.), Th e Reformation: Basic Interpretations 
(Lexington, Mass.: Heath, 1972).
3 Quanto a estudos sobre Valdo e os valdenses, ver Gabriel Audisio, Th e Waldensian Dissent: Perse-
cution and Survival, ca. 1170-ca. 1570 (Cambridge: Cambridge University Press, 1999); Peter Bil-
ler, Th e Waldenses, 1170-1530: Between a Religious Order and a Church (Aldershot, U.K.: Ashgate, 
2001); Euan Cameron, Waldenses: Rejection of the Holy Church in Medieval Europe (Oxford: Bla-
ckwell, 2000); Georgio Tourn, et al, You Are My Witnesses: Th e Waldensians Across 800 Years (Tori-
no: Claudiana, 1989); J. N. Worsfold e B. Tron, Peter Waldo, Th e Reformer of Lyons: His Life and 
Labors (London: John F. Shaw, 1880); J. A. Wylie, Th e Story of the Waldenses (Altamont, Tenn.: 
Pilgrim Books, 1995). 
4  Quanto a livros sobre Wycliff e e os lolardos, ver Ellen W. Caughey, John Wycliff e: Herald of the Re-
formation (Ulrichsville, Ohio: Barbour Publishing, 2001); G. R. Evans, John Wycliff e: Myth and Reali-
ty (Downers Grove, Ill.: IVP Academic, 2005); Anthony J. P. Kenny, Wyclif in His Times (Oxford: 
Clarendon Press, 1986); Ian C. Levy, A Companion to John Wyclif: Late Medieval Th eologian (Leiden: 
Brill, 2006); G. H. W. Parker, Th e Morning Star: Wycliff e and the Dawn of the Reformation (Grand Ra-
pids: Eerdmans, 1966); Fiona Somerset, Jill C. Havens e Derrick G. Pitard, Lollards and Th eir Infl uen-
ce in the Late Medieval England (Woodbridge, U.K.; Boydell Press, 2003).  
5 Quanto a livros sobre Hus e os hussitas, ver Poggio Bracciolini, Th e Trial and Burning of John Huss: 
An Eyewitness Account (Toronto: Wittenburg Publications, 1991); E. H. Gillert, Th e Life and Times of 
John Huss: Or, Th e Bohemian Reformation of the Fifteenth Century (New York: AMS Press, 1978) e Th e 
Letters of John Huss (Manchester: University Press, 1972); Matthew Spinka, John Huss, A Biography 
(Westport, Conn.: Greenwood Press, 1979); Jarold K. Zeman, Th e Hussite Movement and the Refor-
mation in Bohemia, Moravia, and Slovakia (1350-1650): A Bibliographical Study Guide (with Particular 
Reference to Resources in North America) (Ann Arbor, Mich.: Michigan Slavic Publications, 1977).
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Teólogos menos conhecidos, como Th omas Bradwardine (c. 1300-1349)6 e Gregório de 
Rimini (c. 1300-1358),7 chegaram ainda mais perto do que se tornaria conhecido como 
teologia protestante. Todos esses homens são chamados apropriadamente de precurso-
res da Reforma e não de reformadores, porque, embora antecipassem muitas das ênfases 
da Reforma, faltava-lhes um entendimento completo da doutrina crucial da justifi cação 
graciosa recebida tão-somente pela fé.8

Esses precursores da Reforma estavam unidos, no que diz respeito à moral, à dou-
trina e à prática, em sua oposição aos abusos do catolicismo medieval. É importante 
observar essa oposição, porque a Reforma começou primeiramente como uma reação 
aos abusos do catolicismo romano. Lutero não se levantou para destruir a Igreja Católica 
Romana e estabelecer uma nova igreja. Sua intenção inicial era purifi car os abusos da 
Igreja Católica Romana.

A teologia reformada não pode ser entendida plenamente sem a sua reação aos 
problemas na igreja, tais como:

• Abuso papal. O papado medieval estava repleto de abusos na teologia e na 
prática. Conduta imoral era vivenciada e fomentada até por papas, e a graça se 
tornou uma religião barata, comercializada em toda a igreja por meio de um 
complexo sistema de votos, jejuns, peregrinações, missas, relíquias, recitações, 
rosários e outras obras. O imperativo papal era “façam penitência”, em vez de 
“sejam penitentes” ou “arrependam-se”, como Jesus ordenou.

• Pretensão papal. O estudo da Bíblia e da história realizado pelos precursores 
protestantes os levou a questionar a reivindicação papal quanto à autoridade 
apostólica como cabeça da igreja. Por exemplo, os reformadores concluíram 
que a rocha sobre a qual a igreja estava edifi cada (Mt 16.18) era o conteúdo da 
fé de Pedro, e não o próprio Pedro; e isso implicava que o bispo de Roma pos-
suía apenas uma posição de honra. Embora os protestantes estivessem, a 
princípio, dispostos a aceitar um papado reformado que serviria honrosamen-
te à igreja, a oposição cruel dos papas à reforma persuadiu muitos dos refor-

6 Ver Heiko A. Oberman, “Archbishop Th omas Bradwardine: A Fourteenth-Century Augustinian” 
(Dissertação de Ph.D., Utrecht, 1957); Gordon Leff , Bradwardine and the Pelagians (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1957).        
7 Ver Gordon Leff , Gregory of Rimini (Manchester: Manchester University Press, 1961).
8 Quanto a um bom estudo sobre os precursores da Reforma, juntamente com alguns de seus escritos, 
ver Heiko A. Oberman, Forerunners of Reformation: Th e Shape of Late Medieval Th ought Illustrated by Key 
Documents (New York: Holt, Rinehart, & Winston, 1966), traduzido para o inglês por Paul L. Nyhus.

As origens do Calvinismo
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madores a considerarem o papa como o Anticristo (cf. Confi ssão de Fé de 
Westminster, 25.6).

• Cativeiro da Palavra. Os protestantes ensinavam que a Igreja Católica Romana man-
tinha a Escritura em escravidão, retendo-a dos leigos e, assim, mantendo-a, no que 
diz respeito à interpretação, em servidão aos concílios, bispos, eruditos, canonistas 
e alegoristas da igreja. Os protestantes trabalharam arduamente para libertar a 
Bíblia desse cativeiro hierárquico. Como escreveu Malcom Watts:

A Igreja de Roma degradou as Escrituras Sagradas por contaminar a pureza do Canon com 

seus acréscimos apócrifos; por suplementar os relatos inspirados com enorme quantidade de 

tradições espúrias; por admitir que somente a interpretação que está de acordo com ‘a anuên-

cia unânime dos Pais’ e da ‘Santa Madre Igreja’; e, particularmente, por diminuir o papel da 

pregação, enquanto os seus ‘sacerdotes’ se ocupavam com histórias miraculosas a respeito de 

Maria, dos santos, das imagens e exaltavam a importância da missa, com suas cerimônias e 

rituais múltiplos e elaborados. Assim, a pregação foi deteriorada e quase desapareceu. Os re-

formadores protestaram fortemente contra isso e contenderam, com todo o vigor, para resga-

tar a Santa Palavra de Deus.9

• Exaltação do monasticismo. Os protestantes se opuseram ao conceito católico roma-
no da superioridade da falsa vida religiosa. Eles não acreditavam que o monasticis-
mo era o único caminho para a espiritualidade, nem mesmo o melhor. Por enfatiza-
rem o sacerdócio de todos os crentes, os protestantes se empenharam por eliminar 
a distinção católica romana entre a vida “inferior” do cristão envolvido numa voca-
ção secular e o mundo religioso “mais elevado” dos monges e freiras.

• Mediação usurpada. Os protestantes também rejeitaram as idéias da Igreja Católica 
sobre a mediação de Maria, a intercessão dos santos e a transfusão automática de 
graça nos sacramentos. Eles se opuseram a qualquer forma de mediação com Deus, 
exceto a de Cristo. Reduziram os sacramentos a dois, o Batismo e a Ceia do Senhor, 
removendo assim da igreja e dos sacerdotes o poder de mediação e a dispensação 
sacramental da salvação.

• O papel das boas obras. Os protestantes rejeitaram as idéias do semi-pelagianismo, 
o qual afi rma que tanto a graça como as obras são necessárias para a salvação. Essa 

9 Malcolm Watts, “What is a Reformed Church?”, em Banner of Sovereign Grace Truth, v. 16, n. 3 
(Março 2008), p. 73. 

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec26:22   Sec26:22Vivendo para Gloria 2a prova.indSec26:22   Sec26:22 10/5/aaaa   16:16:3210/5/aaaa   16:16:32



23

diferença teológica era o âmago da oposição protestante, embora tenha sido por 
causa de corrupção moral e prática que essa questão se tornou proeminente. 
A resposta protestante aos abusos da Igreja Católica Romana se estabeleceu gradu-

almente em cinco gritos de guerra ou lemas da Reforma, centralizados na palavra solus, 
que signifi ca “somente”. Esses lemas, expostos no capítulo 10, serviram para contrastar 
o ensino protestante com as crenças católicas, neste sentido:

Protestantes Católicos Romanos
Somente a Escritura (sola Scriptura) A Escritura e a tradição
Somente a fé (sola fi de)  A fé e as obras
Somente a graça (sola gratia) A graça e os méritos
Somente Cristo (solus Christus) Cristo, Maria e a intercessão dos santos
Glória somente a Deus (soli Deo gloria) Deus, os santos e a hierarquia da igreja

O primeiro desses lemas aborda a questão fundamental da autoridade, as três in-
termediárias tratam das questões básicas da salvação, e o último se refere à adoração.

No início do protestantismo, os crentes, tanto luteranos como reformados, adota-
ram esses cinco lemas. Infelizmente, Lutero e Ulrich Zwingli (1484-1531), o primeiro 
líder da Reforma na Suíça, romperam a unidade em outubro de 1529, durante o triste 
Colóquio de Marburgo, quando não puderam chegar a um acordo a respeito da natureza 
da presença de Cristo na Ceia do Senhor.10 Desse momento em diante, o protestantismo 
fi cou dividido em duas tradições, luteranismo e calvinismo – sendo esta a tradição refor-
mada conforme entendida e expressa nos escritos de João Calvino e de seus colegas re-
formadores.

A  PROPAG AÇ ÃO DA FÉ REFORM ADA

A tradição reformada tem suas primeiras raízes na Suíça, com Ulrich Zwingli e Heinrich 
Bullinger (1504-1575), que a estabeleceu e a sistematizou depois da morte de Zwingli.11 

10 Quanto a Lutero, ver os estudos clássicos de Roland H. Bainton, Here I stand, a Life of Martin Lu-
ther (Nashville: Abingdon Press, 1950); James M. Kittelson, Luther the Reformer (Minneapolis: Au-
gsburg, 1986); Heiko A. Oberman, Luther: Man Between God and the Devil (New Haven: Yale Univer-
sity Press 1989), traduzido para o inglês por Eileen Walliser-Schwarzbart. Quanto a um estudo 
sucinto, ver Robert W. Godfrey, “Martin Luther: German Reformer”, em John D. Woodbridge (ed.), 
Great Leaders of Christian Church (Chicago: Moody Press, 1988), p. 187-196.   
11 Quanto a Zwingli, ver Jaques Courvoisier, Zwingli: A Reformed Th eologian (Richmond: John Knox 
Press, 1963); Gottfried Locher, Zwingli’s Th oughts: New Perspectives (Leiden: Brill, 1981); G. R. Pot-

As origens do Calvinismo

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec26:23   Sec26:23Vivendo para Gloria 2a prova.indSec26:23   Sec26:23 10/5/aaaa   16:16:3210/5/aaaa   16:16:32



24 Calvinismo na História

João Calvino (1509-1564), o maior representante e expoente da tradição reformada, estabe-
leceu Genebra como um modelo de cidade de tradição reformada.12 Em muitos aspectos, 
Genebra foi o mais importante centro protestante no século XVI. Isso aconteceu não somen-
te por causa da presença de Calvino, mas também porque o seminário que ele estabeleceu 
procurava treinar e instruir reformadores de toda a Europa Ocidental. Admiravelmente – e, 
de certo modo, um embaraço para os habitantes de Genebra –, a cidade se tornou a capital 
européia da imprensa protestante, possuindo mais de trinta editoras que publicavam litera-
tura em vários idiomas. Devido à morte prematura de Zwingli, no campo de batalha, e ao 
fato de que as obras de Bullinger13 não terem se tornado tão acessíveis à tradição calvinista 

ter (ed.), Huldrych Zwingli (New York: St. Martin Press, 1989); Robert C. Walton, “Zwingli: Founding 
Father of the Reformed Churches”, em Richard L. Demolen (ed.), Leaders of Reformation (Selinsgro-
ve, Pa.: Susquehanna University Press, 1984), p. 69-84; W. P. Stephens, Th e Th eology of Huldrych 
Zwingli (Oxford: Clarendon Press, 1986) e Zwingli: An Introduction to His Th ought (Oxford: Claren-
don Press, 1992).
Quanto a Bullinger, ver especialmente Cornelis P. Venema, Heinrich Bullinger and the Doctrine of 
Predestination: Author of “the Other Reformed Tradition”? (Grand Rapids: Baker, 2002). A obra de 
Venema é uma resposta a Th e Other Reformed Tradition (Athens, Ohio: Ohio University Press, 1980) 
– escrito por J. Wayne Baker – e a Fountainhead of Federalism: Heinrich Bullinger and the Covenantal 
Tradition (Louisville: Westminster/John Knox Press, 1991), escrito por Charles S. McCoy e J. Wayne 
Baker. O livro de McCoy e Baker contém uma tradução de A Brief Exposition of the One and Eternal 
Testament or Covenant of God (1534), de Bullinger.
12 Quanto à vida e o ministério de Calvino, ver especialmente Alister McGrath, A Vida de João Calvi-
no (São Paulo: Cultura Cristã, 2005); François Wendel, Calvin (New York: Harper & Row, 1963); T. 
H. L. Parker, Portrait of Calvin (London: SCM Press, 1954) e John Calvin: a biography (Philadelphia: 
Th e Westminster Press, 1975); Ronald Wallace, Calvino, Genebra e a Reforma (São Paulo: Cultura 
Cristã, 2003); Timothy George (ed.), John Calvin and Th e Church: A Prism of Reform (Louisville: West-
minster/John Knox Press, 1990).
Quanto a um guia biográfi co e a publicações sobre a ampla obra literária, bem como sobre a vida e a 
teologia de João Calvino, impressos antes de 1964, ver Lester De Koster, Living Th emes in Th e Th ou-
ght of John Calvin: A Bibliographical Study (Dissertação de Ph.D., University of Michigan, 1964). 
Quanto a uma bibliografi a sobre Calvino e o calvinismo desde os anos 1960, ver os artigos anuais 
escritos por Peter de Clerk e Paul Field, publicados no Calvin Th eological Journal. Ver também D. 
Kempff , A Bibliography of Calvinism, 1959-1974 (Potchefstroom, South Africa: I. A. C., 1975); Mi-
chael Bihary (ed.), Bibliographia Calviniana (Prague: s/e, 2000). A melhor lista de recursos sobre 
Calvino e o calvinismo está disponível no banco de dados do Henry Meter Center (Calvin College Li-
brary, Grand Rapids, Michigan). Quero agradecer à equipe de funcionários daquele centro por me 
prover uma lista de 662 livros e 6.081 artigos sobre o calvinismo e por me oferecerem sua compe-
tente e generosa assistência.
13 Somente em anos recentes a obra de Bullinger foi reconhecida como quase tão infl uente como a 
de Calvino em seus próprios dias. Ver especialmente Pamela Biel, Doorkeepers at the House of Ri-
ghteousness: Heinrich Bullinger and the Zurich clergy, 1535-1575 (Bern: Peter Lang, 1991); Th omas 
Harding (ed.), Th e Decades of Henry Bullinger, 4 volumes em 2. Introdução por Gorge Ella e Joel R. 
Beeke (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2004); Bruce Gordon e Emilio Campi (ed.), Ar-
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posterior, e à habilidosa obra de Calvino em sistematizar o protestantismo reformado por 
meio de suas Institutas da Religião Cristã, seus comentários, sermões e liderança, os termos 
reformado e calvinismo se tornaram quase sinônimos. Calvino preferia reformado porque se 
opunha a que o movimento fosse designado por seu nome.

O movimento reformado se espalhou pela Alemanha. A cidade de Heidelberg, onde 
se originou o Catecismo de Heildelberg, tornou-se um centro infl uente de pensamento 
reformado. Entretanto, a Alemanha permaneceu fi rmemente luterana. Uma minoria de 
luteranos da Alemanha foi afetada pelo pensamento calvinista. O mais notável deles foi 
Philip Melanchthon (1497-1560), um amigo íntimo de Martinho Lutero, que era cha-
mado indelicadamente, por seus colegas, de cripto-calvinista.14 Por fi m, certo número 
de seguidores de Melanchthon, excluídos dentre os luteranos, depois da morte de 
Lutero, se uniram na Igreja Reformada da Alemanha.15

O calvinismo também chegou à Hungria,16 à Polônia e aos Países Baixos, especial-
mente, à Holanda, onde penetrou na região sul por volta de 1545 e na região norte por 
volta de 1560.17 Desde o início, o movimento calvinista na Holanda foi mais infl uente do 
que seu número poderia sugerir. Mas o calvinismo holandês não fl oresceu profusamen-

chitect of Reformation: An Introduction to Heinrich Bullinger, 1504-1575 (Grand Rapids: Baker, 2004); 
George Ella, Henry Bullinger (Eggleston, England: Go Publications, 2007).         
14 Ver Michael Rogness, Philip Melanchthon: Reformer Without Honor (Minneapolis: Augsburg, 
1969); Karin Maag (ed.), Melanchthon in Europe: His Work and Infl uence Beyond Wittenberg (Carlisle, 
U.K.: Paternoster, 1999).   
15 Quanto a um resumo sobre a igreja reformada na Alemanha, ver R. W. Scribner, Th e German Re-
formation (London: Macmillan, 1986); James N. Hardin e Max Reinhart, German Writers of the Re-
naissance and Reformation, 1280-1580 (Detroit: Gale Research, 1997).    
16 Ver Laszlò Ravasz, et al., Hungarian Protestantism (Budapest: Sylvester Nyomda, 1927); G. N. 
Night (ed.), History of the Hungarian Reformed Church (Washington: Hungarian Reformed Federa-
tion, 1956); Gyula Combos, Th e Lean Years: A Study of Hungarian Calvinism in Crisis (New York: 
Kossuth Foundation, 1960); Alexander S. Unghváry, Th e Hungarian Protestant Reformation in the 
Sixteenth Century (New York: Edwin Mellen Press, 1990); Graeme Murdock, Calvinism on the Fron-
tier 1600-1660: International Calvinism and the Reformed Church in Hungary and Transylvania 
(Oxford: Clarendon Press, 2000). 
17 Quanto a um resumo sobre a igreja reformada na Holanda, ver Maurice G. Hansen, Th e Reformed 
Church in the Netherlands (New York: Board of Publication of RCA, 1884); Jerry D. Van der Veen, 
Adoption of Calvinism in the Reformed Church in the Netherlands (Tese de B.S.T., Biblical Seminary, 
New York, 1951); Walter Largerway, “Th e History of Calvinism in the Netherlands”, em John Bratt 
(ed.), Th e Rise and Development of Calvinism (Grand Rapids: Eerdmans, 1959); W. Robert Godfrey, 
“Calvino e o Calvinismo nos Países Baixos”, em W. Stanford Reid (ed.), Calvino e sua Infl uência no 
Mundo Ocidental (São Paulo: CEP, 1990), p. 111-145; J. P. Elliott, Protestantization in the Northern 
Netherlands: A Case Study – Th e Classis of Dordrecht, 1572-1640 (Dissertação de Ph.D., Columbia 
University, 1990); A. C. Duke, Reformation and Revolt in the Low Countries (London: Hambledon, 
2003).
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te até ao século XVII, cultivado pelo famoso e internacional Sínodo de Dort, ocorrido em 
1618-1619, e fortalecido pela Segunda Reforma Holandesa (De Nadere Reformatie), um 
movimento primariamente do século XVII e início do século XVIII, semelhante ao puri-
tanismo inglês.18 A Segunda Reforma Holandesa data de seus primeiros representantes, 
Jean Taffi  n (1528-1602) e Willem Teellinck (1579-1629), e se estende até Alexander 
Comrie (1706-1774).19

O movimento reformado também penetrou na França.20 Quando Calvino morreu, 
em 1564, 20% da população da França – cerca de 2.000.000 de pessoas – confessava a fé 
reformada. De fato, esses 20% incluíam metade da aristocracia e da classe média france-
sa. Por um tempo, parecia que a França abraçaria ofi cialmente a fé reformada. Contudo, 
a perseguição por parte da Igreja Católica e a guerra civil interromperam a propagação 
do ensino reformado. De certo modo, o movimento reformado francês nunca se recupe-

18 Quanto a fontes secundárias em inglês sobre a Segunda Reforma Holandesa, ver F. Ernest Stoeff er, 
Th e Rise of Evangelical Pietism (Leiden: Brill, 1973); Cornelius Pronk, “Th e Dutch Puritans”, em Th e 
Banner of Truth, Edinburgh, n. 154-155 (Julho-Agosto 1976), p. 1-10; Martin H. Prozesky, “Th e 
Emergence of Dutch Pietism”, em Journal of Ecclesiastical History, Cambridge, v. 28, n. 1 (Janeiro 
1977), p. 29-37; Jonathan Neil Gerstner, Th e Th ousand Generation Covenant: Dutch Reformed Cove-
nant Th eology and Group Identity in Colonial South Africa, 1652-1814 (Leiden: Brill, 1991); Fred Van 
Lieburg, “From Pure Church to Pious Culture: the Further Reformation in the Seventeenth-Century 
Dutch Republic”, em Fred W. Graham (ed.), Later Calvinism: International Perspectives (Kirksville, 
Mo.: Sixteenth Century Journal Publishers, 1994), p. 409-430; Arie De Reuver, Sweet Communion: 
Trajectories of Spirituality from the Middle Ages Th rough the Further Reformation (Grand Rapids: Baker 
Academic, 2007), traduzido para o inglês por James A. de Jong; e Joel R. Beeke, “Insights for the 
Church from the Dutch Second Reformation”, em Calvin Th eological Journal, Grand Rapids, v. 28, n. 2 
(Novembro 1993), p. 420-424 e “Gisbertus Voetius: Toward a Reformed Marriage of Knowledge and 
Piety”, em Carl Trueman e R. Scott Clark (ed.), Protestant Scholasticism: Essays in Reassessment (Car-
lisle, U.K.: Paternoster, 1998); “Apêndice: A Segunda Reforma Holandesa”, em A Busca da Plena Segu-
rança: O Legado de Calvino e seus Sucessores (Recife, PE: Os Puritanos, 2003), p. 373-401; “Assurance 
of Faith: A Comparison of English Puritanism and the Nadere Reformatie”, em Puritan Reformed 
Spirituality (Darlington, England: Evangelical Press, 2006), p. 288-308; com Randall Pederson, Meet 
the Puritans (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2006), p. 739-823; “Evangelicalism in the 
Dutch Further Reformation”, em Michael A. G. Haykin e Kenneth J. Stewart (ed.), Th e Emergence of 
Evangelicalism: Exploring Historical Continuities (Nottingham, U.K.; Apollos, 2008), p. 146-168.   
19 Ver Jean Taffi  n, Th e Marks of God’s Children (Grand Rapids: Baker, 2003), traduzido para o inglês 
por Peter Y. de Jong, editado por James A. de Jong; Willem Teellinc, Th e Path of True Godliness 
(Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2007), traduzido para o inglês por Annemie Godbehe-
re, editado por Joel R. Beeke; Alexander Comrie, Th e ABC of Faith (Ossett, West Yorkshire: Zore 
Publications, 1978), traduzido para o inglês por J. Marcus Banfi eld.
20 Quanto a propagação do calvinismo na França, ver especialmente Jean-Marc Berthoud, “John Cal-
vin and the Spread of the Gospel in France”, em Fulfi lling the Great Commission (London: Th e West-
minster Conference, 1992); p. 1-53; W. Stanford Reid, “Calvin’s Geneva: A Missionary Centre”, em Th e 
Reformed Th eological Review, Melbourne, v. 42, n. 3 (Setembro-Dezembro 1983), p. 65-74; Mack P. 
Holt, Renaissance and Reformation France, 1500-1648 (Oxford: Oxford University Press, 2002).
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rou desse golpe de perseguição e ataque no século XVI. Por outro lado, Deus fez o bem a 
partir do mal – os crentes reformados que fugiram da França, conhecidos como hugue-
notes, injetaram nova vitalidade e zelo espiritual no movimento reformado, em todos 
os lugares onde se estabeleceram.21

A Reforma se propagou rapidamente na Escócia, devido, em grade parte, à lideran-
ça de John Knox (1513-1572), que foi escravo por dezessete meses como remador numa 
galé, antes de ir para a Inglaterra e, depois, Genebra. Knox levou os princípios da 
Reforma de Genebra para a Escócia e se tornou ali o seu mais notável porta-voz.22 Em 
1560, o parlamento escocês rejeitou a autoridade papal, e, no ano seguinte, foi organiza-
da a “Igreja Reformada Escocesa”. Nas gerações seguintes, muitos escoceses se tornaram 
calvinistas fi rmes, como o fi zeram muitos da Irlanda e do País de Gales.

Na Inglaterra, Henrique VIII (1491-1547) se rebelou contra o domínio papal, para 
que pudesse se divorciar legalmente e contrair novo casamento, na esperança de gerar 
um herdeiro masculino. Ele tolerou uma reforma branda, mas estabeleceu a si mesmo 
como cabeça suprema da Igreja da Inglaterra, enquanto permaneceu essencialmente 
católico romano em sua teologia.23 Durante o breve reinado de seu fi lho Edward VI 
(1547-1553), que, juntamente com o conselho real, teve grande disposição em favor da 
verdadeira reforma, alguns ganhos foram obtidos, especialmente pelo arcebispo Th omas 
Cranmer (1489-1556), por meio de suas Homilias, do Livro de Oração Comum e dos 
Quarenta e Dois Artigos da Religião. Tudo isso quase foi revertido durante o reinado san-
grento de Mary Tudor (1553-1558), que restabeleceu a missa em latim e reforçou a 

21 Ver Philip Conner, Huguenot Heartland: Montauban and Southern French Calvinism During the 
Wars of Religion (Aldershot, England: Ashgate, 2002).  
22 Quanto aos escritos de Knox, ver David Laing (ed.), Th e Works of John Knox, 6 volumes (Edinbur-
gh: J. Th in, 1895). Quanto à vida e ao ministério de Knox, ver Th omas M’Crie, Th e Life of John Knox 
(Philadelphia: Wm. S. Young, 1842); W. Stanford Reid, Trumpeter of God: a Biography of John Knox 
(New York: Charles Scribner’s Sons, 1974); Richard L. Greaves, Th eology and Revolution in the Scot-
tish Reformation: Studies in the Th ought of John Knox (Grand Rapids: Christian University Press, 
1980); Richard G. Kyle, Th e Ministry of John Knox: Pastor, Preacher, and Prophet (Lewiston, N.Y.: E. 
Mellen Press, 2002); Roger Mason, John Knox and the British Reformations (Aldershot, U.K.: Ashga-
te, 1998); Douglas Wilson, For Kirk & Covenant: Th e Stalwart Courage of John Knox (Nashville: Cum-
berland House, 2000). 
23 Quanto à história da Reforma na Inglaterra, ver W. H. Beckett, Th e English Reformation of the 
Sixteenth Century: With Chapters on Monastic England and the Wycliffi  te Reformation (London: Reli-
gious Tract Society, 1890); Charles D. Cremeans, Th e Reception of Calvinistic Th ought in England 
(Urbana, Ill.: University of Illinois Press, 1949); Gordon Crosse, A Short History of the English Refor-
mation (New York: Morehouse Gorham Co., 1950); Merle d’Aubigné, Th e Reformation in England, 2 
volumes (London: Banner of Truth Trust, 1962); Rosemary O’Day, Th e Debate on the English Refor-
mation (London: Methuen, 1986).     
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aliança papal ao custo da vida de quase trezentos protestantes. Mas o sangue dos márti-
res, incluindo Cranmer, foi a semente da causa protestante na Inglaterra.

Quando Elizabeth (1533-1603), a meia-irmã de Mary, sucedeu-a, muitos protes-
tantes nutriram fortes esperanças de que as reformas empreendidas sob o governo de 
Edward VI fl oresceriam exponencialmente. Contudo, Elizabeth estava contente com a 
atmosfera do protestantismo britânico e se empenhou por subjugar as vozes dissiden-
tes. Aqueles que lutaram muito em favor de reformas no culto, na piedade, na política 
e na cultura foram perseguidos e destituídos de seus ganhos. O tipo de reforma mode-
rada e cautelosa promovida por Elizabeth desapontou a muitos e, por fi m, deu origem 
a um calvinismo mais completo e mais robusto que foi chamado injuriosamente de 
puritanismo.

O puritanismo durou de 1560 até o início dos anos 1700. Os puritanos acreditavam 
que a Igreja da Inglaterra não tinha avançado muito em suas reformas, porque seu culto 
e seu governo não concordavam plenamente com o padrão encontrado nas Escrituras. 
Eles exigiam uma pregação pura da Palavra de Deus, pureza no culto como Deus ordena 
nas Escrituras e pureza do governo eclesiástico, substituindo o papel dos bispos pelo 
presbiterianismo. Acima de tudo, eles demandavam maior pureza ou santidade de vida 
entre os cristãos. Como disse J. I. Packer: “O puritanismo era um movimento evangélico 
de santidade que buscava implementar sua visão de renovação espiritual no nível nacio-
nal e individual: na igreja, no estado, no lar, na educação, na evangelização, na economia, 
no discipulado pessoal, na devoção, no cuidado e na competência pastoral”.24 No aspecto 
doutrinário, o puritanismo era um tipo de calvinismo vigoroso. No que concerne à expe-
riência, era afável e contagiante. No aspecto evangelístico, era agressivo, mas amoroso; 
e, no eclesiástico, era teocêntrico e voltado à adoração. No que diz respeito à política, o 
puritanismo buscava fazer com que as relações entre o rei, o parlamento e os súditos se 
tornassem bíblicas, equilibradas e delimitadas pela consciência.25

24 J. I. Packer, An Anglican to Remember – William Perkins: puritan popularizer (London: St. Antholin’s, 
1996), p. 1-2.
25 Quanto a fontes que apresentam os puritanos, sua teologia calvinista e seu estilo de vida, ver 
Martyn Lloyd-Jones, Os Puritanos: Suas Origens e Sucessores (São Paulo: PES, 1993); J. I. Packer, 
Entre os Gigantes de Deus: Uma Visão Puritana da Vida Cristã (São José dos Campos, Fiel, 1996); Le-
land Ryken, Santos no Mundo: Os Puritanos como eles Realmente Eram (São José dos Campos, SP: Fiel, 
1992); Benjamin Brook, Th e Lives of the Puritans, 3 volumes (Morgan, Pa.: Soli Deo Gloria, 1994); 
Ralph Martin, A Guide to the Puritans (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1997); Peter Lewis, Th e 
Genius of Puritanism (Morgan, Pa.: Soli Deo Gloria, 1997); Erroll Hulse, Quem Foram os Puritanos? 
(São Paulo: PES, 2004); Kelly M. Kapic e Randall C. Gleason (ed.), Th e Devoted Life: An invitation to 
the Puritan Classics (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2004); Joel R. Beeke e Randall Peder-
son, Meet the Puritans: With a Guide do Modern Reprints (Grand Rapids: Reformation Heritage 
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Presbiterianos, episcopais e congregacionais, todos eram parte do movimento cal-
vinista. Alguns puritanos abandonaram a Igreja da Inglaterra durante o reinado de 
James I (1603-1625). Eles se tornaram conhecidos como separatistas ou dissidentes e 
formaram igrejas congregacionais. Os puritanos conformistas permaneceram no reba-
nho anglicano.

Por fi m, o calvinismo cruzou o Atlântico e chegou às colônias britânicas na América 
do Norte, onde os puritanos da Nova Inglaterra tomaram a iniciativa de expor a teologia 
reformada e fundar instituições eclesiásticas, educacionais e políticas.26 Os puritanos 
que se estabeleceram na baía da colônia de Massachusetts continuaram a aprovar, em 
alguma medida, a Igreja da Inglaterra, enquanto os peregrinos que tinham vindo à 
América no Mayfl ower e se estabelecido em Plymouth (1620) eram separatistas.27 
Apesar das diferenças, todos os puritanos eram calvinistas zelosos. Como John Gerstner 
observou: “A Nova Inglaterra, desde a fundação de Plymouth, em 1620, até ao fi nal do 
século XVIII, era predominantemente calvinista”.28

Mais quatro fl uxos de imigrantes trouxeram o calvinismo à América. Os reforma-
dos holandeses, desde os anos 1620, foram responsáveis pelo estabelecimento da co-
lônia de New Netherlands, posteriormente chamada de New York. Os huguenotes 
franceses chegaram aos milhares a New York, Virginia e às Carolinas, no fi nal do sécu-
lo XVII. De 1690 a 1777, mais de duzentos mil alemães, muitos dos quais eram refor-
mados, se estabeleceram principalmente nas colônias centrais. O fl uxo fi nal foram os 
escoceses e os irlandeses-escoceses, todos presbiterianos. Alguns se estabeleceram na 

Books, 2006); Francis J. Bremer e Tom Webster (ed.), Puritans and Puritanism in Europe and America: 
A Comprehensive Encyclopedia, 2 volumes (Santa Barbara, Calif.: ABC CIIO, 2006); Charles Pastoor e 
Galen K. Johnson, Historical Dictionary of the Puritans (Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2007).         
26 Quanto ao puritanismo inglês, ver Andrew Delbanco, Th e Puritan Ordeal (Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 1989); David Hall, Worlds of Wonder, Days of Judgment: Popular Religious 
Belief in Early New England (Cambridge: Harvard University Press, 1989); Charles E. Hambrick-
Stowe, Th e Practice of Piety: Puritan Devotional Disciplines in Seventeenth-Century New England (Cha-
pel Hill, N.C.: University of North Carolina Press, 1982); Perry Miller, Th e New England Mind: From 
Colony to Province (Cambridge: Harvard University Press, 1939) e Th e New England Mind: Th e Seven-
teenth Century (Cambridge: Harvard University Press, 1953); Darrett Rutman, American Puritanism: 
Faith and Practice (Philadelphia: Lippincott, 1970); Alden T. Vaughan e Francis J. Bremer (ed.), Puri-
tan New England: Essays on Religion, Society, and Culture (New York: St. Martin’s Press, 1977); Larzer 
Ziff , Puritanism in America: New Culture in a New World (New York: Viking Press, 1973).
27 Ver William Bradford, Of Plymouth Plantation, 1620-1647, 2 volumes (New York: Russel and 
Russel, 1968), editado por Samuel E. Morison; Georg F. Willison, Saints and Strangers (New York: 
Reynal and Hitchcock, 1945).   
28 John Gerstner, “American Calvinism until the Twentieth Century”, em Jacob T. Hoogstra (ed.), 
American Calvinism (Grand Rapids: Eerdmans, 1957), p. 16.   
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Nova Inglaterra, e alguns mais na colônia de New York, na Pennsylvania e nas 
Carolinas. “Como conseqüência dessa imigração extensiva e desse crescimento inter-
no, estima-se que, do total de três milhões de habitantes neste país em 1776, dois 
terços eram calvinistas, pelo menos nominalmente”, concluiu John Bratt. “Na época 
da defl agração da Guerra Revolucionária, as maiores denominações eram, em ordem: 
congregacionalistas, anglicanos, presbiterianos, batistas, luteranos, reformados ale-
mães e reformados holandeses. Os católicos eram a décima, e os metodistas a décima 
segunda em tamanho”.29

Com exceção das migrações para a América, toda essa propagação da fé reformada 
aconteceu por volta do fi nal século XVI.30 As mais duradouras e amplas fortalezas do 
movimento reformado foram a Holanda, a Alemanha, a Hungria, a Grã-Bretanha e a 
América do Norte.

É importante ressaltar que todos esses grupos de reformados compartilhavam da 
convicção de que o cristianismo era, em muitas partes da Europa, antes da Reforma, 
pouco mais do que um disfarce. Quando esses reformadores crentes analisavam a 
Europa, viam o que podiam considerar como grandes centros de paganismo. A implan-
tação de igrejas fi rmemente bíblicas era uma necessidade urgente. Isso explica, em 
grande parte, o foco missionário dos reformadores na Europa.

Com o tempo, o movimento reformado se desenvolveu em dois sistemas de teolo-
gia bem semelhantes: o reformado continental, representado principalmente nos Países 
Baixos por suas três formas de unidade: a Confi ssão Belga, o Catecismo de Heidelberg e 
os Cânones de Dort; e o presbiterianismo anglo-americano, expresso nos padrões de 
Westminster – a Confi ssão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve 
Catecismo.31 Esses dois sistemas não se opunham e não estavam separados um do outro. 
Por exemplo, os puritanos britânicos infl uenciaram profundamente a Segunda Reforma 
Holandesa, no século XVII. De modo semelhante, o suíço-italiano Francis Turretin 

29 John H. Bratt, Th e Rise and Development of Calvinism (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), p. 114-122.
30 Quanto ao progresso do calvinismo durante os séculos XVI e XVII, ver John T. McNeill, Th e His-
tory and Character of Calvinism (New York: Oxford University Press, 1954), p. 235-350; W. Stanford 
Reid (ed.), Calvino e sua Infl uência no Mundo Ocidental (São Paulo: CEP, 1990); Menna Prestwich 
(ed.), International Calvinism 1541-1715 (Oxford: Clarendon Press, 1985); Alastair Duke, Gillian 
Lewis e Andrew Pettegree (ed.), Calvinism in Europe, 1540-1620: A Collection of Documents (Cambrid-
ge: Cambridge University Press, 1996); Richard Gamble (ed.), Articles on Calvin and Calvinism, 14 
volumes (New York: Garland, 1992).      
31 Quanto a um breve resumo histórico dessas confi ssões, ver o próximo capítulo.
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(1623-1687) afetou profundamente o presbiterianismo americano.32 A teologia siste-
mática de Turretin foi ensinada em Princeton até os anos 1870, quando foi substituída 
pela de Charles Hodge.

O C ALVINI SMO E OS LU T ER ANOS

Ambos os sistemas de teologia reformada se separaram do luteranismo. Por 
volta do final do século XVI, o calvinismo se diferenciava do luteranismo nas se-
guintes áreas:

• Abordagem quanto à Ceia do Senhor. Os luteranos mantinham a doutrina da 
consubstanciação, afi rmando que Cristo está presente fi sicamente em, com e 
sob os elementos da Ceia do Senhor. Eles resistiram a qualquer tentativa de 
explicar a expressão de Jesus “isto é o meu corpo” como uma metáfora, dizen-
do que esses esforços abriam a porta para a alegorização do próprio evangelho. 
Além disso, eles diziam que, se um Cristo espiritual é tudo que é oferecido na 
Ceia, os sacramentos apresentam um evangelho mutilado que não oferece 
qualquer conforto aos crentes cujos corpos morrerão. Os luteranos se satisfa-
riam apenas com um Cristo concreto, histórico.

Os líderes reformados diziam que o Cristo encarnado, o Cristo histórico, res-
suscitou e ascendeu ao céu; portanto, não está presente na Ceia da mesma maneira 
como o estava antes de sua ascensão. Além disso, o conceito da presença espiritual 
de Cristo não significa algo menos do que presença completa; e se refere à sua obra 
contínua por meio do seu Espírito. Os crentes reformados acreditavam estar afir-
mando tudo que os luteranos desejavam proteger, afirmando-o, porém, de maneira 
mais clara e mais bíblica.

• A função primária da lei. Lutero considerava, de modo geral, a lei como negativa 
e associada com o pecado, a morte e o Diabo. Ele acreditava que a função pre-
dominante da lei era humilhar o pecador ao convencê-lo do pecado e impulsio-
ná-lo a Cristo, onde acharia libertação.

32 Quanto à sua teologia sistemática, ver Francis Turretin, Institutes of Elenctic Th eology, 3 volumes 
(Phillipsburg, N.J.: P&R, 1992-1997), traduzido para o inglês por George Musgrave Giger, editado 
por James T. Dennison Jr.   

As origens do Calvinismo
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Calvino considerava a lei mais como um guia para o crente, um instrumento para 
encorajá-lo a apegar-se a Deus e obedecer-lhe mais fervorosamente. O crente deveria 
tentar seguir a lei de Deus, não como um ato compulsório, e sim como uma reação de 
obediência marcada por gratidão. Com a ajuda do Espírito, a lei provê um meio para o 
crente expressar sua gratidão.

• Abordagem quanto à salvação. Tanto os luteranos como os calvinistas res-
ponderiam a pergunta “o que devo fazer para ser salvo?” ao afirmarem que 
são necessários o arrependimento para com Deus, operado pelo Espírito, e 
a fé no Senhor Jesus Cristo e na sua obra de expiação vicária. No entanto, 
os luteranos tinham a tendência de permanecer focalizados na doutrina da 
justificação, enquanto os calvinistas, sem minimizar a justificação, insis-
tiam, mais do que os luteranos, na santificação, que indaga: “havendo sido 
justificados pela graça de Deus, como viveremos para a glória de Deus?” 
Assim, o calvinismo se tornou mais abrangente do que o luteranismo, ao 
explicar como a salvação se expressa na vida de um crente.

• Entendimento da predestinação. No fi nal do século XVI, muitos luteranos se afas-
taram de Lutero e dos calvinistas, os quais afi rmavam a predestinação tanto dos 
eleitos como dos reprovados, e não somente a dos eleitos. Os teólogos reforma-
dos acreditavam que essa mudança de pensamento era estranha ao conteúdo de 
Romanos 9 e passagens semelhantes e à abrangente soberania de Deus.

Os calvinistas estavam convencidos de que a eleição é soberana e graciosa e que a 
reprovação é soberana e justa. Ninguém que entra no céu merece estar lá; ninguém que 
é lançado no inferno merece algo diferente. Como disse Calvino: “O louvor da salvação é 
reivindicado por Deus, enquanto a culpa da perdição é lançada sobre aqueles que, por 
iniciativa própria, trazem-na sobre si mesmos”.33

 
• Entendimento sobre o culto. A reforma de Lutero foi mais moderada do que a de 

Calvino e reteve muito da liturgia medieval. Seguindo os seus líderes, os lute-
ranos e os calvinistas diferiam em seus pontos de vista a respeito de como as 
Escrituras regulam o culto. Os luteranos ensinaram que podemos incluir no 
culto o que não é proibido nas Escrituras; os calvinistas defendiam que não 
podemos incluir no culto o que o Novo Testamento não ordena.

33 Cf. John Calvin, Institutes of the Christian Religion (de agora em diante, Inst.), ed. John T. McNeill 
e trans. Ford Lewis Battles (Philadelphia: Westminster Press, 1960), 3.24.7-11.   
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O C ALVINI SMO HOJE

O calvinismo tem suportado o teste do tempo. Muitas denominações protestantes 
que se originaram na Reforma foram fundadas com base em confi ssões de fé calvinistas, 
tais como os Trinta e Nove Artigos (anglicanos), os Cânones de Dort (reformados), os 
Padrões de Westminster (presbiterianos), a Declaração de Savoy (congregacionais) e a 
Confi ssão Batista de 1689 (batistas). Todas essas confi ssões concordam em essência, 
sendo a doutrina do batismo infantil o principal ponto de discordância.

A teologia reformada prevaleceu, em geral, no protestantismo evangélico durante 
muitas décadas, mas foi diluída no século XIX por conta de várias infl uências, tais como 
o Iluminismo na Europa e o fi nneyismo na América. Por volta da metade do século XX, a 
teologia calvinista declinara dramaticamente no mundo ocidental, havendo sido ataca-
da pela teologia liberal do século XIX e pelo ressurgimento do arminianismo.

Cerca de dois séculos atrás, William Ellery Channing, o pai do unitarianismo ame-
ricano, escreveu: “O calvinismo, estamos convencidos, está dando lugar a pontos de 
vista melhores. Ele teve o seu auge, mas agora está em declínio, para não mais se levan-
tar. Ele tem de enfrentar inimigos mais poderosos do que teólogos, inimigos dos quais 
não pode se esconder em sutilezas misteriosas metafísicas – ou seja, o progresso da 
mente humana e o progresso do espírito do evangelho. A sociedade está avançando em 
direção à inteligência e à caridade e, evidentemente, está deixando para trás a teologia 
do século XVI”.34

Channing foi um falso profeta. Hoje, embora o mundo esteja se tornando cada vez 
mais ímpio e contrário a Deus, o calvinismo está sendo vivifi cado, ainda que, infeliz-
mente, esteja numa posição de minoria. Uma nova fome pela doutrina bíblica e a espiri-
tualidade do calvinismo está fazendo com que as raízes da teologia reformada se espa-
lhem por todo o mundo. Em décadas recentes, um número expressivo de igrejas e 
denominações reformadas surgiram ao redor do mundo. Hoje, existem igrejas reforma-
das na Holanda, Alemanha, Hungria, Polônia, Itália, Reino Unido, América do Norte, 
Brasil, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Cingapura, Coréia do Sul, China, Filipinas, 
Rússia, Egito, Paquistão, Índia, Israel e vários outros países da Ásia e da África. Além 
disso, desde 1960 tem havido um ressurgimento do interesse em literatura reformada. 
Conferências reformadas estão sendo oferecidas em vários países; em alguns desses 
países, o número de reformados está crescendo fi rmemente neste novo milênio.

34 Citado em John H. Bratt, Th e Rise and Development of Calvinism, p. 134-135.
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A fé reformada tem um futuro brilhante, pois oferece muito às pessoas que procu-
ram crer e praticar todo o conselho de Deus. O calvinismo almeja fazer isso tanto por 
meio de uma fé inteligente como por uma espiritualidade fervorosa, as quais, juntas, 
produzem um viver entusiasta no lar, na igreja e no mundo, para a glória de Deus. A fé 
reformada confessa, juntamente com Paulo: “Porque dele, e por meio dele, e para ele são 
todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente” (Rm 11.36). Afi nal de contas, essa é a 
essência das Escrituras, do calvinismo e da vida.

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. Quais são as raízes históricas do calvinismo?

2.  Quais são as principais áreas geográfi cas em que a fé reformada se propagou 
nos primeiros dois séculos depois da Reforma?

3. Como o calvinismo difere do luteranismo?
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CAPÍTULO 2

CONFESSANDO A FÉ

As confi ssões reformadas são muito mais numerosas do que as das igrejas católica, grega e luterana. 

Isso se deve, em grande parte, ao fato de que as confi ssões reformadas abrangem várias nacionalida-

des: suíça, alemã, francesa, holandesa, inglesa, escocesa, polonesa, boêmia e húngara. Cada um des-

sas nacionalidades formulou seu próprio credo por causa de seu isolamento geográfi co e político. As 

igrejas reformadas permitiram grande liberdade no desenvolvimento de várias doutrinas funda-

mentais, mas sempre permaneceram no âmbito da estrutura da Palavra de Deus, à qual aderiram 

estritamente.1  

Peter J. S. De Klerk

U ma das características admiráveis dos primeiros calvinistas era a sua dedicação 
para elaborar confi ssões doutrinárias. Aqueles calvinistas e os crentes refor-

mados subseqüentes afi rmavam que as confi ssões tinham apenas um caráter temporá-
rio, visto que refl etiam as percepções limitadas de homens comuns. A autoridade das 
confi ssões é derivada da Palavra de Deus e sempre tem de ser subordinada a ela, que 
possui autoridade intrínseca. No entanto, eles reconheciam que as confi ssões prestam 
valiosa contribuição às tarefas primárias da igreja: a adoração (a tarefa doxológica), o 
testemunho (a tarefa proclamadora), o ensino (a tarefa didática) e a defesa da fé (a tare-
fa disciplinadora). As confi ssões reformadas têm sido particularmente efi cientes em 
ajudar a igreja a declarar de modo unânime o que ela crê, o que ela deve ser e como ela 
deve ser um testemunho evangélico para aqueles que estão fora de sua comunhão.

1 Peter J. S. De Klerk, “Confessions and creeds”, em Philip E. Hughes (ed.), Encyclopedia of Christia-
nity, vol. 3 (Marshallton, Del.: National Foundation for Christian Education, 1972), p. 94. 
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As igrejas reformadas dos séculos XVI e XVII produziram várias famílias de confi s-
sões ortodoxas que promoveram a fé reformada e diferenciaram-na do catolicismo ro-
mano e de outros grupos de igrejas protestantes. As mais bem conhecidas desses grupos 
de confi ssões foram a família suíço-húngara, representada pela Primeira e a Segunda 
Confi ssão Helvética (1536 e 1566) e pela Fórmula de Consenso Helvética (1675); a famí-
lia anglo-escocesa, representada pela Confi ssão Escocesa (1560), pelos Trinta e Nove 
Artigos (1563), pela Confi ssão de Fé de Westminster (1647), pelo Catecismo Maior 
(1648) e o Breve Catecismo (1648) da Assembléia de Westminster; e a família holandês-
germânica, representada pelas Três Formas da Unidade: a Confi ssão de Fé Belga (1561), 
o Catecismo de Heidelberg (1563) e os Cânones de Dort (1618-1619).2

Dessas confi ssões reformadas, as sete mais diligentemente adotadas pelas denomi-
nações reformadas em nossos dias são as Três Formas da Unidade, a Segunda Confi ssão 
Helvética e a Confi ssão e os Catecismos de Westminster. Elas podem ser chamadas de 
padrões doutrinários “vivos”, porque são sancionadas ofi cialmente por inúmeras igrejas 
reformadas do século XXI. Este capítulo provê uma introdução histórica básica quanto a 
esses padrões, na ordem em que foram compostos.3 Também apresenta um resumo da 
história de duas confi ssões batistas do século XVII.

A  CONFI SSÃO DE FÉ BELG A 1561

A mais antiga das sete confi ssões vivas é a Confi ssão de Fé Belga, nome derivado de 
sua designação do século XVII, em latim – Confessio Belgica. O termo Belgica referia-se a 
todos os Países Baixos, que hoje estão divididos em Holanda e Bélgica. A Confi ssão Belga 
também é chamada de Confi ssão Valônia e Confi ssão Neerlandesa.4

2 James Dennison está lançando uma versão editada de grande número de confi ssões reformadas, 
a ser publicada sob o título de Reformed Confessions of 16th and 17th Centuries in English Translation 
(Grand Rapids: Reformation Heritage Books). O primeiro volume, que se espera abrangerá o perío-
do 1523-1552, está agendado para ser publicado em 2008.
3 A maior parte deste capítulo é adaptada de “Introdução histórica às confi ssões de fé reformadas”, 
em Joel R. Beeke e Sinclair B. Ferguson (eds.), Harmonia das Confi ssões de Fé (São Paulo: Cultura 
Cristã, 2006), p. ix-xiv. 
4 Quanto a literatura proveitosa sobre a Confi ssão Belga, ver Nicolaas H. Gootjes, Th e Belgic Confes-
sion: Its History and Sources (Grand Rapids: Baker, 2007); Henry Beets, Th e Reformed Confession Ex-
plained (Grand Rapids: Eerdmans, 1929); Peter Y. De Jong, Th e Church’s Witness to the World (Pella, 
Iowa: Pella Publishing, 1960); Daniel R. Hyde, With Heart and Mouth: An Exposition of the Belgic 
Confession (Grandville, Mich.: Reformed Fellowship, 2008). Quanto a um breve resumo, ver Corne-
lius Venema, “Th e Belgic Confession”, em Tabletalk, v. 32, n. 4 (Abril 2008), p. 10-13.  
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Esta confi ssão foi elaborada de acordo com a Confi ssão Galicana, uma confi ssão 
de fé reformada francesa de 1559, que, por sua vez, seguia o modelo de Calvino. A 
Confi ssão Belga segue aquela que se tornou a ordem doutrinária tradicional da teolo-
gia sistemática reformada: as doutrinas concernentes a Deus (a teologia propriamen-
te dita, artigos 1 a 11), ao homem (antropologia, artigos 12 a 15), a Cristo (cristologia, 
artigos 16 a 21), à salvação (soteriologia, artigos 22 a 26), à igreja (eclesiologia, artigos 
27 a 35) e às últimas coisas (escatologia, artigo 37). O artigo 36 aborda a natureza te-
ocrática do governo civil. Embora siga uma ordem doutrinária objetiva, a confi ssão 
tem um espírito amoroso, experimental e pessoal, que é fortalecido pelo uso repetido 
do pronome “nós”.

O principal autor da Confi ssão Belga foi Guido de Brès (1522-1567), um pastor re-
formado itinerante. Durante o século XVI, as igrejas reformadas na Holanda experimen-
taram perseguição severa pelas mãos do rei Filipe II, da Espanha, um aliado da Igreja 
Católica Romana. Em 1561, Guido de Brès, talvez assistido por colegas pastores, escre-
veu a confi ssão para provar que os adeptos da fé reformada não eram rebeldes, e sim ci-
dadãos que obedeciam às leis e professavam doutrinas bíblicas.

No ano seguinte à sua redação, uma cópia da confissão foi enviada a Filipe II, 
juntamente com uma declaração de que os suplicantes estavam prontos a obedecer 
ao governo em todas as coisas lícitas, mas “ofereceriam suas costas aos açoites, sua 
língua, à espada, sua boca, às mordaças, e todo o seu corpo, ao fogo, sabendo muito 
bem que os seguidores de Cristo têm de levar a cruz e negar a si mesmos”,5 em vez 
de negar a verdade expressa na confissão. Nem a confissão, nem a petição persuadi-
ram as autoridades espanholas a serem mais tolerantes para com os protestantes. 
Em 1567, Guido de Brès se tornou um mártir entre as centenas que selaram com 
sangue a sua fé. No entanto, a sua obra permaneceu como uma afirmação convin-
cente da doutrina reformada.

A Confissão Belga foi recebida prontamente pelas igrejas reformadas na 
Holanda depois de sua tradução para o holandês em 1562. Em 1566, ela foi revisada 
pelo Sínodo de Antuérpia. Subseqüentemente, ela foi adotada com regularidade 
pelos sínodos nacionais holandeses realizados durante as últimas três décadas do 
século XVI. Depois de uma segunda revisão, o Sínodo de Dort (1618-1619) adotou a 
confissão como um padrão doutrinário ao qual todos os oficiais das igrejas reforma-
das tinham de subscrever.

5 Citado em Nicholas H. Gootjes, Th e Belgic Confession, p. 13-32.

Confessando a Fé
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38 Calvinismo na História

C AT ECI SMO DE HEIDELBERG 1563

O Catecismo de Heidelberg foi escrito em Heidelberg, na Alemanha, a pedido do 
eleitor Frederico III (1516-1576), governador do Palatinado, uma província alemã in-
fl uente.6 O piedoso príncipe comissionou Zacarias Ursinus (1534-1583), professor de 
teologia, de 28 anos de idade, na Universidade de Heidelberg, e Gaspar Olevianus (1536-
1587), pregador de 26 anos de idade que ministrava na corte de Frederick, a prepararem 
um catecismo reformado para instrução dos jovens e orientação de pastores e ensinado-
res. Ursinus foi o responsável pelo conteúdo do catecismo, enquanto Olevianus esteve 
talvez mais envolvido na composição e edição fi nal. A erudição de Ursinus e a eloqüência 
de Olevianus estão evidentes no produto fi nal, que tem sido chamado de “um catecismo 
de poder e beleza incomuns, um obra-prima reconhecida”.7 Frederico indicou que mui-
tos outros, incluindo o corpo docente de teologia e os mais importantes ofi ciais da 
igreja do Palatinado, contribuíram para o documento fi nal.

Depois que o catecismo foi aprovado por um sínodo em Heidelberg, em janeiro de 
1563, foram publicadas, no mesmo ano, em Heidelberg, mais três edições em alemão, 
cada uma delas incluindo pequenos acréscimos, e uma tradução em latim. A quarta edi-
ção tem sido considerada, há muito, o texto ofi cial do catecismo. A tradução holandesa 
sancionada pelo Sínodo de Dort, da qual a versão inglesa depende, foi realizada a partir 
dessa edição do catecismo.

Quando a primeira edição do Catecismo de Heidelberg apareceu, a Bíblia em alemão 
ainda não havia sido dividida em versículos. Conseqüentemente, as passagens da 
Escritura alistadas na margem incluíam somente o livro e o capítulo. A tradução em la-

6 Quanto a material histórico sobre o Catecismo de Heidelberg, ver Lyle D. Bierma, An Introduction 
to the Heidelberg Catechism (Grand Rapids: Baker, 2005); Fred H. Klooster, Th e Heidelberg Catechism: 
Its Origin and History (Grand Rapids: Calvin Th eological Seminary, 1981); James I. Good, Th e Heidel-
berg Catechism in its Newest Light (Philadelphia: Publication and Sunday School Board of the Refor-
med Church in the United States, 1914). Quanto a uma lista de sermões que expõem o catecismo, 
ver as referências bibliográfi cas sob o título “Artigo 20 – Justiça e Misericórdia em Cristo”, em Joel 
R. Beeke, A Reader’s Guide to Reformed Literature: An Annotated Bibliography of Reformed Th eology 
(Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 1999), p. 47-49. Quanto a uma lista completa das 
publicações e exposições do Catecismo de Heidelberg em várias línguas, ver Eric D. Bristley, Biblio-
graphica Catechismus Heidelbergensis: An Historical Bibliography of Editions, Translations, Com-
mentaries, Sermons and Historical Studies of the Heidelberg Catechism 1563 (Artigo não publicado 
elaborado para uma pesquisa independente de um curso no Westminster Th eological Seminary, 
Philadelphia, em 1983). Quanto a um breve resumo, ver Lyle D. Bierma, “Th e Heidelberg Cate-
chism”, em Tabletalk, v. 32, n. 4 (Abril 2008), p. 14-17.
7 Jerald C. Brauer (ed.), Th e Westminster Dictionary of Church History (Philadelphia: Westminster 
Press, 1971), p. 391.
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tim corrigiu esse problema incluindo as referências dos versículos e as perguntas nume-
radas. O catecismo também foi dividido em cinqüenta e duas seções, de modo que uma 
seção – referida como “Dia do Senhor” – fosse pregada em cada domingo do ano.

O catecismo contém mais textos bíblicos como prova do que a maioria dos catecis-
mos porque os seus autores queriam que ele fosse “um eco da Bíblia”. Os textos bíblicos 
que serviam como prova deviam ser considerados uma parte importante do catecismo, 
como Frederick escreveu no prefácio original: “As provas bíblicas pelas quais a fé dos fi -
lhos é confi rmada são textos que têm essa capacidade porque foram selecionados, com 
grande empenho, das Escrituras divinamente inspiradas”.8

As 129 perguntas e respostas do Catecismo de Heidelberg estão divididas em três 
partes, padronizadas de acordo com o livro de Romanos. Depois de uma introdução como-
vente sobre a consolação do crente, as perguntas 3 a 11 abordam a experiência do pecado 
e miséria (Rm 1.1-3.20); as perguntas 12 a 85 abrangem a redenção realizada por Cristo e 
a fé (Rm 3.21-11.36), juntamente com uma ampla exposição do Credo dos Apóstolos e dos 
sacramentos; as perguntas 86 a 129 tratam da gratidão pelo livramento de Deus (Rm 12-
16), primariamente por meio de um estudo dos Dez Mandamentos e da Oração do Pai 
Nosso. O catecismo apresenta as doutrinas com clareza e ternura. Seu conteúdo é mais 
subjetivo do que objetivo, mais espiritual do que dogmático. Não é surpreendente que este 
catecismo pessoal e devocional, conforme exemplifi cado pelo seu uso dos pronomes no 
singular, tem sido chamado de “o livro do conforto” para os cristãos.

Em 1563, Petrus Dathenus traduziu o catecismo para o holandês e, depois, o publi-
cou em seu saltério métrico, em 1566. O conteúdo prático e experimental do catecismo 
ganhou o amor do povo de Deus na Holanda. Poucos meses depois de sua publicação em 
holandês, Peter Gabriel estabeleceu um precedente para os ministros holandeses, ao 
pregar com base no catecismo em cada domingo à tarde. O catecismo foi aprovado pelos 
sínodos de Wesel (1568), Emden (1571), Dort (1578), Haia (1586) e Dort (1618-1619), 
que o adotou ofi cialmente como parte das Três Formas da Unidade. O segundo Sínodo 
de Dort também tornou obrigatória a pregação semanal do catecismo.

O Catecismo de Heidelberg tem sido traduzido para todos os idiomas europeus e 
diversos outros idiomas da Ásia e da África. Tem circulado mais amplamente do que 
qualquer outro livro, exceto a Bíblia, A Imitação de Cristo, escrito por Th omas à Kempis, 
e O Peregrino, escrito por John Bunyan. Corretamente reformado, mas moderado, em 
tom e pacífi co em espírito, esse “livro de conforto” permanece como um dos catecismos 
da Reforma mais usados e mais apreciados.

8 Th e Catechism London: Richard Jones, 1572), traduzido para o inglês por William Turner.
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 SEGUNDA CONFI SSÃO HELVÉ T IC A 1566

A Primeira Confi ssão Helvética teve sua origem em 1536, como fruto do interesse 
de harmonizar e solidifi car o ensino da Reforma por meio da elaboração de uma confi s-
são suíça comum (Helvetii era a designação em latim para o povo do leste da Gália, hoje 
Suíça). Embora apreciada por Martinho Lutero, essa confi ssão naufragou por causa do 
desacordo sobre a “presença real” de Cristo na Ceia do Senhor, uma questão resolvida 
posteriormente – pelo menos, para os calvinistas e zwinglianos – no Consenso de 
Zurique (Consensus Tigurinus) de 1549.

A Segunda Confi ssão Helvética é mais importante, mas teve origens pessoais. 
Começou na forma de uma confi ssão e testemunho pessoal escrito por Heinrich 
Bullinger em 1562. Em 1564, Bullinger contraiu a praga, quando esta assolou Zurique, 
e, por isso, começou a revisar sua obra porque antecipava a sua morte. Embora a esposa 
e as três fi lhas de Bullinger tenham morrido, ele sobreviveu. Quando Frederico III, elei-
tor do Palatinado, pediu-lhe que providenciasse uma exposição da fé reformada, 
Bullinger lhe deu uma cópia da confi ssão. Frederico traduziu-a para o alemão antes de 
comparecer, para defender-se contra as críticas luteranas, perante a Dieta Imperial de 
1566. Depois de alguma revisão numa conferência realizada em Zurique, naquele mes-
mo ano, a confi ssão recebeu anuência das cidades suíças de Berna, Biel, Genebra, 
Grisons, Mühlhausen, Schaff hausen e St. Gall. Posteriormente, ela foi aprovada na 
Suíça, Hungria, Polônia e outros lugares.

A Segunda Confi ssão Helvética é atualmente um manual compacto de teologia re-
formada, contendo trinta capítulos e estendendo-se a umas vinte mil palavras. Escrita 
no contexto histórico da edição defi nitiva das Institutas da Religião Cristã (1559), de 
João Calvino, bem como da assembléia da contra-reforma católica romana, reunida em 
Trento (1545-1563), a confi ssão resume a teologia reformada de maneira abrangente. 
Começa com a Escritura, move-se pela teologia sistemática, enfatizando pontos caracte-
risticamente reformados e calvinistas: a pregação da Palavra de Deus é a Palavra de Deus 
(capítulo 1); Cristo é o espelho no qual devemos contemplar nossa eleição (capítulo 10); 
a providência e a predestinação são obras separadas de Deus; e o corpo e o sangue de 
Cristo são recebidos de modo espiritual, e não carnal – ou seja, por intermédio do 
Espírito Santo. Mas assuntos práticos eram também de grande interesse. A oração e o 
canto, os dias santos, a catequese, a visitação aos enfermos e o sepultamento dos mortos 
são discutidos (capítulos 23 a 26), bem como questões relacionadas ao casamento, o 
celibato e o papel dos magistrados (capítulos 29-30).

 A Segunda Confi ssão Helvética foi, assim, uma afi rmação madura da teologia re-
formada para a segunda metade do século XVI. Bem recebida internacionalmente, ela 
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foi traduzida para holandês, inglês, polonês, italiano, húngaro, turco e árabe. Permanece 
como um testemunho valioso dos labores e da fé de Bullinger. Ainda hoje é usada pelas 
igrejas reformadas húngaras.

C ÂNONE S DE DORT 16181619

A Decisão do Sínodo de Dort sobre os Cinco Pontos de Doutrina em Disputa na Holanda 
é popularmente conhecida como os Cânones de Dort dos Cinco Artigos contra os 
Remonstrantes.9 Consiste de afi rmações doutrinárias adotadas pelo Sínodo de Dort, 
que se reuniu na cidade de Dordrecht em 1618 e 1619. Embora tenha sido um sínodo 
nacional das igrejas reformadas da Holanda, ele tinha um caráter internacional. Além 
dos seus sessenta e dois delegados holandeses, o sínodo tinha vinte e sete delegados da 
Inglaterra, Suíça, Alemanha e cinco outros países. O governo francês recusou-se a per-
mitir que qualquer delegado francês atendesse ao sínodo, incluindo o mais notável teó-
logo calvinista francês da época, Pierre du Moulin (1568-1658).

O Sínodo de Dort foi realizado para resolver uma controvérsia séria nas igrejas ho-
landesas iniciada pelo surgimento do arminianismo. Jacob Arminius (1560-1609), 
professor de teologia na universidade de Leiden, diferia da fé calvinista em vários pon-
tos importantes.10 Depois da morte de Arminius, quarenta e três de seus seguidores 
apresentaram suas opiniões facciosas aos Estados Gerais dos Países Baixos. No docu-
mento, chamado de Remonstrância de 1610, e mais explicitamente nos escritos poste-
riores, os arminianos ensinavam (1) a eleição baseada numa fé prevista, (2) a universa-
lidade da expiação de Cristo, (3) o livre-arbítrio e a depravação parcial do homem, (4) a 

9 Quanto aos livros sobre Os Cânones de Dort, ver Peter Y. De Jong (ed.), Crisis in Th e Reformed 
Churches (Grand Rapids: Reformed Fellowship, 1968); Th omas Scott, Th e Articles of the Synod of Dort 
(Harrisonburg, Va.: Sprinkle, 1993); Gordon Girod, Th e Deeper Faith (Grand Rapids: Reformed Pu-
blications, 1958); Homer C. Hoeksema, Th e Voice of our Fathers (Grand Rapids: Reformed Free Pu-
blishing, 1980); Henry Peterson, Th e Canons of Dort: A Study Guide (Grand Rapids: Baker, 1968); 
Cornelis Pronk, Expository Sermons on the Canons of Dort (St. Th omas, Ontario: Free Reformed Pu-
blications, 1999); Cornelis P. Venema, But for the Grace of God: An Exposition of the Canons of Dort 
(Grand Rapids: Reformed Fellowship, 1994); Donald W. Sinnema, Th e Issue of Reprobation at the 
Synod of Dort (1618-19) in Th e Light of the History of this Doctrine (Dissertação de Ph.D., University 
of St. Michael’s College, 1985). Quanto a um breve resumo, ver R. Scott. Clark, “Th e Cannons of 
Dort”, Tabletalk, v. 32, n. 4 (Abril 2008), p. 18-21.
10 Quanto à obra literária de Arminius, ver Carl Bangs (ed.), Th e Writings of James Arminius, 3 volumes 
(Grand Rapids: Baker, 1986). Quanto a fontes secundárias, ver Carl Bangs, Arminius: A Study in the 
Dutch Reformation (Nashville: Abingdon Press, 1971); Richard A. Muller, God, Creation, and Providence 
in the Th ought of Jacob Arminius (Grand Rapids: Baker, 1991); Nicholas Tyacke, Anti-Calvinism: Th e Rise 
of English Arminianism, ca. 1590-1640, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 1990).     
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resistência à graça e (5) a possibilidade de apartar-se da graça. Eles pediam revisão dos 
padrões doutrinários das igrejas reformadas e proteção do governo para as opiniões ar-
minianas. O confl ito arminiano-calvinista se tornou tão grave, que levou os Países 
Baixos ao risco de uma guerra civil. Por fi m, em 1617, os Estados Gerais votaram 4 con-
tra 3 a convocação de um sínodo nacional para lidar com o problema do arminianismo.

O sínodo realizou 154 sessões formais durante um período de sete meses (novem-
bro de 1618 a maio de 1619). Treze teólogos arminianos, liderados por Simon Episcopius, 
tentaram atrasar a obra do sínodo e dividir os delegados, mas seus esforços se mostra-
ram infrutíferos. Sob a liderança de Johannes Bogerman, os arminianos foram rejeita-
dos. O sínodo desenvolveu os cânones, por meio dos quais rejeitaram a Remonstrância 
de 1610 e afi rmaram a doutrina reformada quanto aos pontos debatidos. Esses pontos, 
que mais tarde se tornaram conhecidos como os Cinco Pontos do Calvinismo, podem ser 
resumidos como a eleição incondicional, a redenção específi ca, a depravação total, a graça 
irresistível e a perseverança dos santos. Ainda que esses pontos não representem todo o 
calvinismo e sejam considerados mais corretamente como as cinco respostas do calvi-
nismo aos pontos de erro do arminianismo, eles estão, de fato, no âmago da fé reforma-
da, pois fl uem do princípio da absoluta soberania divina na salvação de pecadores. 
Podem ser resumidos assim:

1.  A eleição incondicional e a fé salvadora são dons soberanos de Deus.
2.  Embora a morte de Cristo seja sufi ciente para expiar os pecados de todo o 

mundo, sua efi cácia salvífi ca é limitada aos eleitos.
3-4.  Todas as pessoas são de tal modo depravadas e corrompidas pelo pecado, que 

não podem exercer livre-arbítrio para com a salvação ou realizar qualquer 
parte dela. Por graça soberana, Deus chama irresistivelmente os eleitos e rege-
nera-os para novidade de vida.

5.  Deus preserva graciosamente os redimidos, de modo que perseverem até ao 
fi m, embora sejam perturbados por muitas imperfeições, enquanto buscam 
confi rmar sua vocação e eleição.

Embora os cânones tenham somente quatro seções, falamos em cinco pontos ou 
títulos de doutrina porque os cânones foram estruturados para corresponder aos cinco 
artigos da Remonstrância de 1610. A terceira e a quarta seções foram combinadas em 
uma só porque os teólogos de Dort consideraram-nas inseparáveis e, por isso, designa-
ram-nas como “Terceiro e Quarto Capítulos de Doutrina”.

Os cânones são únicos por causa de seu papel como decisão judicial na controvérsia 
arminiana. O prefácio original chamava-os de um “julgamento em que o verdadeiro 
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ponto de vista, em harmonia com a Palavra de Deus, a respeito dos cinco pontos de 
doutrina antes mencionados é explicado e o falso ponto de vista, discordante da Palavra 
de Deus, é rejeitado”. Cada seção do documento inclui uma parte positiva e uma negati-
va – uma exposição da doutrina reformada sobre o assunto e uma rejeição correspon-
dente dos erros arminianos. No todo, os cânones contêm cinqüenta e nove artigos de 
exposição e trinta e quatro rejeições de erros. Juntos, eles formam um documento equi-
librado, com base bíblica, sobre doutrinas específi cas.

Os cânones são o único documento entre as Três Formas da Unidade que foi escrito 
por uma assembléia eclesiástica e o único que representava o ponto de vista de todas as 
igrejas reformadas da época. Todos os delegados holandeses e estrangeiros assinaram os 
cânones.11 Depois, eles se uniram em um culto de ações de graça para louvor a Deus por 
preservar a doutrina da graça soberana nas igrejas reformadas.

CONFI SSÃO DE FÉ DE W E STMIN ST ER 1647

A confi ssão de fé produzida pelos teólogos de Westminster tem sido, indubitavel-
mente, um dos documentos mais infl uentes da época pós-Reforma da igreja cristã.12 
Sendo essa confi ssão uma exposição redigida com cuidado, a quietude de suas sentenças 
esconde amplamente a tempestuosidade do contexto político no qual ela foi escrita.

A Assembléia de Westminster foi convocada em 1643, depois de anos de tensão 
entre o rei Charles I, da Inglaterra, e seu Parlamento crescentemente puritano. Reunida 
sob a liderança do erudito William Twisse, contrário aos manifestos desejos do rei, a vi-
são da assembléia era a de realizar uma unidade mais íntima de fé e prática em todo o 
reino de Charles. A tarefa original da maior parte dos delegados puritanos era a de revi-
sar os Trinta e Nove Artigos da Igreja da Inglaterra, mas, seguindo a assinatura da 
Aliança e Liga Solene entre o Parlamento e os Pactuantes escoceses, em 1643, a tarefa se 
desenvolveu na obra mais específi ca de estruturar fórmulas eclesiásticas e teológicas 

11 G. H. Kersten, Reformed Dogmatics: A Systematic Treatment of Reformed Doctrine, vol. 1 (Sioux 
Center, Iowa: Netherlands Reformed Book and Publishing, 1980), p. 128-130. Traduzido para o 
inglês por Joel R. Beeke e Jan C. Weststrate. 
12 A melhor edição dos três padrões de Westminster é Westminster Confession of Faith (Glasgow: 
Free Presbyterian Publications, 1994). Quanto a exposições habilidosas sobre a Confi ssão de Fé de 
Westminster, ver Francis R. Beattie, Th e Presbyterian Standards: An Exposition of the Westminster 
Confession of Faith and Catechisms (Richmond: Presbyterian Committee of Publication, 1896); A. A. 
Hodge, A Confi ssão de Fé de Westminster Comentada (São Paulo: Os Puritanos, 1999); Robert Shaw, 
Exposition of the Westminster Confession of Faith (Ross-shire, U.K.: Christian Focus, 1973); Joseph A. 
Pipa, Th e Westminster Confession of Faith Study Book (Ross-shire, U.K.: Christian Focus, 2005). 
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que trariam a Igreja da Inglaterra à conformidade com a doutrina e a prática da Igreja 
Presbiteriana da Escócia.

Os delegados que eram ministros da Igreja da Escócia e declinaram de tornarem-se 
membros da assembléia foram o grande estadista eclesiástico Alexander Henderson, o 
estimado teólogo calvinista e expoente da piedade reformada Samuel Rutherford, o jo-
vem extraordinariamente dotado George Gillespie e o fascinante Robert Baillie (em cuja 
obra Letters and Journals encontramos vislumbres das atividades e das personalidades 
da assembléia).13 Os escoceses também insistiram em enviar presbíteros regentes como 
representantes, ilustrando assim seu compromisso com o governo da igreja tanto pelos 
presbíteros docentes como pelos presbíteros regentes.

No que diz respeito a todos os propósitos práticos, esses delegados escoceses cons-
tituíram o mais poderoso grupo entre os que se reuniram na Capela de Henrique VII e, 
posteriormente, na Câmara Jerusalém, na Abadia de Westminster, em Londres, durante 
os anos de discussão e debate. Enquanto a maioria dos delegados parecia ter alguma 
persuasão presbiteriana, em vários níveis, os episcopais e os independentes também 
estavam representados. E os independentes (que incluíam Th omas Goodwin e Jeremiah 
Burroghs) exasperavam, às vezes, os escoceses.

Os vários documentos compostos pela assembléia passavam por um processo de 
trabalho de comissão às tardes, seguido por discussão plenária na audiência da assem-
bléia pelas manhãs. Havia também reuniões adicionais regulares para culto, dias de je-
jum e coisas semelhantes. Apesar das discordâncias, os teólogos produziram um dos 
documentos verdadeiramente monumentais da história da igreja, o qual tem instruído, 
guiado e exercido infl uência profunda em igrejas presbiterianas de todo o mundo. 
Juntamente com o Breve Catecismo, essa confi ssão tem moldado o presbiterianismo de 
maneira mais profunda do que o tem feito As Institutas, de Calvino.

A Confi ssão de Fé de Westminster representa um ponto elevado no desenvolvi-
mento da teologia federalista, e sua dinâmica interior é poderosamente pactual. Dividida 
em trinta e três capítulos, ela aborda com cuidado o conjunto da doutrina cristã, come-
çando com as Escrituras como fonte de conhecimento das coisas divinas (seguindo a 
Primeira e a Segunda Confi ssão Helvética, a Fórmula de Concórdia e os Artigos 
Irlandeses). Ela continua com uma exposição de Deus e seus decretos, a criação, a provi-
dência e a Queda (capítulos 2 a 6), antes de explicar a aliança da graça, a obra de Cristo e, 
em detalhes, a aplicação da redenção (capítulos 10 a 18). Embora sejam proferidas críti-

13 Robert Baillie, Letters and Journals, 3 volumes (Edinburgh: Bannatyne Club, 1841-42). Editado 
por Daivd Laing. 
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cas no sentido de que a confi ssão é um documento profundamente escolástico (por 
exemplo, ela não tem um capítulo separado a respeito do Espírito Santo), observa-se 
agora que ela é a primeira confi ssão na história do cristianismo que tem um capítulo 
separado sobe a adoção (capítulo 12) – talvez a menos escolástica de todas as doutrinas. 
Em vários capítulos, deu-se atenção cuidadosa aos assuntos da lei e da liberdade, bem 
como à doutrina da igreja e dos sacramentos (capítulos 25 a 29) e às últimas coisas (ca-
pítulo 32 e 33).

Embora a confi ssão tenha sido composta por mentes teológicas disciplinadas, ela 
também revela a infl uência de homens que tinham profundo cuidado pastoral e experi-
ência de pregação. É uma expressão notável da teologia reformada clássica elaborada 
para as necessidades do povo de Deus.

BR EVE C AT ECI SMO DE W E STMIN ST ER 1648

A Assembléia de Westminster produziu também dois catecismos. O menor desses 
catecismos contém 107 perguntas, para as quais, falando de modo geral, são dadas res-
postas com uma única sentença. O padrão seguido é, em geral, o da Confi ssão de Fé, 
mas, neste catecismo, as defi nições teológicas são compactas e concisas.14

A mais notável e famosa peculiaridade do catecismo é a sua brilhante primeira 
pergunta, com a respectiva resposta: “Qual é o fi m principal do homem? O fi m principal 
do homem é glorifi car a Deus e gozá-lo para sempre”. Mas também era importante, po-
rém menos reconhecida, a sua ênfase de que esse alvo tem de ser realizado pela confor-
mação com a Palavra e a vontade de Deus. Portanto, atenção cuidadosa foi dada a expo-
sição do Decálogo (perguntas 41 a 81). Longe de ser uma indicação de legalismo real ou 

14 Através dos séculos, inúmeras exposições do Breve Catecismo foram escritas. Algumas das me-
lhores incluem Th omas Vincent, Th e Shorter Catechism of the Westminster Assembly Explained and 
Proved from Scripture (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1980); John Flavel, “An Exposition of the 
Assembly’s Catechism”, em Th e works of John Flavel, vol. 6 (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 
1968), p. 138-317; Th omas Watson, A Body of Divinity (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1965), 
Th e Ten Commandments (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1965) e Th e Lord’s Prayer (Edinburgh: 
Banner of Truth Trust, 1965); Th omas Boston, “An Illustration of the Doctrines of the Christian 
Religion”, em Th e Complete Works of Th omas Boston, vol. 1 e 2 (Stroke-on-Trent, U.K.: Tentmaker 
Publications, 2002); John Brown (of Haddington), Questions and Answers on Shorter Catechism 
(Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2006); James Fisher, Th e Assemblies Shorter Catechism 
Explained, by Way of Question and Answer (Stroke-on-Trent, U.K.: Tentmaker Publications, 1998); A. 
A. Hodge e J. Aspinwall, Th e System of Th eology Contained in the Westminster Shorter Catechism (Eu-
gene, Ore.: Wipf & Stock Publishers, 2004); Alexander Whyte, An Exposition on the Shorter Catechism 
(Ross-shire, U.K.: Christian Focus, 2004); G. I. Williamson, Th e Westminster Shorter Catechism: For 
Study Classes, 2nd ed. (Phillipsburg, N.J.: P&R, 2003).      
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incipiente, essa ênfase foi vista pelos teólogos de Westminster como uma lição essencial 
sobre o viver cristão. Para eles, o conhecimento de Deus se instalará, amplamente, no 
viver para Cristo, no poder do Espírito, conforme o Pai celestial revelou nas Escrituras.

C AT ECI SMO M AIOR DE W E STMIN ST ER 1648

O Catecismo Maior compartilha da teologia e de muitas das características de seu 
mais bem conhecido companheiro, todavia, possui maior abrangência e mais detalhes. 
Contém 196 perguntas e respostas, muitas delas do Breve Catecismo, estendidas em 
sentenças complexas, formuladas com mais de cem palavras.15

A utilidade do Catecismo Maior está menos na facilidade de ser memorizado do que 
no seu valor como um recurso de ensino estruturado em forma catequética. O historia-
dor Philip Schaff  expressou a opinião de que a função tencionada para este catecismo 
pode ter sido a de promover o tipo de pregação catequética comum na tradição reforma-
da continental. Embora esse propósito seja infundado e quase improvável, é verdade 
que o Catecismo Maior serve muito bem como um guia para a pregação de temas doutri-
nários. Ele identifi ca os elementos e os assuntos essenciais que devem ser abordados 
nesse tipo de pregação.

Após as cinco perguntas de abertura indicando que as Escrituras são a fonte da qual 
aprendemos quem é Deus, como podemos conhecê-lo e o que ele exige, as perguntas 6 a 
90 nos ensinam o que devemos crer a respeito dele. As perguntas 91 a 196 explicam os 
deveres da vida cristã.

Assim como no Breve Catecismo, a ênfase sobre a obediência do cristão é apresen-
tada no âmbito de uma fi rme e total compreensão da graça de Deus em Cristo. Os teólo-
gos intentaram prover um guia bem estruturado para a aplicação da Palavra de Deus no 
contexto prático da vida cotidiana. Enquanto poucos talvez tenham vigor mental para 
memorizar o Catecismo Maior, ele é um guia valioso para o viver e o pensar cristão.

W. Robert Godfrey concluiu apropriadamente: “Os puritanos do século XVII foram 
alguns dos mais cuidadosos, fi éis e profundos estudantes da Bíblia em toda a história da 
igreja. Os padrões de Westminster representam um resumo e uma depuração dos labo-
res deles”.16

15 As melhores obras sobre o Catecismo Maior são Th omas Ridgeley, A Body of Divinity, 2 volumes 
(London: for Daniel Midwinter et al., 1731-1733); Johannes G. Vos, Th e Westminster Larger Cate-
chism: a Commentary (Phillisburg, N.J.: P&R, 2002). 
16 Robert W. Godfrey, “Th e assembly at the Abbey”, em Tabletalk, v. 17, n. 9 (Setembro 1993), p. 9.  
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 Todas essas sete confi ssões vivas foram publicadas recentemente em um único 
volume, como uma harmonia, com uma bibliografi a anotada de obras doutrinárias re-
formadas.17 Não podemos deixar de fi car admirados com a notável unidade da teologia 
calvinista nos séculos XVI e XVII.

DUA S CONFI SSÕE S B AT I STA S REFORM ADA S

Em meado dos anos 1640, havia em Londres pelo menos sete congregações batistas 
reformadas, todas de tradição puritana.18 Entre os principais líderes dessas igrejas, nos 
primeiros anos, estava John Spilsbury, William Kiffi  n e Samuel Richardson, os quais, pos-
teriormente, escreveram o que seria conhecido como a Primeira Confi ssão de Fé Londrina.

Devido ao seu compromisso com o batismo de crentes, os batistas calvinistas foram 
considerados anabatistas. Para corrigir a confusão, afastar outras acusações e demons-
trar sua solidariedade com os calvinistas em toda a Europa Ocidental, os batistas refor-
mados publicaram uma declaração de fé em 1644. Ela foi lançada quando a Assembléia 
de Westminster estava reunida e às vésperas da publicação da Confi ssão de Fé de 
Westminster, de tendência presbiteriana.

A Primeira Confi ssão de Fé Londrina teve, pelo menos, duas tiragens no primeiro 
ano de publicação. Foi publicada de novo em uma edição levemente corrigida em 30 de 
novembro de 1646 (quatro dias depois que a Confi ssão de Westminster foi terminada, 
embora ainda não publicada). Duas outras edições apareceram no início dos anos 1650.19 
Como mostrou o historiador Barrie R. White, essa confi ssão deu aos primeiros batistas 
calvinistas um senso claro e consciente de quem eles eram, o que procuravam realizar e 
como diferiam dos outros grupos puritanos.20 Também ajudou a convencer muitos de 
que os batistas reformados não eram culpados de heterodoxia. 

17 Joel R. Beeke e Sinclair B. Ferguson (eds.), Harmonia das Confi ssões de Fé.
18 Quanto à história completa do surgimento dos batistas calvinistas a partir da matriz puritana e 
separatista, ver especialmente B. R. White, Th e English Baptists of the Seventeenth Century (London: 
Th e Baptist Historical Society, 1996); Kenneth R. Manley, “Origins of the Baptists: Th e Case for 
Development from Puritanism-Separatism”, em William H. Brackney e Ruby J. Burke (ed.), Faith, 
Life and Witness: Th e Papers of the Study and Research Division of the Baptist Word Alliance 1986-1990 
(Birmingham, Ala.: Samford University Press, 1990). Sou devedor a Michael Haykin por sua ajuda 
em rascunhar esse material sobre os batistas calvinistas.           
19 Murray Tolmie, Th e Triumph of the Saints: Th e Separate Churches of London 1616-1649 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1977), p. 61-65; B. R. White, “Th e Origins and Convictions of the First 
Calvinistic Baptists”, em Baptist History and Heritage, Atlanta, v. 25, n. 4 (Outubro 1990), p. 45. 
20 Ver, em particular, B. R. White, “Th e organization of the Particular Baptists, 1644-1660”, em 
Journal of Ecclesiastical History, 17 (1966), p. 209-226; “Th e Doctrine of the Church in the Particular 
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48 Calvinismo na História

Por volta dos anos 1670, essa confi ssão não era mais publicada, e novos desafi os 
surgiram, mais notavelmente o surgimento dos quacres, nos anos 1650, os quais defen-
diam a separação entre a Palavra escrita e o Espírito Santo. Além disso, um importante 
líder batista calvinista, Th omas Collier, havia abandonado a fé. De 1660 a 1688, a causa 
puritana lutou por sua existência, enquanto uma forma ressurgente de anglicanismo, 
com a ajuda do Estado, procurava erradicar os puritanos. Os batistas calvinistas queriam 
representar uma frente unida com os colegas puritanos, tais como os presbiterianos in-
gleses e os congregacionalistas, na época chamados de independentes, contra a perse-
guição feroz. Portanto, uma nova confi ssão foi lançada em 1677, com base na Confi ssão 
de Westminster e na Declaração de Savoy (1658), congregacional, que havia sido esboça-
da por John Owen e Th omas Goodwin.

Ainda que essa nova confi ssão batista tenha sido publicada anonimamente (seria 
conhecida como a Segunda Confi ssão Londrina e a mais infl uente de todas as confi ssões 
batistas), ela foi preparada, talvez, por dois pastores batistas de Londres, William Collins 
e Nehemiah Coxe. Collins estudara na França e na Itália e obtivera graduação em teolo-
gia na Inglaterra. Ele resistiu conformar-se à Igreja da Inglaterra e, em 1675, aceitou a 
chamada para pastorear a Petty France Baptist Church, em Londres. Coxe fora original-
mente um membro da igreja de John Bunyan, em Bedford, havendo sido aprisionado 
com Bunyan por pregar o evangelho. Ele foi ordenado ao ministério na mesma reunião 
em que a igreja chamou Bunyan para ser seu pastor.

Collins e Coxe usaram a Confi ssão de Westminster e a Declaração de Savoy para 
prepararem a Segunda Confi ssão Londrina. No entanto, eles não reproduziram essas 
confi ssões sem modifi cá-las. Como os pastores afi rmaram no prefácio: “Algumas coisas, 
de fato, foram acrescentadas em alguns lugares; alguns termos, omitidos; e poucas coi-
sas, modifi cadas”. Essas mudanças foram em assuntos como batismo e governo da 
igreja, mas também em assuntos menos claros. Todavia, como observa Robert Oliver: 
“Essas diferenças não devem obscurecer a concordância predominante entre a Segunda 
Confi ssão Londrina e as confi ssões de Westminster e Savoy. A Confi ssão Batista pode 
ser reconhecida claramente como que pertencente ao segmento da teologia evangélica 
que fl uiu da Assembléia de Westminster”.21

Baptist Confession of 1644”, em Th e Journal of Th eological Studies, n.s., 19, p. 570-590; “Th omas 
Patient in Ireland”, em Irish Baptist Historical Society Journal, 2 (1969-70), p. 36-48; Th e English 
Baptists of the Seventeenth Century (London: Baptist Historical Society, 1983), p. 59-94.  
21 Robert W. Oliver, “Baptist confession making, 1644 and 1689” (Trabalho não-publicado apresen-
tado para a Strict Baptist Historical Society, 17 de março de 1989), p. 21. 
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A confi ssão foi publicada novamente em 1689, no primeiro encontro nacional de 
batistas calvinistas, depois de terminada a perseguição e da ascensão do príncipe holan-
dês William de Orange ao trono da Inglaterra. Por isso, ela é conhecida freqüentemente 
como a Confi ssão de 1689.

Essas confi ssões e catecismos dos primeiros dias do movimento calvinista prove-
ram um legado magnífi co de verdade doutrinária para aqueles que seguiram a tradição 
reformada. Hoje, elas ainda são ferramentas poderosas que as igrejas reformadas podem 
usar para instruir os crentes na fé, evangelizar e proteger a igreja contra os erros.

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. Quais são as principais confi ssões que a tradição reformada produziu?

2. Por que as confi ssões de fé são importantes?

3. Identifi que as origens e as principais características das seguintes confi ssões:
 a. Confi ssão Belga
 b. Catecismo de Heidelberg
 c. Segunda Confi ssão Helvética
 d. Cânones de Dort
 e. Padrões de Westminster
 f. Confi ssões Batistas Calvinistas 
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CAPÍTULO 3

A ESSÊNCIA DO CALVINISMO

Não há religião verdadeira no mundo que não seja reformado – calvinista em sua essência, calvinista 

em suas implicações... Na proporção que somos religiosos, nessa mesma proporção somos calvinistas. 

E, quando o cristianismo atinge seus plenos direitos em nosso pensar, sentir e realizar, somos verda-

deiramente calvinistas... [O calvinismo] não é meramente a esperança da verdadeira religião no 

mundo; ele é a verdadeira religião no mundo – quando a verdadeira religião existe no mundo.1

Benjamin B. Warfield

S e você perguntasse aos teólogos nos seminários ou às pessoas nas ruas, “o 
que é o calvinismo?”, as respostas que você obteria seriam bem diferentes. 

Apresentações distorcidas são abundantes. Por exemplo, no Dia de Ação de Graças em 
2007, o Grand Rapids Press publicou um artigo escrito por John M. Crisp e intitulado 
“Pensando como um Peregrino sobre Ação de Graças”. Ele disse a respeito dos peregri-
nos: “As suas raízes religiosas retrocediam às doutrinas melancólicas de João Calvino; 
e isso signifi ca – ao risco de simplifi cação exagerada – que eles viviam com o temor 
importuno de que pendiam, a cada momento, em um fi o delicado sobre o ardente 
abismo do inferno, apesar de sua fé, boas obras e manifestações exteriores das bên-
çãos de Deus”.2

Algum calvinista reconhece isso como uma defi nição do calvinismo? Escrevi em 
resposta ao Grand Rapids Press: “Esta afi rmação não é uma simplifi cação exagerada. É 
uma apresentação incorreta. Calvino e muitos dos peregrinos se regozijavam em Cristo, 

1 B. B. Warfi eld, Selected shorter writings [of] Benjamin B. Warfi eld, vol. 1 (Phillipsburg, N.J.: P&R, 
1970), p. 392. Editado por John E. Meeter. 
2 Grand Rapid Press (22 de Novembro de 2007), A-18.
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54 Calvinismo na Mente

seu Salvador, e tinham vidas cristãs cheias de júbilo e profundidade espiritual, com cer-
teza de fé nas ricas promessas de Deus”.3

É claro que muitos cristãos evangélicos e, infelizmente, muitos calvinistas, não têm 
um entendimento apropriado do verdadeiro âmago do calvinismo. Charles H. Spurgeon 
disse certa vez: “Não há nada sobre o que o homem precisa ser mais instruído do que 
sobre a verdadeira natureza do calvinismo”.4 Quer você seja um calvinista, um não-ca-
vinista ou um anticalvinista, você precisa dar a essa pergunta uma atenção justa: o que 
é, realmente, a essência do calvinismo?

O PRINCÍPIO B Á SICO DO C ALVINI SMO

A teologia calvinista inclui todas as doutrinas evangélicas essenciais, tais como a 
deidade de Cristo, a expiação objetiva e a pessoa e a obra do Espírito Santo. Também 
inclui muitas doutrinas desenvolvidas pelos grandes teólogos cristãos, como Atanásio, 
Agostinho, Anselmo e Martinho Lutero. Contudo, não é totalmente correto dizer, como 
o fez o rabino John Duncan: “Não há tal coisa como o calvinismo [porque] os ensinos de 
Agostinho, Remigius [de Lyon], Anselmo e Lutero foram apenas reunidos por um ho-
mem notável [Calvino] e batizados com o seu nome”.5

A síntese de Calvino é bem mais notável do que isso. Ele não foi, com certeza, al-
guém que teve novos discernimentos com base nos ensinos de Agostinho. A apresenta-
ção do plano de salvação, a escolha dos materiais e o senso de interconexão da doutrina 
bíblica por parte de Calvino são singulares. Ele foi um gênio na organização e sistemati-
zação. Sua dívida para com os antecessores não deprecia a sua originalidade, que está 
evidente em sua doutrina da fi liação divina; em sua ênfase sobre a humanidade do 
Redentor e seu ofício tríplice como profeta, sacerdote e rei; em sua explicação do teste-
munho interno do Espírito Santo; em seu desenvolvimento do sistema presbiteriano de 
governo eclesiástico; em sua explanação de como o culto deve fundamentar-se no se-
gundo mandamento, o que os puritanos desenvolveriam mais tarde como o princípio 
regulador do culto.

Além disso, os calvinistas, através da história, não têm sido meros imitadores de 
Calvino. Por exemplo, ao desenvolverem a teologia do pacto, a teologia dos decretos e a 

3 Grand Rapid Press (3 de Dezembro de 2007), A-6.
4 Charles H. Spurgeon, Metropolitan Tabernacle pulpit, vol. 7 (Pasadena, Texas: Pilgrim Publica-
tions, 1986), p. 301.
5 John Duncan, Colloquia Peripatetica (Edinburgh: Edmonston & Douglas, 1870), p. 9. 
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doutrina da segurança da fé, eles se esforçaram para explicar todo o conselho de Deus no 
contexto de toda a profundidade, harmonia e coerência das Escrituras.

Apesar das diversas correntes contribuintes, o calvinismo é notavelmente bem defi -
nido e consistente. Como Valentijn Hepp escreveu: “O calvinismo é o mais amplo e o mais 
profundo cristianismo; ou, se você preferir, o mais puro cristianismo; ou, como eu prefi ro 
qualifi cá-lo, o mais consistente e, igualmente, o mais harmonioso cristianismo”.6

Qual é o âmago do sistema calvinista? Através dos séculos, muitos eruditos têm 
procurado identifi car um conceito singular que governa o calvinismo. Herman Bauke, 
um calvinista alemão, reúne pelo menos vinte interpretações do “princípio básico do 
calvinismo”. Algumas delas são:

• A predestinação. Enquanto alguns eruditos dizem que a predestinação é o âmago 
da verdade reformada, essa afi rmação pode ser mal entendida, se for admitida 
no sentido de que tudo procede de predestinação absoluta, de tal modo que o 
que acontece no tempo é pouco relevante. Essa visão hiper-calvinista leva a 
uma tendência de afastar-se da revelação bíblica para um tipo de teologia mais 
racionalista.

• O pacto. Enquanto o relacionamento pactual entre Deus e o homem é enfatiza-
do na teologia reformada, não é necessariamente o conceito controlador. 
Todos os homens estão, de fato, em aliança com Deus ou são transgressores do 
pacto, mas Calvino não estruturou todas as doutrinas em cima dessa verdade 
importante.

• A soberania de Deus. Soberania implica “governo”; portanto, falar da sobera-
nia de Deus signifi ca referir-se ao governo de Deus. A soberania de Deus é a 
sua supremacia, sua realeza e sua deidade. A soberania de Deus declara-o 
como Deus, a incompreensível trindade que, apesar disso, é conhecível à 
proporção que decide revelar-se a nós. A soberania de Deus é exercida em 
todos os seus atributos, declarando-o como perfeito em todos os aspectos e 
possuidor de toda a justiça e santidade. Ele é o soberanamente gracioso e 
onipotente Jeová, o Altíssimo, que faz a sua vontade nos exércitos dos céus 
e nos habitantes da terra (Dn 4.35). Ele não pode ser reduzido a categorias 
especiais ou temporais para ser analisado e entendido pelo homem.

6 Valentijn Hepp, Th e Reformed Faith Commonly Called Calvinism, p. 87.
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56 Calvinismo na Mente

Neste ponto nos aproximamos da verdadeira essência do calvinismo. O calvinista 
crê que Deus é o Senhor da vida e Soberano do universo, cuja vontade é a chave da histó-
ria. O calvinista crê que Deus é livre e independente de qualquer força, além dele mesmo, 
para realizar seus propósitos; crê que Deus sabe o fi m desde o princípio; que ele cria, 
sustenta, governa e dirige todas as coisas e que seu desígnio maravilhoso será total e 
perfeitamente manifestado no fi m das eras.7 “Porque dele, e por meio dele, e para ele 
são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente” (Rm 11.36). Como disse Charles 
Hodge: “A soberania de Deus é para todas as outras doutrinas o que a formação granítica 
é para os outros estratos da terra. Está por baixo delas e sustenta-as, mas aparece apenas 
aqui e acolá. Assim, esta doutrina deve subjazer toda a nossa pregação e ser afi rmada 
somente de vez em quando”.8

   A soberania de Deus é o âmago do calvinismo doutrinário – contanto que en-
tendamos que essa soberania não é arbitrária, e sim que é a soberania de Deus e Pai 
de nosso Senhor Jesus Cristo. Como escreveu Duncan: “É uma vontade santa que 
governa o universo – uma vontade em que a misericórdia está guardada para ser 
manifestada no devido tempo. É solene o fato de que todas as criaturas estão à dispo-
sição da vontade pura; todavia, essa soberania não é meramente livre-arbítrio, é o 
livre-arbítrio do soberano Senhor Jeová e, por isso, distinto da abstração e da apa-
rente arbitrariedade da mera vontade”.9 B. B. Wardfi el escreveu em sua análise sobre 
a predestinação: “Os escritores bíblicos acharam constantemente o seu consolo na 
segurança de que a determinação da seqüência dos acontecimentos e de todos os seus 
assuntos descansa às mãos do Deus justo, santo, amável e fi el... As raízes da eleição 
divina estão plantadas no insondável amor de Deus, pelo qual ela se manifesta como 
o ato supremo da graça”.10

Isso é calvinismo genuíno, equilibrado, defensável. É o calvinismo expresso em 
Isaías 9.6, o qual afi rma que o governo, ou a soberania, está sobre os ombros daquele que 
é “Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz”. Em Cristo, 
a soberania amorosa e paternal do Deus das Escrituras é amplamente diferente da sobe-
rania fria e caprichosa dos outros supostos “deuses”, tais como Alá. A soberania benevo-
lente, como a própria encarnação, está em perfeita harmonia com todos os atributos de 
Deus. Os calvinistas tranqüilizam-se na convicção de que por trás da providência uni-
versal de Deus está a plena aquiescência do Deus trino. A graça e o amor soberanos que 

7 G. C. Berkouwer, Th e Providence of God (Grand Rapids: Eerdmans, 1972), p. 7seg.
8 Charles Hodge, Princeton Sermons (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1958), p. 6.
9 John Duncan, Colloquia Peripatetica, p. 89.
10 B. B. Warfi eld, Biblical and theological studies (Philadelphia: P&R, 1952), p. 301, 323-324.
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foram ao Calvário têm todo o mundo em suas mãos. A soberania benevolente de Deus, 
em Cristo, é a essência de quem Deus é.

T EOCEN TRI SMO

Portanto, se temos de reduzir o calvinismo a um conceito, podemos nos sentir mais 
seguros se ecoarmos as palavras de Warfi eld, o qual disse que ser reformado signifi ca ser 
teocêntrico. O interesse primário da teologia reformada é o Deus trino, pois o Deus 
transcendente, imanente e amoroso, em Jesus Cristo, é o próprio Deus. Os calvinistas 
são pessoas cuja teologia é dominada pela idéia de Deus. Como disse Mason Pressly: 
“Assim como o metodista coloca na vanguarda a idéia da salvação de pecadores; o batis-
ta, o mistério da regeneração; o luterano, a justifi cação pela fé; o morávio, as chagas de 
Cristo; os católicos gregos, o misticismo do Espírito Santo; e o romanista, a universali-
dade da igreja, assim também o calvinista coloca sempre na vanguarda o pensamento 
sobre Deus”.11

Ser reformado signifi ca enfatizar o abrangente, soberano e amoroso senhorio de 
Deus sobre todas as coisas: cada área da criação, todos os esforços das criaturas e cada 
aspecto da vida do crente. O tema governante do calvinismo é: “No princípio... Deus” 
(Gn 1.1).

Em sua relação conosco, Deus tem somente direitos e poderes. Ele se obriga, gracio-
sa e soberanamente, a deveres tão-somente por meio de aliança. Em aliança, ele assume 
os deveres e as responsabilidades de ser Deus para nós, mas isso não o impede de ser a 
causa primária e o fi m de todas as coisas. O universo é governado não pelo acaso ou pelo 
destino, e sim pelo governo completo e soberano de Deus. Existimos com um propósito: 
dar glória a Deus. Temos somente deveres, e não direitos, para com Deus. Qualquer 
tentativa de desafi ar essa verdade está condenada. Romanos 9.20 faz esta indagação: 
“Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fi zeste assim?” Deus 
promulga as suas leis para cada área de nossa vida e exige obediência incondicional. 
Somos chamados a servi-Lo de corpo e alma, em adoração e trabalho diários, a cada se-
gundo de nosso viver.

Portanto, ser reformado signifi ca preocupar-se com o caráter total do relaciona-
mento Criador e criatura. Implica ver toda a vida coram Deo, ou seja, vivida diante da 
face de Deus. Como escreveu Warfi eld:

11 Mason Pressly, “Calvinism and Science”, em Evangelica Repertoire, 1891, p. 662.
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O calvinista é o homem que vê a Deus: Deus na natureza, Deus na história, Deus na graça. Em 
tudo, o calvinista vê a Deus em seu poderoso andar, em tudo o calvinista sente o agir do pode-
roso braço de Deus, o pulsar de seu vigoroso coração. O calvinista é o homem que vê a Deus 
por trás de todos os fenômenos, e em tudo que acontece ele reconhece a mão de Deus, reali-
zando a sua vontade. [O calvinista] faz da atitude da alma em oração a Deus a sua atitude 
permanente em todas as atividades da vida; [ele] se lança unicamente sobre a graça de Deus, 
excluindo de toda a obra de sua salvação qualquer traço de dependência do ego.12

A doutrina de Deus – um Deus soberano e amoroso em Jesus Cristo – é, portanto, 
o centro da teologia reformada. R. C. Sproul afi rma-o nestes termos: “A maneira como 
entendemos a natureza e o caráter do próprio Deus infl uencia o modo como entendemos 
a natureza do homem, que porta a imagem de Deus; a natureza de Cristo, que age para 
satisfazer ao Pai; a natureza da salvação, que é realizada por Deus, e a natureza da ética, 
cujas normas estão baseadas no caráter de Deus. E miríades de outras considerações 
teológicas dependem de nosso entendimento a respeito de Deus”.13

Portanto, os calvinistas defi nem toda doutrina de uma maneira centrada em Deus. 
O pecado é horrível porque é uma afronta a Deus. A salvação é maravilhosa porque traz 
glória a Deus. O céu é glorioso porque é o lugar em que Deus é tudo em todos. O inferno 
é terrível porque é o lugar onde Deus manifesta sua ira justa. Deus é central a todas essas 
verdades.

Considere o exemplo da verdadeira razão para o horror do pecador. Um cristão 
pode dizer que o pecado é prejudicial e leva à miséria, mas, sem uma perspectiva centra-
da em Deus, esse cristão perderá de vista a ênfase mais importante de todas. O pecado é 
uma afronta a Deus mesmo, como Davi confessou: “Pequei contra ti, contra ti somente, 
e fi z o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e 
puro no teu julgar” (Sl 51.4).

A palavra mais comum na Epístola aos Romanos, o texto doutrinário mais impor-
tante da Bíblia, não é graça, nem fé, nem crer, nem lei, e sim Deus. Muitas das grandes 
afi rmações teológicas de Romanos começam com Deus:

• Deus os entregou.
• Deus retribuirá a cada pessoa segundo o que ela faz.
• Deus julgará os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo.

12 B. B. Warfi eld, Calvin as a Th eologian and Calvinism Today (London: Evangelical Press, 1969), p. 
23-24.
13 R. C. Sproul, Grace Unknown: Th e Heart of Reformed Th eology (Grand Rapids: Baker, 1997), p. 25.
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• Deus propôs a Jesus Cristo como propiciação.
• Deus justifi ca o ímpio.
• Deus derramou o seu amor em nosso coração.

Como calvinistas, somos apaixonados por Deus. Somos dominados por sua majes-
tade, sua beleza, sua santidade, sua graça. Buscamos a glória de Deus, desejamos sua 
presença e modelamos nossa vida segundo o seu padrão.

Outros cristãos podem dizer que evangelização ou avivamento é o seu grande inte-
resse; de fato, essas coisas devem interessar-nos muito. Mas, em última análise, temos 
apenas um interesse: conhecer a Deus, servi-lo e vê-lo sendo glorifi cado. Esse é o nosso 
principal objetivo. A salvação dos perdidos é importante porque leva à santifi cação do 
nome de Deus e à vinda de seu reino. A purifi cação da sociedade é importante porque 
ajuda-nos a fazer a vontade de Deus na terra, como ela é feita no céu. Estudar a Bíblia e 
orar é importante porque nos leva à comunhão com Deus.

A M ARC A DI ST IN T IVA DA IGREJA

A centralidade em Deus tem sido a marca distintiva da igreja e, em especial, de 
Calvino e do calvinismo, através dos séculos. Eis alguns exemplos:

• Agostinho. Uma razão signifi cativa por que a tradição reformada tem mantido 
Agostinho, o autor e teólogo eclesiástico, em alta consideração é a sua perspec-
tiva teocêntrica a respeito da vida e da salvação. Veja o que ele disse sobre a sua 
salvação:

Durante todos aqueles anos [de rebelião], onde estava o meu livre-arbítrio? Qual era o lugar 
obscuro e secreto onde ele estava e do qual foi convocado num instante a fi m de que me incli-
nasse ao teu jugo suave? Quão doce foi para mim estar liberto subitamente destes prazeres 
infrutíferos que um dia temia perder! Tu os afastastes de mim, tu que és a alegria soberana e 
verdadeira. Tu os afastavas de mim e tomavas seu lugar, tu que és mais doce do que qualquer 
prazer... tu que excedes em brilho toda luz... tu que sobrepujas qualquer honra... Ó Senhor, 
meu Deus, minha Luz, minha Riqueza, e minha Salvação.14

14 Citado em John Piper, O Legado da Alegria Soberana: A Graça Triunfante de Deus na Vida de Agosti-
nho, Lutero e Calvino (São Paulo: Shedd, 2005), p. 57-58.
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• João Calvino. A vida de Calvino oferece comentários abundantes sobre o teo-
centrismo. Apesar de suas imperfeições, ele se esforçou por viver soli Deo glo-
ria. Esse alvo produziu frutos em seu caráter. Quando Th eodoro Beza trouxe a 
notícia da morte de Calvino aos estudantes da Academia de Genebra, ele disse: 
“Tenho sido um espectador de sua vida por 16 anos... agora posso declarar que 
nele todo homem pode ver um belo exemplo do caráter de Cristo, um exemplo 
que é fácil vituperarmos e difícil imitarmos”.15

• Jonathan Edwards. O mais notável grupo de sucessores de Calvino, os purita-
nos, almejavam viver toda a vida de modo teocêntrico. Isso talvez seja mais 
bem ilustrado em Jonathan Edwards, o teólogo reformado da Nova Inglaterra, 
no século XVIII:

O gozo de Deus é a única felicidade com a qual nossa alma pode satisfazer-se. Ir ao céu, desfru-
tar plenamente de Deus, é infi nitamente melhor do que as mais agradáveis comodidades 
deste mundo. Pais e mães, maridos, mulheres, fi lhos ou a companhia de amigos terrenos são 
apenas sombras; mas, Deus é a substância. Eles são apenas raios de luz, Deus é o sol. Eles são 
as correntes de água, Deus é a fonte. Eles são gotas, Deus é o oceano.16

Além disso, diários de presbiterianos como Andrew Bonar, as cartas de anglicanos 
como John Newton e os sermões de batistas como Spurgeon, todos eles centralizavam-
se em Deus. Esses homens desenvolveram sua teologia e cumpriram seu ministério em 
adoração a Deus. Tudo fl uía dessa paixão.

Talvez você esteja dizendo que esses homens tinham essa perspectiva somente 
porque eram teólogos e pastores extraordinários. Se isso é verdade, leia estas palavras 
de Ann Griffi  ths, uma humilde metodista calvinista que era esposa de um fazendeiro e 
morreu em 1805, com a idade de 29 anos, quando deu à luz o seu primeiro fi lho.

Alegre, deixarei para trás
Todos os ídolos que conheci,
Pois trago inscrita a semelhança
De Alguém que é mais exaltado.
Ele é digno de adoração,
Amor e reverência infi nitas.

15 Citado em Henry Beveridge (ed.), Selected Works of Calvin, vol. 1 (Grand Rapids: Baker, 1983), p. c.
16 Jonathan Edwards, “Th e Christian Pilgrim”, em Edward Hickman (ed.), Th e Works of Jonathan 
Edwards, vol. 2 (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1974), p. 244. 
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Por sua morte preciosa, miríades

Foram livres das garras da morte.17

Esse tipo de paixão centrada em Deus foi amplamente perdida por causa de nossos 
desvios e dos erros teológicos de nossos dias. Em muitas igrejas chamadas evangélicas, 
o temor de Deus foi perdido e, assim, numa medida autêntica, perdeu-se também um 
entendimento bíblico do amor de Deus. O evangelicalismo tornou-se centrado no ho-
mem e, como resultado, promove uma perspectiva de Deus que é muito inferior à reali-
dade apresentada nas Escrituras.

Até aqueles que se deleitam na verdade reformada parecem ter perdido seu senso 
de temor a Deus. Assim como acontece na cultura evangélica mais ampla, em muitos 
círculos reformados o teocentrismo tem dado lugar ao antropocentrismo. Almejamos, 
muitas vezes, dar às pessoas o que elas desejam, em vez de seguirmos o exemplo dos 
grandes evangelistas reformados, cujo principal objetivo era confrontar os homens com 
a grandeza e a majestade de Deus.

Muitos de nós apresentamos a Deus hoje como um Ser mais amigável do que a sua 
própria Palavra o apresenta. Queremos fazer com que as pessoas se sintam bem, por isso 
evitamos dizer-lhes qualquer coisa que as deixará inquietas. Estamos tão preocupados 
em perder os jovens, que nunca lhes pedimos que contemplem a santidade de Deus, 
nem os desafi amos a viver essa santidade no temor a Deus. Fechamos os olhos ao mate-
rialismo, ao mundanismo e à trivialidade, porque temos um senso tão diminuto do Deus 
infi nitamente santo e sempre presente.

Nossas vidas raramente testemunham que estamos dispostos, a qualquer custo, a 
“comprar a verdade e não vendê-la” (Pv 23.23). Compromissos perigosos, desvios sutis, 
frieza e indiferença multiplicam a “falta do caráter reformado” em nossas vidas. Quão 
freqüentemente estimamos a nós mesmos e a nossa reputação acima do nome de Deus 
e de sua reputação.

Mas, quando o Espírito Santo nos mostra a divina generosidade do Pai, em seu 
Filho, juntamente com a absoluta espontaneidade de sua graça, anelamos de todo o co-
ração glorifi car nosso Deus trino, amoroso e digno, com tudo o que está em nós. Como 
escreveu Maurice Roberts:

17 Citado em A. M. Allchin, Songs to Her God: Spirituality of Ann Griffi  ths (Cambridge, Mass.: Cowley 
Publications, 1987), p. 104.

A Essência do Calvinismo

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec3:61   Sec3:61Vivendo para Gloria 2a prova.indSec3:61   Sec3:61 10/5/aaaa   16:16:4210/5/aaaa   16:16:42



62 Calvinismo na Mente

A compreensão de que Deus escolheu um indivíduo para a vida e a glória, embora ele não fosse 
melhor do que os outros, leva o cristão maduro a fomentar os mais consistentes sentimentos de 
gratidão ao nosso Pai celestial. Com uma face voltada ao céu, o cristão adorador confessa a Deus 
pois, sem a graça outorgada eternamente, ele nunca teria crido em Cristo, nem mesmo desejado 
crer. Em seguida, declinando o seu olhar e cobrindo seus olhos lacrimejantes, o cristão agradeci-
do exclama: ‘Meu Pai e meu Deus! A ti toda a glória eterna por essa graça imerecida!’18

Somos verdadeiros fi lhos e fi lhas da reforma calvinista que estão apaixonados por 
Deus mesmo, fi lhos que honram-No e obedecem-Lhe? Se isso é verdade, devemos orar 
com o salmista:

Por todos que tu fi zeste
Sejas louvado e adorado
Em todas as partes da terra;
Seja teu nome glorifi cado,
Não há outro tão grande.
Incomparáveis são tuas obras,
Pois tu és Deus.

Ajuda-me tua vontade fazer,
Tua verdade eu seguirei,
Ensina-me a temer;
Dá-me olhos puros,
Para teu nome adorar,
Ó Senhor, Deus Altíssimo,
Com coração sincero.19

E com Philip Doddridge:

Pereça todo orgulho humano,
Somente Deus seja magnifi cado;
Que os céus ressoem a sua glória,
Aclamada desde os cantos mais remotos da terra.20

18 Maurice Roberts, “Before the Omnipotent’s throne”, em Tabletalk, v. 16, n. 11 (Novembro 1992), 
p. 17.
19 Th e Psalter (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2003), n. 236, estrofes 1 e 2. 
20 Do hino “God Magnifi ed by Th ose Th at Love His Salvation”, de Philip Doddridge.
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. O que está na essência do calvinismo?

2. Quais foram alguns crentes notáveis que se prenderam à doutrina central do 
calvinismo?

3. Você pode pensar em algumas pessoas da Bíblia cuja vida e pensamento re-
fl etiram o que vimos estar no âmago do calvinismo?

4. Como a soberania benevolente de Deus ajuda-o, de maneiras práticas, em 
seu viver diário com ele? 

A Essência do Calvinismo
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CAPÍTULO 4

DEPRAVAÇÃO TOTAL

O Dr. Martyn Lloyd-Jones hesitava em pregar aos domingos sobre doutrinas como os cinco pontos 

do calvinismo. Ele era um metodista calvinista e não se envergonhava disso, mas sua abordagem 

consistia em permear todos os seus sermões com essas verdades e, assim, ensinar o calvinismo às 

pessoas, ao mostrar-lhes a grandeza de nosso Soberano Senhor e de sua redenção gratuita. No 

entanto, ao tomar parte em conferências e discussões, o Dr. Lloyd-Jones usava termos teológicos e 

reformados, mas raramente fazia isso quando pregava aos domingos. As pessoas que aprendem 

sobre o cristianismo têm de começar na pré-escola da confi ança em Jesus Cristo, antes de chegar à 

escola primária da eleição e do propósito da expiação. Aprecio essa atitude sábia e inclino-me a 

adotar essa mesma abordagem, mas também penso que há ocasiões em que essas verdades, que 

devem ser pregadas, precisam ser declaradas claramente. Eu creio, de fato, nos cinco pontos do 

calvinismo e quero que todo crente creia neles, porque são o ensino da Bíblia. São o cristianismo 

histórico. Charles Haddon Spurgeon mostrou-se diferente do Dr. Lloyd-Jones ao pedir que os 

pastores convidados a pregar na grande abertura do Tabernáculo Metropolitano falassem sobre os 

Cinco Pontos, um ponto em cada noite, durante uma semana. Londres precisava ouvir os Cinco 

Pontos, assim como precisa ouvir hoje.1

Geoffrey Thomas

A ênfase da Reforma sobre a graça soberana encontrou grande resistência, não 
somente da parte dos jesuítas, na Contra-Reforma católica romana, que foi 

iniciada especialmente para fazer recuar a maré da Reforma, mas também, como já vi-
mos, da parte de Jacob Arminius e seus seguidores. Os arminianos (ou remonstrantes) 
apresentaram cinco desafi os teológicos à fé reformada, afi rmando a sua crença na:

1 Sermão enviado por e-mail, de 1º de abril de 2008.
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• Eleição condicional. A eleição, disseram eles, está baseada na fé prevista, signi-
fi cando que Deus viu de antes do tempo que pecadores creriam em seu Filho e 
os escolheu com base nisso. Falando com exatidão, a eleição nem é soberana 
nem imerecida.

• Expiação universal. Os méritos de Cristo são universais, ou seja, Cristo obteve 
a salvação para todos indistintamente – mas somente aqueles que crêem rece-
bem a sua efi cácia. A obra expiatória de Cristo torna possível que todos sejam 
salvos, embora não assegure a salvação de ninguém.

• Depravação parcial. O homem é seriamente depravado, mas não é depravado 
por completo. Com a graça capacitadora de Deus, ele tem vontade espontânea 
e habilidade de escolher a salvação em Cristo. Todos escolhem cooperar ou não 
cooperar com a chamada do evangelho à fé e ao arrependimento. Os pecadores 
são nascidos de novo pelo Espírito somente quando crêem por sua própria 
escolha.

• Graça resistível. O homem pode resistir a chamada de Deus, interna e graciosa, 
para a salvação; assim, a obra do Espírito é defi nida e controlada pela disposi-
ção do pecador em cooperar. A graça de Deus pode ser vencida.

• Apartar-se da graça. Arminius e os primeiros arminianos não tinham certeza 
quanto ao ensino de que um crente podia apartar-se da graça, mas, por volta 
da época em que o Sínodo de Dort se reuniu (1618), os arminianos haviam 
rejeitado a doutrina da perseverança dos santos. Eles diziam que, se um crente 
não permanece na fé, ele não será salvo.

Os delegados do Sínodo de Dort reconheceram que o ensino arminiano ameaçava 
dois grandes temas do evangelho: a glória que pertence somente a Deus em salvar peca-
dores e a segurança do crente na invencível graça de Deus. A rejeição desses dois temas 
implica o repúdio da salvação somente pela graça soberana.2 O sínodo respondeu a esses 
desafi os tanto negativa como positivamente nos Cânones de Dort. No aspecto negativo, 
os delegados refutaram o arminianismo em cada nuance de suas rejeições; no aspecto 
positivo, os delegados do sínodo expuseram as principais doutrinas calvinistas da salva-
ção, de maneira construtiva, apresentando o âmago do que é chamado de calvinismo 
soteriológico. A palavra soteriológico deriva-se de soteria, a palavra grega que signifi ca 

2 Cornelis P. Venema, But for the Grace of God: An Exposition of the Canons of Dort (Grand Rapids: 
Reformed Fellowship, 1994), p. 14-17. Neste capítulo e no próximo, sou devedor a Geoff rey Th omas 
pelos sermões que ele pregou sobre a depravação e a eleição alguns anos atrás.
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“salvação”; soteriológico, então, signifi ca apenas aquilo que diz respeito à verdade ou à 
doutrina da salvação. De acordo com os Cânones de Dort, a graça soberana de Deus em 
salvar pecadores é central à salvação. Em termos simples, os cânones propõem:

• a graça soberana concebida (eleição incondicional)
• a graça soberana merecida (redenção específi ca)
• a graça soberana necessitada (depravação total)
• a graça soberana aplicada (graça irresistível)
• a graça soberana preservada (perseverança dos santos)

Esses cinco pontos estão integralmente ligados; permanecem de pé ou caem juntos. 
Estão arraigados em duas verdades indiscutíveis das Escrituras: a completa ruína do 
homem causada pelo pecado e o perfeito, soberano e gracioso remédio de Deus em 
Cristo. Essas partes da salvação se harmonizam para prover-nos uma percepção coeren-
te e bíblica da graça, revelando como Deus salva pecadores para a sua glória. Mostram 
quão grande é a graça de Deus, como ela dirige tudo neste mundo e como a salvação não 
depende de qualquer coisa que o homem pode oferecer. O verdadeiro âmago do calvinis-
mo é o fato de que Deus ama soberana e graciosamente pecadores, com amor pleno e 
incondicional em Cristo.

É importante observar que os cinco pontos não resumem todo o calvinismo; isso 
seria um ponto de vista mutilado da fé reformada. Um dos alvos deste livro é mostrar a 
grandeza panorâmica da cosmovisão reformada. As confi ssões reformadas, bem como 
inúmeros livros, tais como Calvinismo, de Abraham Kuyper, Th e Basic Ideas of Calvinism 
[As idéias básicas do calvinismo], de Henry Meeter, Are Five Points Enough? Th e Ten 
Points of Calvinism [Cinco pontos são sufi cientes? Os dez pontos do calvinismo], de 
Leonard Coppes, e Beyond Five Points [Além dos cinco pontos], de Ernest C. Reisinger e 
D. Matthew Allen, mostram-nos que o calvinismo é muito grande e amplo para ser in-
corporado em cinco doutrinas.3 Richard Muller diz que os cinco pontos são “elementos 
que só podem ser entendidos no contexto de um corpo de ensino mais amplo”, que inclui 
a necessidade da justifi cação tão-somente pela fé graciosa, obediência repleta de grati-
dão, os sacramentos como meios de graça e muito mais. Muller conclui: “Quando aquele 
grande número de pontos ensinados pelas confi ssões reformadas não é respeitado, os 

3 Abraham Kuyper, Calvinismo (São Paulo: Cultura Cristã, 2002). Henry H. Meeter, Th e Basic Ideas 
of Calvinism, 6th ed. (Grand Rapids: Baker, 1990); Leonard H. Coppes, Are Five Points Enough? Th e 
Ten Points of Calvinism (Manassas, Va.: Reformation Educational Foundation, 1980); Ernest C. Rei-
singer e D. Matthew Allen, Beyond Five Points (Cape Coral, Fla.: Founders Press, 2003).

Depravação Total
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famosos cinco pontos são ameaçados e, de fato, dissolvidos – e a saúde espiritual contí-
nua da igreja é colocada em perigo”.4

No entanto, esses pontos sintetizam, realmente, a soteriologia calvinista, que é 
uma das mais importantes contribuições teológicas do calvinismo. Em algumas de suas 
áreas mais controversas, o plano calvinista de salvação é mais bem defendido por esses 
cinco pontos.5

Os cinco pontos são convenientes memorizados por meio do acrônimo TULIP [em 
inglês], que, desde o fi nal do século XVII tem sido uma maneira de resumir o ensino da 
soteriologia reformada.6 Contudo, o acrônimo tem pontos fracos: ele reorganiza a or-
dem dos Cânones de Dort e simplifi ca-os. Os cânones dizem muito mais do que apenas 
o que é representado pelo TULIP e dizem-no com muito mais vitalidade e numa ordem 
melhor. Entretanto, o TULIP pode ser usado com proveito, contanto que cada ponto seja 
explicado com nuanças sufi cientes. Portanto, seguirei essa ordem enquanto examino os 
cinco pontos.

Algumas pessoas têm tentado modifi car a terminologia dos cinco pontos do cal-
vinismo. Preferem depravação radical, ou corrupção radical, ou mal difundido, que suge-
re ser o mal a raiz de todas as coisas, em lugar de depravação total, que supõem signifi -
car que todo homem é tão mal quanto pode ser e não possui qualquer bem. Preferem 
usar a expressão eleição soberana a eleição incondicional, porque aquela indica que a es-
colha graciosa de Deus torna o homem disposto a receber a salvação em Cristo, en-
quanto a eleição incondicional parece minimizar a necessidade de arrependimento e 

4 Richard Muller, “How Many Points?”, em Calvin Th eological Jounal, v. 28, n. 2 (1993), p. 433. 
5 Quanto a livros sobre os cinco pontos do calvinismo, ver Horatius Bonar, et al., The Five 
Points of Calvinism (Evansville, Ind.: Sovereign Grace Book Club, 1962); Ronald Cammenga e 
Ronald Hanko, Saved by Grace: A Study of the Five Points of Calvinism. 2nd ed. (Grandville, Mich.: 
Reformed Free Publishing Association, 2002); Robert L. Dabney, The Five Points of Calvinism 
(Harrisonburg, Va.: Sprinkle, 1982); Herman Hanko, Homer C. Hoeksema e Gise J. Van Baren, 
The Five Points of Calvinism (Grand Rapids: Reformed Free Publishing Association, 1976); Bas-
tian Kruithof, The High Points of Calvinism (Grand Rapids: Baker, 1949); Edwin H. Palmer, The 
Five Points of Calvinism (Grand Rapids: Baker, 1972); William Parks, Sermons on the Five Points 
of Calvinism (London: Sovereign Grace Union, 1929); Duane E. Spencer, TULIP: Os Cinco Pontos 
do Calvinismo à Luz das Escrituras (São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 1992); William D. 
Smith, What is Calvinism? (Philadelphia: Presbyterian Board of Publication, 1908); David N. 
Steele, Curtis C. Thomas e S. Lance Quinn, The Five Points of Calvinism: Defined, Defended, Do-
cumented, 2nd ed. (Philipsburg, N.J.: P&R, 2004); Ben A. Warburton, Calvinism (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1955).
6 Quanto a um estudo sobre o uso recente do acrônimo TULIP, ver Kenneth J. Stewart, What Future 
for Five Points of Calvinism? (Ensaio apresentado na reunião anual da Evangelical Th eological Society, 
2006). 
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fé. Em lugar de expiação limitada, que dizem transmite a idéia de que o amor e o poder 
de Deus são limitados, sugerem expiação defi nida ou redenção particular, as quais enfa-
tizam que a morte de Cristo se deu em favor de indivíduos específi cos. Preferem graça 
efi caz ou efetiva a graça irresistível, que, segundo dizem, confl ita com a tendência hu-
mana de resistir a obra comum do Espírito Santo. E escolhem enfatizar a perseverança 
de Deus ou a preservação dos santos, que atinge a fonte da perseverança, em vez de 
preferirem a perseverança dos santos.

Embora essas revisões, falando tecnicamente, sejam coerentes com as Escrituras, 
nenhuma delas é essencial. Pessoalmente, se tivesse de mudar a terminologia de qual-
quer parte do acrônimo TULIP, escolheria apenas usar expiação defi nida em lugar de ex-
piação limitada, para evitar mal-entendido. No entanto, quando corretamente explicado, 
o TULIP apresenta muito bem a soteriologia calvinista e defende-a contra seus críticos e 
contra a teologia arminiana.7 Os críticos dizem freqüentemente que o TULIP represen-
ta uma forma de teologia cruel e severa, mas o calvinismo é realmente a teologia mais 
amável que podemos imaginar, visto que é uma teologia da graça.

Este capítulo explica de modo breve a depravação total, o primeiro dos cinco 
pontos do calvinismo. Os cinco próximos capítulos explicarão os demais pontos: elei-
ção incondicional, expiação limitada (dois capítulos), graça irresistível e perseverança 
dos santos.

A Bíblia nos diz que, embora o homem caído seja capaz de praticar alguns atos exte-
riormente bons, ele não pode fazer alguma coisa verdadeiramente boa ou agradável aos 
olhos de Deus (Rm 8.8), a menos que seja regenerado pelo Espírito Santo (Jo 3.1-8). Do 
ponto de vista de Deus, que é o único ponto de vista verdadeiro, o homem natural é in-
capaz de fazer o bem, em pensamentos, palavras ou atos, e, por isso, não pode contribuir 
em nada para a sua salvação. Ele está em rebelião total contra Deus.

Quando os calvinistas falam em depravação total, estão confessando nosso demé-
rito, digno do inferno, e nossa corrupção diante de Deus por causa de nosso pecado ori-
ginal e atual. Não podemos anular nosso demérito nem fazer qualquer coisa para mere-
cer o favor salvífi co de Deus. Para assimilarmos todas as implicações desta verdade, 
temos de entender cinco coisas que estão no âmago do que as Escrituras apresentam 
quanto ao signifi cado da depravação total.

7 R. C. Sproul disse que mudar essas expressões “parece um tão grande desperdício do TULIP, que 
fi caremos com o acróstico original e desenvolveremos os esclarecimentos necessários” (Grace Unk-
nown: Th e Heart of Reformed Th eology [Grand Rapids: Baker, 1997], p. 188).
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INIQÜIDADE ABERR AN T E

Primeiramente, a depravação total é inseparável da iniqüidade. A depravação total é 
o resultado inevitável de nosso pecado, e o pecado é o resultado inevitável de nossa de-
pravação total. Não podemos entender o que signifi ca depravação total, se não entende-
mos o que é o pecado. A Bíblia nos diz que “o pecado é a transgressão da lei” (1Jo 3.4). 
Portanto, o pecado é qualquer falha em conformar-nos com a lei moral de Deus em nos-
sas ações, atitudes ou natureza – quer por fazermos ou sermos o que não deveríamos 
fazer ou ser (pecados de comissão), quer por não fazermos ou não sermos o que deverí-
amos fazer e ser (pecados de omissão). O pecado é iniqüidade, e toda iniqüidade é con-
trária a Deus. Em essência, o pecado é tudo que está em oposição a Deus. O pecado 
afronta a Deus, viola o seu caráter, sua lei e sua aliança. Como disse Martinho Lutero, o 
pecado falha em “deixar Deus ser Deus”. O pecado tem como alvo destronar a Deus e se 
esforça por colocar alguém outro em seu legítimo trono.

A Bíblia emprega diversas palavras para expressar o signifi cado de pecado. 
Consideradas individualmente, elas signifi cam: (1) errar o alvo que Deus estabeleceu 
como nosso alvo – ou seja, não vivermos para a sua glória; (2) ser rebelde e irreverente, 
o que signifi ca mostrar ausência de retidão; (3) transpor os limites da lei de Deus – ou 
seja, transgredir os limites estabelecidos por ele; (4) engajar-se em iniqüidade – ou seja, 
desviar-se do rumo certo, mostrar falta de integridade ou falhar em praticar o que Deus 
ordena; (5) desobedecer a Deus e rebelar-se contra ele, por meio da perda de confi ança e 
de um ato consciente de traição; (6) cometer perversão por voltar a mente contra Deus; 
(7) cometer abominação contra Deus por praticar atos especifi camente repreensíveis 
para ele.8

Toda pessoa – incluindo você e eu – tem errado o alvo, sendo irreverente por natu-
reza. Toda pessoa transgride as linhas de proibição de Deus e se engaja em iniqüidade. 
Toda pessoa desobedece à voz de Deus, rebela-se contra ele e se inclina a cometer per-
versão e abominação. Isaías 53.6 diz: “Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; 
cada um se desviava pelo caminho”; e Romanos 3.23 afi rma: “Todos pecaram e carecem 
da glória de Deus”.

Assim, a depravação total signifi ca que somos transgressores da lei de Deus em to-
dos os pontos. Por natureza, não amamos a Deus acima de tudo e o nosso próximo como 
a nós mesmos. Estamos em “inimizade contra Deus” (Rm 8.7), vivendo em hostilidade 

8 Millard Erickson, Christian Th eology (Grand Rapids: Baker, 2002), p. 586-593.
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ativa e inquieta para com ele; e somos “odiosos” e odiamos “uns aos outros” (Tt 3.3). 
Estamos sempre pecando, pois nossos motivos nunca são completamente puros.

IN T ERIORIDADE PRIM ÁRIA 

Em segundo, a depravação total é primariamente voltada ao íntimo – essa interiori-
dade procede de nossa queda trágica e profunda em Adão. Quando pensamos sobre o 
pecado, somos inclinados a limitar-nos a ações exteriores, tais como assassinato, roubo, 
homicídio, crueldade e qualquer coisa que seja exterior e observável no comportamento 
humano. Contudo, a Bíblia é mais rigorosa e muito mais radical. Ela não contempla 
apenas o que é exterior, palpável, audível; antes, ela vai às profundezas da vida humana 
e diz que o pecado e a depravação também existem ali – em nossos pensamentos, ambi-
ções, decisões, motivos e aspirações.

Jesus disse que não é o que um homem come ou toca que o contamina, e sim o que 
vem de dentro dele que corrompe e afeta tudo que ele pensa e faz (Mt 15.17-20). O que 
acontece não é tanto que as ações ou o falar do homem erram o alvo, e sim que o coração 
do homem erra o alvo. O próprio coração do homem é incrédulo, egoísta, cobiçoso, sen-
sual e deseja sempre destronar o próprio Deus. Por conseguinte, o próprio desejo de 
pecado é pecado. João Calvino o afi rmou desta maneira: “De acordo com a constituição 
de nossa natureza, é mais fácil extrairmos óleo de uma pedra do que praticarmos uma 
boa obra”.9

Por que é assim? Por que todos nós somos tão interiormente depravados? Por que 
é impossível o homem natural produzir qualquer retidão? Para responder essas pergun-
tas, temos de retornar ao Paraíso. Ali, fomos afetados pelo pecado de Adão de duas ma-
neiras. Primeira, a culpa do pecado dele nos foi imputada, de modo que somos pecadores 
culpados diante de Deus, como Paulo nos diz realisticamente em Romanos 5.18: “Por 
uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação”. Segunda, herda-
mos a contaminação do pecado de Adão, de modo que somos pecadores corruptos 
diante de Deus, concebidos e nascidos em iniqüidade, como Davi nos diz em Salmos 
51.5: “Eu nasci na iniqüidade, e em pecado me concebeu minha mãe”. Logo, somos de-
pravados em nosso ser interior por meio da queda de Adão, tanto em nosso estado de 
culpa como em nossa condição de corrupção. Isaías disse que o melhor de nossa justiça 
– ou seja, o melhor de nosso melhor – é apenas “trapo da imundícia” diante de Deus (Is 
64.6). Somos piores do que podemos imaginar. Jeremias disse: “Enganoso é o coração, 

9 Inst., 3.14.5.

Depravação Total
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mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto; quem o conhecerá?” (Jr 
17.9). Calvino declarou que ninguém conhece nem mesmo 1% de seu pecado. E um an-
tigo provérbio diz: “Se as faltas do melhor dos homens fossem escritas em sua testa, isso 
o faria colocar o chapéu sobre os olhos”.10

Aos olhos de Deus, temos dois problemas: temos uma péssima fi cha criminal e um 
coração mau – e o segundo é o pior dos dois problemas. Quando entendemos nossa de-
pravação interior em harmonia com os termos bíblicos (ler Rm 3.9-20), vemos que esta 
condição – conhecida pela expressão teológica pecado original – é um fardo maior do que 
os nossos pecados atuais, pois todos os nossos pecados procedem da fonte de nosso pe-
cado original e de nosso coração mau. Pecamos porque somos inerentemente deprava-
dos. Essa é a razão por que Calvino escreveu: “Todo pecado deve convencer-nos da ver-
dade geral da corrupção de nossa natureza”.11

Quando Paulo teve um vislumbre de sua depravação, confessou que era o “principal 
dos pecadores” (1Tm 1.15). Quando John Bunyan viu uma pequena medida de sua de-
pravação interior, disse que trocaria seu coração com qualquer pessoa de toda a 
Inglaterra.12 Lutero resumiu bem o nosso problema: “O pecado original em nós é seme-
lhante à nossa barba. Nós a tiramos hoje, e o rosto parece limpo; amanhã nossa barba já 
cresceu de novo e não cessa de crescer enquanto estamos na terra. De modo semelhante, 
o pecado original não pode ser extirpado de nós; ele surge em nós enquanto vivemos”.13

 
INCLUSÃO TR ÁGIC A

Terceiro, a depravação total signifi ca que o pecado é tragicamente inclusivo, ou seja, ele 
impacta de modo horrível todas as nossas partes. Há algo terrivelmente errado naquilo 
que somos no interior e em cada aspecto de nosso ser. Nenhum elemento de nossa perso-
nalidade é menos afetado pelo pecado do qualquer outro elemento. Nosso intelecto, nossa 
consciência, nossas emoções, nossas ambições, nossa vontade, que são fortalezas de nossa 
alma, estão todos escravizados ao pecado, por natureza. Foi por isso que Jesus exclamou: 
“Quantas vezes quis eu reunir os teus fi lhos... e vós não o quisestes!” (Mt 23.37).

10 Select Proverbs, Italian, Spanish, French, English, British, etc., chiefl y moral (London: 1707), p. 111. 
11 John Calvin, Commentaries of Calvin (Grand Rapids: Eerdmans, 1950ff .) on Psalm 51.5 (De agora 
em diante, Commentary em Salmo 51.5).
12 Cf. John Bunyan, Grace Abounding to the Chief of Sinners (Choteau, Mont.: Old Paths Gospel Press, 
[19--]), p. 88-95. 
13 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold (Darlington, England: Evangelical Press, 
2006), p. 144.
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A depravação total não é depravação absoluta. Nesse ponto, os calvinistas sempre 
se esforçaram por afi rmar que a depravação total não implica que os homens são animais 
ou demônios ou que são tão depravados quanto poderiam ser. Este mundo não é o infer-
no. A depravação total não signifi ca que um incrédulo é totalmente mau em tudo que 
faz, e sim que nada do que ele faz é totalmente bom. O homem não é tão caído que per-
deu a conscientização de Deus ou a consciência; por meio da bondade comum de Deus, 
o homem ainda é capaz de mostrar afeição familiar, fazer o bem cívico e cumprir deveres 
como cidadão; é capaz de grande heroísmo, grande coragem física, de grandes atos de 
auto-renúncia. Contudo, ele é um pecador corrompido em cada aspecto de sua natureza 
e, como tal, é totalmente incapaz de realizar qualquer bem espiritual aos olhos de Deus.

A depravação total signifi ca que, quando Deus examina o coração, a consciência, as 
afeições, a vontade ou qualquer parte do homem, ele acha cada parte contaminada e 
danifi cada pelo pecado. Sem a graça salvadora, toda parte do homem está alienada de 
Deus e seguindo ativamente o pecado. Se o Espírito nos ensina isso de modo experien-
cial, entendemos esta confi ssão de Jonathan Edwards: “Quando olho para o meu coração 
e tenho uma visão de minha impiedade, ela se parece com um abismo infi nitamente 
mais profundo do que o inferno”.14 Como escreveu D. Martyn Lloyd-Jones: “Quando al-
guém vê verdadeiramente a si mesmo, sabe que ninguém pode dizer algo a seu respeito 
que seja exageradamente mau”.15

INC APACIDADE SERVIL

Quarto, a depravação total implica incapacidade. Signifi ca que, por natureza, somos 
ativamente “viciados no pecado”. Não há nenhum pensamento, nenhuma palavra, ne-
nhum ato, nenhuma área da vida humana que não seja afetada pelo pecado. Romanos 
6.16 diz que por natureza somos escravos do pecado: “Não sabeis que daquele a quem 
vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos 
[escravos], seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça?” Considere isso 
literalmente, por um momento. Um escravo era propriedade de seu senhor. Um escravo 
não tinha tempo, bens ou riqueza dele mesmo. Não tinha um momento sequer do qual 
podia dizer: “Este momento é meu; meu senhor não tem qualquer direito sobre este 
momento”. O escravo era sempre propriedade de seu senhor. Todos os seus momentos, 
todos os seus talentos e cada uma de suas posses eram totalmente de seu senhor. Por 

14 Citado em John Blanchard, Gathered Gold (Welwyn, England: Evangelical Press, 1984), p. 64.
15 D. Martyn Lloyd-Jones, Estudos no Sermão do Monte (São José dos Campos, SP: Fiel, 2008), p. 63.
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isso, Paulo disse, vocês são, por natureza, escravos do pecado (Rm 6.16). O pecado é o 
senhor de vocês. O pecado assenhoreou-se de vocês. Está no controle. Mas ele lhes deu, 
em todo tempo, a impressão de que vocês eram livres e donos de seu próprio destino.

A depravação total acarreta incapacidade moral. Em nós mesmos, somos incapazes 
de fazer qualquer coisa a respeito de nossa condição. Somos, por natureza, espiritual-
mente incapazes e indispostos de salvar a nós mesmos. Não podemos apreciar a fé cristã 
e somos incapazes de agir em direção à nossa conversão. “Não podemos fazer nada, se-
não pecar”, disse Calvino, “enquanto o Espírito Santo não forma uma nova vontade em 
nós”.16 Não importa o quanto o homem natural seja exortado pela lei ou pelo evangelho 
a crer em Cristo e abandonar o pecado, ele é “incapaz, por suas próprias forças, de con-
verter-se e preparar-se a si mesmo para isso” (Confi ssão de Fé de Westminster, 9.3). 
Charles Hodge o afi rmou de modo pungente: “A rejeição do evangelho é uma prova tão 
clara da depravação moral como a incapacidade de ver o sol ao meio-dia é uma prova da 
cegueira”.17 O homem natural pode ter o desejo de ser livre de alguns pecados e das 
conseqüências do pecado; pode até realizar esforços nessa direção. Todavia, a sua servi-
dão ao pecado é profunda. Ele não está apenas se perdendo ou morrendo, ele é perdido e 
morto em ofensas e pecados (Ef 2.2).

Cada pessoa no mundo é, por natureza, escravo do pecado. O mundo, por natureza, 
está preso nas garras do pecado. Que choque para a nossa complacência – por natureza, 
tudo em nós pertence ao pecado. Nossas recusas, nossas omissões, nossos talentos, 
nossas ações pertencem ao pecado. Toda faceta de nossa personalidade está sujeita ao 
pecado. Ele nos possui e nos domina. Somos servos do pecado.

A depravação total está ativa em nós. Ela não signifi ca apenas ausência de retidão, 
mas também a presença da corrupção. Nossa depravação é imensamente criativa e in-
ventiva, planejando sempre novas maneiras de transgredir a vontade de Deus. É um 
câncer que sempre cresce em nós – uma entidade alastrante, produtiva e vigorosa, que 
se auto-propaga. É fogo sem controle – uma força viva, violenta, poderosa. Nos horrores 
do Holocausto, na monstruosidade do terrorismo e nas terríveis manchetes de nossos 
jornais, vemos do que a nossa natureza humana, corrupta e ativa é capaz, dadas as con-
dições necessárias, se Deus nos entrega a nós mesmos.

Meu querido amigo não-salvo, você é “viciado no pecado”. Neste exato momento, 
você é um escravo, um escravo em seu leito, nesta noite – ainda que você ore. E será um 

16 John Calvin, Hebrews and the Epistles of Peter. trans. William B. Johnston, ed. David W. e Th omas 
F. Torrance (Grand Rapids: Eerdmans, 1963), p. 223-224.   
17 Charles Hodge, An Exposition of the Second Epistle to the Corinthians (New York: Robert Carter & 
Brothers, 1862), p. 84.
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escravo enquanto o grandioso poder de Deus não o ressuscitar da morte espiritual, abrir 
seus olhos cegos, descerrar seus ouvidos surdos e romper as cadeias da depravação que 
o envolvem. E, mesmo depois, você continuará lutando contra o seu pecado, pois até ao 
fi nal somos “viciados em pecado” que estão sendo recuperados (Rm 7.24).

PROBLEMA MORTAL

Finalmente, a depravação total é um lembrete do problema fi nal do pecado: o salário 
do pecado é a morte (Rm 6.23). Se você serve ao pecado, receberá o salário do pecado. Este 
é um universo moral. Vivemos, nos movemos e existimos em Deus. Todo o sopro de 
nossa vida está nas mãos dele. Plante uma semente de pecado e você obterá uma colhei-
ta de juízo. Semeie um vento de incredulidade e você colherá a tempestade da destruição. 
“Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo” (Hb 
9.27). O juízo é sempre iminente. Há o momento em que Deus nos chama ao julgamento 
e temos de prestar contas.

A realidade da morte física é inevitável. Nos registros eternos de Deus, você e eu 
temos um compromisso unilateral com a morte. A absoluta certeza a respeito de cada 
um de nós é a separação entre nosso corpo e nossa alma. Mas, além dessa morte, há a 
morte espiritual – a separação entre a nossa alma e Deus, de modo que perdemos a 
imagem de Deus, a comunhão com ele e estamos sob a sua maldição. Acima de tudo, há 
a morte eterna – em que a alma e corpo são separados de Deus para sempre, sem qual-
quer alívio da parte da graça comum. A morte eterna é o inferno – a solene e apavorante 
realidade que o livro de Apocalipse chama de “o lago que arde com fogo e enxofre... a se-
gunda morte” (Ap 21.8). O inferno é a fossa do universo. É aquele incinerador cósmico 
apavorante no qual, um dia, Deus reunirá o lixo do mundo; aquele lugar que está sempre 
sob a ira infl exível de Deus, onde o verme da memória não morre, onde estará o falso 
profeta, onde o Dragão e Besta estarão (ver Ap 12-13) e onde estarão todos aqueles que 
morrerem em seu pecado. O inferno é a lógica por trás do pecado. É a resposta divina à 
impenitência persistente e à desobediência fi nal. A corrupção é a precursora da perdição. 
O inferno é aquilo que Deus pensa sobre o pecado impenitente e a depravação total.

O calvinismo ensina a pecaminosidade do homem e a depravação total.18 Mas de-
clara que o pecado e a depravação são anomalias. Em última análise, eles estão além da 

18 Os puritanos calvinistas foram excelentes em expor a hediondez do pecado. Ver Jeremiah Bur-
roughs, Th e Evil of Evils (Morgan, Pa.: Soli Deo Gloria, 1995); Ralph Venning, O Pecado é Coisa Séria 
(São Paulo: PES, 2007); Th omas Watson, Th e Mischief of Sin (Morgan, Pa.: Soli Deo Gloria, 1994); 
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razão. Não há termos capazes de retratar a sua hediondez e vileza. Eles representam o 
cúmulo da estupidez e da insanidade espiritual. A magnitude de nosso pecado e nossa 
depravação exibe a magnitude de nossa necessidade do caminho da salvação de Deus, no 
evangelho.

O calvinismo nos humilha e exalta a Deus. Ian Hamilton conclui:

O calvinismo desafi a o orgulho no coração dos homens. Somos inata e naturalmente mais 
acomodados com o arminianismo, que nos permite fazer uma contribuição à nossa salvação. 
Sermos confrontados com a verdade de nossa total incapacidade nos humilha profundamen-
te, mas é a verdade da própria Palavra de Deus, e não uma idéia que João Calvino inventou em 
Genebra. Tornar-nos convencidos disso e confi ar-nos somente à misericórdia de Deus, em 
Cristo, elimina (em grande medida) o orgulho em nós e nos ensina a viver como homens e 
mulheres que se gloriam na graça de Deus. Isso é apenas outra maneira de dizer que o calvinis-
mo põe a Deus no lugar que lhe pertence e nos coloca onde devemos fi car. Essa é a prova do 
cristianismo autêntico e bíblico.19

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. O que é o arminianismo e por que ele foi rejeitado como antibíblico?

2. O que é a doutrina da depravação total?

3. Como você explicaria a doutrina da depravação total para um não-cristão?

Th omas Goodwin, “An Unregenerate Man’s Guiltiness Before God”, em Th e Works of Th omas Goo-
dwin, vol. 10 (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2006).   
19 Ian Hamilton, “Is Calvinism Hard-Hearted?”, em Presbyterian Network (Primavera 2007), p. 9.

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec4:76   Sec4:76Vivendo para Gloria 2a prova.indSec4:76   Sec4:76 10/5/aaaa   16:16:4610/5/aaaa   16:16:46



77

CAPÍTULO 5

ELEIÇÃO INCONDICIONAL

Negar a eleição soberana ou guardá-la em algum cubículo de teologia, nas estantes, sob o rótulo de 
“úteis para nada” ou “perigoso”, equivale a roubar do povo de Deus a visão mais plena da glória de 
Deus e limitar o culto da igreja à esfera da lógica humana.1

Robert Selph

A eleição incondicional é um das doutrinas mais controversas das Escrituras 
Sagradas. Alguns acham que ela é uma doutrina que Satanás usa para impedir o 

zelo evangelístico da igreja. Outros, incluindo os calvinistas, consideram-na uma verda-
de bíblica muito reconfortante, uma verdade sem a qual Deus seria privado de sua devida 
glória na salvação de pecadores. Para aqueles que minimizam o registro bíblico sobre a 
depravação total do homem, a eleição é a razão primária por que pessoas estão no infer-
no. Para os calvinistas, que aceitam o ensino bíblico sobre a depravação total, a eleição é 
a razão primordial por que pessoas estão no céu.2 Esses calvinistas podem dizer junta-
mente com Charles H. Spurgeon: “Creio na doutrina da eleição porque estou certo de 
que, se Deus não me tivesse escolhido, eu nunca o teria escolhido. Estou certo de que ele 
me escolheu antes de eu haver nascido, pois ele não me teria escolhido depois”.3

Apesar da abordagem de muitos sobre a eleição, poucos questionam o fato de que a 
Bíblia a ensina. O debate não diz respeito à realidade da eleição, e sim às bases sobre as 
quais algumas pessoas são eleitas para a salvação e outras não o são. Basicamente, há 
três pontos de vista:

1 Citado em John Blanchard, Sifted Silver (Darlington, England: Evangelical Press, 1975), p. 75.
2 Sam Storms, http://www.enjoyinggodministries.com/article/what-is-election.
3 Charles H. Spurgeon, C. H. Spurgeon autobiography, vol. 1: Th e Early Years, 1834-1859 (Edinbur-
gh: Banner of Truth Trust, 1962), p. 166.
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• Eleição merecida. O pelagianismo ensina que Deus elege aqueles que são bons. 
A eleição é um débito que Deus tem para com as pessoas boas, e não um dom 
que ele lhes outorga graciosamente. Um monge britânico chamado Pelágio (c. 
350-425 d.C.) popularizou a idéia de que Deus elege pessoas com base na jus-
tiça pessoal. O pelagianismo é completamente oposto ao que Paulo ensina em 
Tito 3.5-7 e tão extremo, que não necessita de outras explicações.

• Eleição condicional. O arminianos ensinam que Deus elege aqueles que são de-
pravados e que Ele previu creriam em Cristo para a salvação. Embora as pesso-
as sejam pecadoras, elas podem satisfazer a exigência de Deus, de crer em 
Jesus Cristo, por exercerem o seu livre-arbítrio.

• Eleição incondicional. O calvinismo ensina que Deus elege aqueles que são 
totalmente depravados e incapazes de exercer sua vontade caída para crer 
em Cristo. Deus os elege com base em seu beneplácito soberano, conquistan-
do a vontade deles para torná-los dispostos a exercer fé em Cristo para a 
salvação.

Então, o debate verdadeiro se dá entre a eleição condicional arminiana e a eleição 
incondicional calvinista. Como Sam Storm escreveu: “A questão se reduz a isto: Deus 
elege pessoas porque elas crêem no Senhor Jesus Cristo [arminianismo] ou Deus elege 
pessoas a fi m de que elas creiam em Cristo [calvinismo]?”4

A eleição condicional falha em três sentidos.5 Primeiramente, ela deixa de reco-
nhecer a primazia da eleição de Deus na salvação. De acordo com a Bíblia, o verbo eleger 
signifi ca “selecionar ou escolher”. A doutrina bíblica da eleição diz que antes da fundação 
do mundo Deus escolheu espontaneamente salvar um número de pessoas em Cristo (Ap 
7.9-17). Ele ordenou os meios pelos quais elas seriam salvos (Ef 1.4-5), apesar do seu 
pecado. Determinou redimir, trazer à fé e ao arrependimento, justifi car, santifi car, pre-
servar e glorifi car os eleitos, em e por meio de Jesus Cristo (Rm 8.28-39; 2Ts 2.13-14; 2 
Tm 1.9-10), ao mesmo tempo que determinou deixar outros que persistem em incredu-
lidade a perecer em seu pecado (Rm 9). A eleição é incondicional, visto que Deus não 
escolheu os eleitos por causa de qualquer bondade intrínseca neles (1Co 1.27-31) ou 
porque ele sabia que, um dia, eles creriam.

Em segundo, a eleição condicional deixa de reconhecer tanto a extensão de nossa 
depravação como a extensão da graça e da soberania de Deus. Fazendo isso, a eleição 

4 Sam Storms, Chosen for Life: Th e Case of Divine Election (Wheaton, Ill.: Crossway, 2007), p. 22.
5 Ver Iain D. Campbell, “Witness to History”, em Tabletalk, v. 25, n. 3 (Março 2001), p. 12-13.
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condicional rouba de Deus a sua glória e soberania absolutas. A eleição incondicional é 
uma conseqüência necessária das doutrinas da depravação total e da soberania e graça 
de Deus. Se formos tão depravados como a Bíblia diz que somos, nossa salvação não 
pode originar-se em nós mesmos. Somos, por natureza, mortos em “delitos e pecados” 
(Ef 2.1). Nossa única esperança está em um Deus soberano, amoroso e compassivo, que 
elegeu pessoas e deu seu próprio Filho para sofrer e morrer pelos eleitos, pois somos 
todos responsáveis por nosso pecado e merecedores da ira eterna de Deus. Sem a eleição, 
ninguém seria salvo. Spurgeon resumiu isso muito bem: “Da Palavra de Deus, aprendo 
que a condenação pertence ao homem, completamente, e que a salvação ocorre tão-so-
mente pela graça, do começo ao fi m. Aquele que perece escolhe perecer, mas o salvo é 
salvo porque Deus escolheu salvá-lo”.6 Em outras palavras, Deus recebe toda a glória na 
salvação, e o homem, toda a culpa na condenação.

Em terceiro, a eleição condicional não salva, realmente, ninguém. No fi nal, ela 
destrói os homens porque fundamenta a salvação, pelo menos parcialmente, em seres 
humanos depravados. Por outro lado, a eleição incondicional não destrói os homens; 
antes, ela os salva. É nossa amiga, e não nossa inimiga. Ela não deixa fora do céu aqueles 
que, de modo contrário, estariam lá. A eleição incondicional traz ao céu aqueles que, de 
outro modo, jamais seriam bem-vindos ali. Admirável não é o fato de que Deus rejeita, 
com justiça, alguns pecadores, e sim que ele salva graciosamente pecadores. “Devemos 
louvar a Deus pelo fato de que ele salva pessoas, e não acusá-lo de injustiça porque salva 
tão poucos”, disse Augustus Strong.7 Quem pode perscrutar o mistério de que Deus 
elege pecadores como nós, não por causa de nossas virtudes, mas apesar de nossos peca-
dos? Como disse J. C. Ryle: “O crente que conhece seu próprio coração sempre bendirá a 
Deus pela eleição”.8

A Bíblia explica a eleição incondicional em várias passagens, mais notavelmente em 
Romanos 8 e 9 e Efésios 1. Devemos estudar com atenção esses capítulos importantes e 
clássicos das Escrituras. Entretanto, na exposição da eleição, algumas passagens meno-
res são deixadas de lado. Vejamos uma dessas passagens – os primeiros dois versículos 
do início de 1Pedro 1.1-2:

6 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold (Darlington, England: Evangelical Press, 
2006), p. 161.
7 Augustus Strong, Systematic Th eology (Philadelphia: Griffi  th & Roland Press, 1909), p. 785.
8 J. C. Ryle, Meditações no Evangelho de Lucas (São José dos Campos, SP: Fiel, 2002), p. 288 (sobre 
Lucas 18.1-8).

Eleição Incondicional
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Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da Dispersão no Ponto, 

Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santifi ca-

ção do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos 

sejam multiplicadas.

Nestes versículos, Pedro nos ensina cinco grandes verdades sobre a eleição:

OS PEC ADORE S SÃO E SCOLHIDOS PEL A 
PRESCIÊNCIA DE DEUS

Os eleitos são escolhidos “segundo a presciência de Deus Pai”, disse Pedro. Ao usar 
o termo “presciência”, ele não estava se referindo somente ao intelecto e à onisciência de 
Deus ou ao seu conhecimento de eventos futuros, incluído seu conhecimento de que 
certas pessoas creriam. William Perkins escreveu: “Não somos eleitos... quer por nossa 
fé, quer de acordo com nossa fé, mas para a nossa fé; ou seja, eleitos para que creiamos”.9 
Pedro estava se referindo à presciência referente ao decreto, à determinação de Deus 
quanto àqueles que ele salvaria graciosamente da condenação justa. A presciência de 
Deus é inseparável de seu plano e propósitos soberanos (At 2.23), incluindo sua predes-
tinação de pecadores para serem conformados a Cristo. Como diz Romanos 8.29: “Aos 
que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de 
seu Filho”.

A eleição de Deus não é impessoal, nem caprichosa. Sabemos que isso é verdade 
porque, nas Escrituras, a idéia de conhecimento é mais afetiva do que intelectual; e isso 
é particularmente verdadeiro no conhecimento de Deus. Para Deus, conhecer verdadei-
ramente é amar verdadeiramente. Em Amós 3.2, Deus declarou a Israel: “De todas as 
famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi”. Isso não signifi ca que Deus ignorava 
tudo que estava acontecendo na Babilônia ou no Egito. Deus sabe tudo que se passa no 
mundo, incluindo a queda de cada pardal. Mas o conhecimento de Deus é inseparável de 
seu amor paternal e especial para com seu povo eleito. Esse amor, por sua vez, é insepa-
rável da seleção e aprovação de Deus. Essa é a razão por que Cristo, embora onisciente, 
poderá dizer aos impenitentes no Dia do Juízo: “Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, 
os que praticais a iniqüidade” (Mt 7.23). É claro que ele sabe tudo a respeito dos incrédulos 
impenitentes; ele os conhece por completo, mas não os conhece afetivamente.

9 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold, p. 163.
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A eleição de Deus quanto a seu povo é o seu selo de que os ama. Visto que Deus os 
elegeu, ele os amará em Cristo, seu Salvador, o qual os ama de tal modo que os chama de 
sua noiva. Além disso, havendo Jesus ido à cruz, para morrer por sua noiva, tomou sobre 
si mesmo todos os débitos dela. A presciência de Deus quanto a seu povo é como o amor 
de um homem por sua esposa. A presciência de Deus signifi ca que ele ama tão apaixona-
da e intimamente seu povo, que ofereceu seu próprio Filho para ir ao Calvário por eles.

Assim, Deus, o Pai, elege seu povo com base em seu amor eterno, constrangedor e 
soberano por eles. Por que ele os ama? Porque escolheu fazer isso. Amor soberano e 
imutável é a alegria e a realidade crucial do universo. É o alicerce da graça redentora de 
Deus. Não podemos ir além desse amor soberano, para chegarmos a qualquer outra 
coisa. O amor é a realidade essencial em Deus mesmo. Deus é amor.

A presciência de Deus signifi ca que ele tem sempre amado o seu povo. Ele os ama 
desde a eternidade. Assim como um cristão que crê na Bíblia não pode imaginar que 
Deus não existe, não é eterno, não é trino, assim também ele não pode pensar que Deus 
não ama seu povo e não exerce esse amor por meio de seu gracioso plano de salvação. 
Henry Law disse: “O amor eterno elaborou o plano; a sabedoria eterna traçou o modelo; 
a graça eterna veio ao mundo para realizá-lo”.10

O amor de Deus é espontâneo, seletivo e gracioso. Oh! Que glória é compreende-
mos que Deus é sempre assim! Ele sempre amou sua noiva, a igreja, e sempre foi inten-
samente apaixonado por sua salvação. Querido crente, permita que esta verdade admi-
rável aprofunde-se em sua alma: Deus escolheu-nos porque ele sempre nos conheceu de 
antemão, signifi cando que sempre nos amou.

PEC ADORE S SÃO E SCOLHIDOS PAR A A SAN T IDADE
POR MEIO DA SAN T IFIC AÇ ÃO DO E SPÍRI TO

Os eleitos são chamados à santidade por meio da obra santifi cadora do Espírito. 
Pedro disse isso por afi rmar que pessoas depravadas, pecaminosas, não podem entrar 
na presença do Deus santo e viver em santidade, a menos que Deus, por meio de seu 
Espírito, santifi que-as. Pedro disse que o Espírito realiza essa obra de santifi cação na-
queles que o Pai elege. O original grego neste versículo indica que crescimento em santi-
dade é um processo contínuo e não um ato que ocorre somente uma vez. Essa obra con-
tínua atrai os eleitos a seguirem a santidade em dependência do Espírito. Por isso, Pedro 

10 Henry Law, Christ is All: Th e Gospel in the Pentateuch (Stroke-on-Trent, U.K.: Tentmaker Publica-
tions, 2005), p. 253. 

Eleição Incondicional
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disse aos crentes neste mesmo capítulo: “Segundo é santo aquele que vos chamou, tor-
nai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento” (1Pe 1.15).

Com isso, Pedro refuta a objeção que os arminianos têm a respeito da doutrina da 
eleição. “Se a eleição é verdadeira, os homens podem viver como quiserem”, dizem os 
arminianos. “Portanto, a eleição é uma doutrina perigosa e desmoralizante. Se as pesso-
as obtém da eleição a sua segurança, seu andar santo com Deus será comprometido”. 
Pedro responde a isso dizendo que o propósito da eleição é tornar os homens santos. A 
eleição de Deus não destrói o esforço moral; antes, como observou Spurgeon: “A escolha 
de Deus torna os homens escolhidos em homens de escolha”.11 E Th omas Watson disse: 
“A santifi cação é a marca distintiva das ovelhas eleitas de Cristo”.12

Deus quer tornar santos os seus eleitos, pois ele os predestinou para serem confor-
mados à imagem de seu Filho. Ninguém pode dizer: “Sou um eleito; portanto, não preci-
so ser semelhante a Cristo”. Antes, como Pedro sugere, um crente deve dizer: “Porque 
sou um eleito, não posso evitar ser semelhante a Cristo”. Os eleitos de Deus não podem 
fi car tranqüilos vivendo no pecado; eles não podem viver sob o domínio do pecado (Rm 
6.11-14) ou viver de modo contrário a Cristo e sua vontade. Se somos eleitos, Deus 
comprometeu toda a plenitude e glória de seus recursos para tornar-nos semelhantes ao 
seu Filho. Assim como Deus determinou salvar os eleitos desde a eternidade passada e 
proveu a cruz do Calvário como o meio de salvação, assim também ele determinou que o 
efeito da salvação seja santidade até a eternidade.

PEC ADORE S SÃO E SCOLHIDOS EM CRI STO 
PAR A A OBEDIÊNCIA E A A SPER SÃO DO SANGUE

O Espírito santifi ca os eleitos para confi rmar que a eleição divina é “para a obediên-
cia e a aspersão do sangue de Jesus Cristo”, disse Pedro. Os crentes não foram eleitos 
apenas para receber os benefícios, mas para serem aspergidos com o sangue de Cristo. 
Foram escolhidos para terem a obra e os benefícios de Cristo aplicados a eles, de modo 
que vivam em obediência a Deus.

Aqui, Pedro se refere a Êxodo 24.3-8, passagem na qual Moisés, como servo de 
Deus, confi rmou a aliança entre o Senhor e Israel. Moisés aspergiu o sangue do sacri-
fício sobre o povo, simbolizando o derramamento de sangue sacrifi cial do Messias 

11 Charles H. Spurgeon, Cheque Book of the Bank of Faith (Ross-shire, U.K.: Christian Focus, 1996), 
p. 240.
12 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold, p. 164.
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vindouro, para o perdão dos pecados. Com esse ato, os israelitas reconheceram a si 
mesmos como o povo da aliança de Deus e prometeram que lhe obedeceriam em tudo 
(Êx 24.7). Quando Pedro disse que fomos eleitos para sermos aspergidos com o san-
gue, ele se referia ao sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, que foi derramado em 
favor de muitos para a remissão dos pecados. Por meio da morte de Jesus, os eleitos 
são redimidos (1Pe 1.18-19; cf. Hb 9.18-28; 12.24). Eles são colocados em aliança com 
o Deus todo-poderoso, a fi m de depositarem sua fé e esperança em Deus e lhe obede-
cerem (1Pe 1.2, 21).

O sangue do perdão é aplicado à alma do crente como fruto da eleição graciosa 
de Deus em Cristo. A eleição em Cristo e por meio do seu sangue é um ato salvífico 
de Deus. A eleição é o pai da fé, disse Calvino. Se somos crentes, somos eleitos para 
a fé e a salvação, eleitos para a união com Cristo, eleitos para a adoção, eleitos para 
participar da grande provisão redentora da parte de Deus mesmo. Fomos escolhidos 
por Deus para sermos a descendência de Abraão, herdeiros da promessa de Abraão. 
Essa promessa, disse Paulo, era que “recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido” 
(Gl 3.14). Somos nascidos de novo, somos perdoados, somos filhos de Deus, somos 
guardados pelo poder de Deus e glorificados – tudo isso por causa de nossa eleição 
em Cristo. Um dia, veremos nosso Salvador como ele é. Cristo nos alimentará e nos 
levará pelo rio da água da vida ao trono de Deus. Nossa eleição em Cristo nos oferece 
toda a glória da salvação.

Em resumo, por meio da presciência soberana e amorosa do Pai somos eleitos para 
sermos aspergidos pelo sangue de Cristo, para a obediência e a santidade, a fi m de que 
sejamos conformados à imagem de Deus, o Filho.

PEC ADORE S SÃO E SCOLHIDOS PE SSOALMEN T E

Pedro disse em sua saudação inicial: “Graça e paz vos sejam multiplicadas” (1Pe 
1.2b, ênfase acrescentada). O termo “vos” é específi co, defi nido e irreversível. Aqui se 
expressa uma escolha intensa e pessoal, que não é injusta.

A natureza pessoal da escolha é evidente até no Antigo Testamento. Ali, Deus afi r-
ma: “Amei a Jacó, porém aborreci a Esaú” (Ml 1.2-3; cf. Rm 9.13). Deus amou graciosa-
mente alguém como Jacó e, com justiça, deixou de lado outro como o réprobo Esaú. Essa 
é a essência do ponto de vista calvinista quanto à predestinação, o qual inclui tanto a 
eleição como a reprovação. Calvino ensinou que a eleição de Deus é sempre soberana e 
graciosa; nenhum dos eleitos merece ser eleito e entrar no céu. Ao mesmo tempo, a re-

Eleição Incondicional
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provação de Deus é sempre soberana e justa; nenhum dos reprovados será injustamente 
condenado ao inferno.13

A natureza pessoal da escolha de Deus é amorosa, paternal e relacional. Deus trata 
os seus milhões de fi lhos como se cada um deles fosse seu único fi lho. A minuciosidade 
do interesse amoroso e paternal de Deus é surpreendente. Os cabelos de nossa cabeça 
são todos contados. Nossos nomes estão inscritos nas palmas das mãos de Jeová e são 
levados no coração do Salvador, o Senhor Jesus. Ele sussurra nossos nomes comprados 
por sangue aos ouvidos do seu Pai, no céu, quando intercede por nós.

A eleição pessoal é um conforto incrível na sociedade contemporânea, impessoal e 
informatizada. Muitas pessoas se sentem sozinhas e insignifi cantes, como criaturas que 
se apegam desesperadamente a um pequeno planeta em um vasto universo. No entanto, 
o crente calvinista acha sua identidade no infi nito Deus deste imenso universo. Ele 
confessa, como o salmista: “O Senhor é o meu pastor; nada me faltará” (Sl 23.1). Aquele 
que nos escolheu graciosamente nunca nos abandonará. Todas as coisas cooperam para 
o nosso bem (Rm 8.28-39).

Nenhum calvinista que tem um relacionamento pessoal com o Deus da eleição 
incondicional precisa dizer: “Ninguém se preocupa comigo; eu não tenho importân-
cia”. Pelo contrário, Deus lhe outorga o direito de dizer: “Deus se preocupa tanto 
comigo que me deu o seu próprio Filho. Ele me ama e entregou-se a si mesmo por 
mim” (Gl 2.20). Quão maravilhoso é podermos confessar que “Cristo se deu a si mes-
mo por mim, satisfazendo todas as condições da justiça de Deus por mim. Em meu 
favor, Ele obedeceu à lei perfeitamente, em obediência ativa, amando a Deus acima 
de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo por trinta e três anos, neste 
mundo. Por mim, Cristo se tornou carne; por mim, ele viveu de modo perfeito neste 
mundo; por mim, ele sofreu agonia intensa e rejeição cruel. Por mim, ele não desceu 
do madeiro cruel, porque eu estava em seu coração enquanto ele pendia sob a ira de 
Deus. Ele pagou completamente a penalidade de meu pecado, até à morte, em obe-
diência passiva. Por mim, ele declarou que a salvação estava consumada (Jo 19.30). 
Agora, aquele que ressuscitou por mim vive para fazer intercessão por mim” (Rm 
8.34; Hb 7.25).

Quão intensamente pessoal é a eleição de Deus. Ela envolve o grande coração do 
Deus vivo.

13 Cf. Fred Klooster, A Doutrina da Predestinação em Calvino (São Paulo: SOCEP, 1992) p. 27-85.
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PEC ADORE S SÃO E SCOLHIDOS
PAR A SER EM ADOTADOS EM UM A FAMÍLIA IMEN SA

“Graça e paz vos sejam multiplicadas”, diz 1Pedro 1.2 (ênfase acrescentada). Deus 
elegeu os crentes para serem parte de uma igreja grande e invisível, eleita para a vida 
eterna. O “vos” de Pedro não é essencialmente singular, e sim um maravilhoso plural. 
Refere-se, em primeiro lugar, aos forasteiros que ele mencionou no versículo 1, que es-
tavam dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mas também se refere à 
igreja gloriosa, invisível, a imensa multidão que ninguém pode enumerar (Ap 7.9).

O céu não será habitado por poucos. A descendência de Abraão será tão numerosa 
como a areia nos mares e as estrelas no céu (Gn 15.5). A eleição declara a extraordinária 
generosidade de Deus, e não a sua mesquinhez.

A eleição de milhões de irmãos e irmãs signifi ca que os crentes compartilharão da 
glória eterna em uma família incrivelmente ampla e diversifi cada. A vasta eleição de 
Deus assegura-nos que o céu será uma vasta assembléia de comunicação. O céu fervilha-
rá com relacionamentos, primeiro com Cristo e o Deus trino, mas também com os ir-
mãos crentes e os anjos santos.

Além dessas cinco verdades sobre a eleição, extraídas de 1 Pedro 1.1-2, pelo menos 
dois outros aspectos desta doutrina admitem ser mencionados:

PEC ADOR E S PODEM T ER CERT EZA DE SUA ELEIÇ ÃO

Por meio da eleição, Deus assegura seus fi lhos de que eles são adotados em sua fa-
mília e pertencem a ele. Essa é a razão por que Pedro aconselha aos crentes: “Procurai, 
com diligência cada vez maior, confi rmar a vossa vocação e eleição” (2Pe 1.10).

Pedro não nega que nossa eleição pode ser obscurecida. Aqueles para os quais ele 
escreve são caracterizados como eleitos segundo o amor de Deus. Mas são também fo-
rasteiros no mundo, dispersos “no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia” (1Pe 1.1). 
Eles estão dispersos, sem pátria; não têm cidadania e residência permanente. Quando 
as coisas vão mal neste mundo, esses eleitos são perseguidos e estão em perigo de perder 
a vida. Então, eis o paradoxo: eles são amados eternamente por Deus como fi lhos queri-
dos, embora sejam estranhos e forasteiros no mundo.

O Novo Testamento nos lembra, repetidas vezes, esse paradoxo. João diz aos fi -
lhos que Deus adotou: “Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o 
conheceu a ele mesmo” (1Jo 3.1). Assim como a eleição de Jesus pelo Pai (“o meu esco-
lhido, em quem a minha alma se compraz”, Is 42.1) signifi cou pobreza, degradação, 
rejeição, morte e o sepulcro, assim também os seus seguidores têm de viver neste 
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mundo como estrangeiros que sofrem. A posição deles como fi lhos de Deus eleitos não 
é impressionante para o mundo. Por conseguinte, a eleição é freqüentemente obscure-
cida pelas condições humildes.

Como sabemos que somos eleitos de Deus? Sabemos por meio da fé, tendo um rela-
cionamento vital com Jesus Cristo. Em Cristo e suas promessas dadas em sua Palavra, 
achamos a segurança de nossa eleição. Como 1João nos diz repetidas vezes, quando 
possuímos a Cristo em sua Palavra, nós o desejamos por amor a ele mesmo, nós o conhe-
cemos em nossa alma, anelamos por ele em nosso viver, amamos aqueles que o amam, 
sabemos que passamos da morte para a vida como eleitos de Deus. Em última análise, 
Cristo é a nossa segurança de eleição. Conforme escreveu Calvino: “Se fomos escolhidos 
em Cristo, não acharemos a segurança de nossa eleição em nós mesmos; e nem mesmo 
em Deus Pai, se o imaginamos como separado de seu Filho. Portanto, Cristo é o espelho 
no qual devemos e, sem decepção, podemos contemplar a nossa própria eleição”.14

Cristo é o espelho em que você contempla a sua eleição? Você crê em Cristo como sua 
única esperança de salvação? Você vê beleza em Cristo, achando-o totalmente desejável? 
Você deseja a Cristo por amor a ele mesmo, e não por causa dos benefícios, tais como o céu? 
Oh! então, você tem a Cristo e o selo de sua eleição! Você é eleito de Deus, pois os eleitos são 
conhecidos por seus frutos (Mt 7.20) e o principal fruto é conhecer a Jesus Cristo; e esse 
conhecimento é a vida eterna (Jo 17.3). Se você pode dizer: “Nada menos do que Jesus me 
satisfaz, e nada mais do que ele é necessário, porque acho nele mais do que tudo”, você é um 
eleito de Deus, porque isso é o que a fé salvadora crê. Como Ernest Kevan escreveu: 
“Ninguém jamais veio a Cristo porque sabia que era um dos eleitos; antes, veio porque pre-
cisava de Cristo”.15 O maior sinal de nossa eleição é essa dependência de Cristo.

Não obtemos a certeza de nossa eleição ao discutirmos sobra a eleição. Somos asse-
gurados de nossa eleição pelos frutos da eleição que nos focalizam em Cristo. Em outras 
palavras, temos de focalizar-nos no arrependimento e na fé para chegarmos à segurança 
de nossa eleição. Como disse Joseph Alleine: “Prove sua conversão e dai jamais duvide 
de sua eleição”.16 E William Gurnall afi rmou que podemos saber que somos eleitos por 
uma obra da graça em nós, tão certamente como se estivéssemos ao lado de Deus quan-
do ele escreveu nosso nome no Livro da Vida.17 

A eleição sempre nos remete a Cristo. A fé em Cristo é tanto o fruto como a confi r-
mação da eleição. Deus escolhe os eleitos “nele” (Ef 1.4), por isso nunca devemos pensar 

14 Inst., 3.24.4.
15 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold, p. 161.
16 Joseph Alleine, Um Guia Seguro para o Céu (São Paulo: PES, 1987), p. 25.
17 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold, p. 160, 164.
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na eleição à parte de Cristo. Como disse John Blanchard: “O cristão foi selecionado para 
viver: viver essencialmente em Cristo, viver efetivamente para Cristo, viver eternamen-
te para Cristo”.18

PEC ADORES SÃO AFE TADOS DE MODO PA STOR AL 
PEL A GR AÇ A E A PAZ QUE A ELEIÇ ÃO TR AZ

Graça e paz, fl uindo de um senso do amor eletivo de Deus, se expressam de modo 
pastoral em diversas virtudes:

• Humildade. Em vez de promover orgulho e elitismo, a eleição é uma doutrina 
sobremodo humilhante para os crentes. Ela nos impede de tentar reverter os 
papéis em relação a Deus (Rm 9.6-23). Persuade-nos a permitir que Deus seja 
Deus, por ensinar-nos que há algumas coisas que Deus não nos revelou porque 
não são boas para nós, tais como quem é eleito e quem é reprovado (Dt 29.29) 
ou o que o amanhã nos trará (Tg 4.14). A eleição nos ensina a não nos ocupar-
mos com questões muito difíceis para nós (Sl 131).

A eleição também nos humilha por nos fazer compreender que devemos tudo à 
graça de Deus. Se nossos olhos foram abertos, vemos que nossa salvação se deve com-
pletamente ao amor e à compaixão soberanos de nosso Deus, e não a qualquer mérito 
em nós mesmos. A graça eletiva inicia a nossa salvação, realiza-a e preserva-a. Pedro 
disse, no versículo 5, que somos “guardados pelo poder de Deus”. Portanto, não pode-
mos nos orgulhar de nada. “Um calvinista orgulhoso é um paradoxo, uma contradição 
de termos”, observou Robert Peterson.19

Querido crente, ao elegê-lo, Deus lhe deu tudo. Ele lhe deu seu próprio Filho e, por 
meio dele, um novo coração, uma nova posição, uma nova vida. Humilhe-se passiva-
mente diante de seu Deus, que o escolheu, lembrando que você deve tudo a ele.

• Encorajamento. A eleição é profundamente encorajadora e confortante para 
os crentes. Ela nos diz que Deus nos escolheu, e não que nós o escolhemos 
(Jo 15.16), e que ele nos escolheu embora soubesse tudo a respeito de nos-
so pecado. Deus conhecia nossa personalidade, imperfeições, hipocrisia, 

18 John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold, p. 160.
19 Robert A. Peterson, Election and Free Will (Phillipsburg N.J.: P&R, 2007), p. 176.
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desânimo e frieza, mas, apesar disso, ele nos amou e determinou tornar-
nos semelhantes a Cristo.

Pense na história do apóstolo Pedro, que Cristo conhecia tão intimamente. Jesus 
sabia que numa noite Pedro aqueceria as mãos ao fogo e juraria nunca havê-lo conheci-
do. Jesus sabia que em certo momento Pedro tropeçaria de novo ao tentar comprometer 
o evangelho na presença de Paulo. Ele sabia que Pedro lutaria com a hipocrisia durante 
toda a sua vida. Apesar disso, Jesus escolheu Pedro, derramando o seu amor em um pe-
cador como esse.

Querido crente, Cristo ainda escolhe pecadores. Isso é boa notícia. Todavia, a me-
lhor de todas as notícias é que Cristo escolheu a mim e a você, conhecendo toda a nossa 
vida, antes do tempo, e sabendo quão desobedientes seríamos. Quão encorajador é este 
amor eletivo, ajudando-nos a seguir adiante e ser “fi rmes, inabaláveis e sempre abun-
dantes na obra do Senhor” (1Co 15.58). A eleição não nos desestimula a fazermos o 
bem, escreveu Calvino, ela nos faz “dedicar-nos à busca do bem como o alvo designado 
da eleição” (Ef 1.4).20

• Confiança. A eleição nos compele à evangelização, pois todos os eleitos têm 
de salvos por meio da Palavra apresentada a eles. Quando Paulo temeu ir a 
Corinto, Deus enviou um mensageiro para dar-lhe segurança: “Não temas; 
pelo contrário, fala e não te cales; porquanto eu estou contigo, e ninguém 
ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade” (At 18.9b-10). 
Isso foi um grande encorajamento para que Paulo propagasse o evangelho, 
assim como o é para nós hoje.

Não sabemos quantas pessoas Deus escolheu em nossas cidades. Cremos que fo-
ram muitas. Muitas ou poucas, ela são do Senhor; ele nos deu o meio de achá-las. 
Portanto, temos de falar, orar e visitar pessoas, abundando sempre na obra do Senhor 
e sempre prontos a dar a todos os que nos pedirem a razão da esperança que há em nós 
(1Pe 3.15).

A eleição deu coragem aos grandes missionários calvinistas do passado, a fi m de 
que avançassem na obra do Senhor, até com perigos e auto-renúncia, porque estavam 
confi antes de que o Senhor reuniria os seus eleitos. A eleição deu coragem a David 
Brainerd, William Carey, John Elias, Adoniram Judson, John Paton e muitos outros 

20 Inst., 3.23.12.

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec5:88   Sec5:88Vivendo para Gloria 2a prova.indSec5:88   Sec5:88 10/5/aaaa   16:16:4910/5/aaaa   16:16:49



89

missionários que deram sua vida em favor do ajuntamento dos eleitos. Eles criam, como 
afi rmou John Blanchard, que “na Bíblia a eleição e a evangelização andam de mãos da-
das, e não de punhos fechados” (At 13.44-49).21

Que encorajamento a eleição ainda proporciona à evangelização em nossos dias! 
Ela nos torna ousados por Cristo, removendo nossos temores, nossa timidez, nossa in-
diferença. Ela nos impele a orar, crendo que os eleitos estão nas mãos de Deus e que Ele 
usará a evangelização para atraí-los. A eleição nos torna pacientes, recordando-nos que, 
embora a evangelização seja uma obra urgente, porque os pecadores estão morrendo e 
indo para o inferno, todos os dias, ela não é uma obra desesperadora, pois Deus, à sua 
maneira e em seu tempo, reunirá todos os seus eleitos.

• Alegria e louvor. J. I. Packer chama de “segredo de família” a alegria que a eleição 
traz aos crentes.22 Eles têm uma segurança jubilosa que é incompreensível 
para o mundo. Para os verdadeiros crentes, disse John Piper, a eleição não é 
“uma doutrina a ser discutida, e sim um doutrina em que devemos nos regozi-
jar. Ela não foi planejada para disputas, e sim para missões. Seu objetivo não é 
causar divisão entre as pessoas (embora o faça), e sim torná-las compassivas, 
amáveis, humildes, mansas, perdoadoras” e enchê-las de gozo (Ef 1.3-14).23

A eleição glorifi ca a Deus (Ef 1.6, 12). “O alvo de nossa eleição é mostrarmos a glória 
de Deus em todas as maneiras”,24 disse Calvino. De acordo com os Cânones de Dort, a 
glorifi cação fi nal dos eleitos tem em vista a demonstração da misericórdia de Deus e o 
louvor da sua gloriosa graça (I, 7).25 A eleição nos faz louvar a Deus por nossa salvação. 
Como escreveu Sinclair Ferguson: “Enquanto não chegamos ao ponto em que podemos 
cantar sobre a eleição de todo o coração, ainda não compreendemos o espírito do ensino 
do Novo Testamento”.26 A eleição nos assegura que Deus é aquele que busca, e não aquele 
que é buscado. Logo, todo o louvor pertence a Ele. Como disse C. S. Lewis: “Os amáveis 
agnósticos falarão alegremente sobre o homem buscando a Deus. Para mim, eles estão fa-

21 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold, p. 177.
22 J. I. Packer, Teologia Concisa (São Paulo: Cultura Cristã, 1999), p. 140.
23 John Piper, “Unconditional election and the invincible purpose of God”, sermão sobre Romanos 
9.6-13, http://www.desiringgod.org/ResorceLibrary/ScriptureIndex. 
24 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold, p. 163.
25 Joel R. Beeke (ed.), Doctrinal Standards (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 1999), 
p. 98. 
26 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold, p. 161. Cf. Sinclair B. Ferguson, Th e 
Christian Life: A Doctrinal Introduction (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1989), p. 115-130.

Eleição Incondicional

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec5:89   Sec5:89Vivendo para Gloria 2a prova.indSec5:89   Sec5:89 10/5/aaaa   16:16:5010/5/aaaa   16:16:50



90 Calvinismo na Mente

lando sobre um rato buscando um gato... Deus me conquistou”.27 Como Josiah Conder 
escreveu em 1836:

Eu não escolhi a ti, Senhor, pois isso não podia acontecer;
Este coração ainda te recusaria, não me tivesses escolhido.
Do pecado que me corrompia tu me limpaste e me libertaste;
Há muito ordenaste-me, para que eu vivesse para ti.

A graça soberana me chamou e ensinou a minha mente;
O mundo encantava a mim, cego para as glórias celestiais.
Meu coração pertence somente a ti, anelo por tua rica graça;
Sabendo isto: se te amo, deves ter-me amado primeiro.28

A eleição é ensino da Bíblia, e não do homem. Ela promove humildade, e não orgu-
lho; encorajamento, e não desânimo; confi ança na evangelização, e não temor paralisan-
te; santidade, e não libertinagem; segurança, e não presunção; a glória de Deus, e não a 
nossa própria glória.29 Oh! Que a eleição nos faça exclamar juntamente com o apóstolo 
Paulo: “Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória 
eternamente” (Rm 11.36).

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. O que é a doutrina da eleição incondicional?

2. Quais são as razões bíblicas para crermos na doutrina da eleição?

3. Como a doutrina da eleição incondicional contribui para a formação do cará-
ter cristão?

4. Como a doutrina da eleição incondicional estimula a evangelização?

27 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold, p. 74.
28 Do hino “Tis Not Th at I Did Choose Th ee”, escrito por Josiah Conder, 1836.
29 Ver Richard D. Phillips, What Are Election and Predestination? (Phillipsburgh, N.J.: P&R, 2006), 
p. 9-18.
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CAPÍTULO 6

A EXTENSÃO DA EXPIAÇÃO

Os arminianos dizem: Cristo morreu por todos os homens. Pergunte-lhes o que eles querem dizer com 
isso. Cristo morreu para assegurar a salvação de todos os homens? “Não, certamente não”, eles res-
pondem. Nós lhes fazemos a próxima pergunta: Cristo morreu para assegurar a salvação de qualquer 
homem, em particular? Eles respondem: “Não”. São obrigados a admitir isso, para se mostrarem co-
erentes. Dizem: “Não, Cristo morreu para que todo homem seja salvo se” – e, em seguida, apresentam 
certas condições para a salvação. Nós dizemos que retornaremos à afi rmação anterior: sem dúvida 
alguma, Cristo não morreu para assegurar a salvação de qualquer homem, morreu? Você tem de 
responder “não”; é obrigado a responder isso, pois crê que, mesmo depois de um homem ter sido per-
doado, ele pode cair da graça e perecer. Quem é que limita a morte de Cristo? Ora, você... Deleite-se 
em sua expiação; guarde-a. Nunca renunciaremos a nossa expiação por causa da sua.1

Charles H. Spurgeon

A lguns cristãos contemporâneos gostam de dizer: “Sou calvinista de quatro pon-
tos”. Aceitam todo o acrônimo TULIP, exceto a expiação limitada, porque acham 

que parece muito restritivo dizer que Cristo morreu somente pelos eleitos. “Cristo mor-
reu por todos”, eles dizem, “e, com a ajuda do Espírito, cada pessoa deve aceitar a Jesus 
Cristo como Salvador e Senhor por um ato do livre-arbítrio. Quando isso acontece, essa 
pessoa nasce de novo”.

Em termos simples, essa é a teologia arminiana popular, contra a qual o Sínodo de 
Dort argumentou no segundo capítulo dos cânones, intitulado “a morte de Cristo e a 
redenção dos homens por meio dela”. Visto que a extensão da expiação foi a questão 

1 Citado em J. I. Packer, na introdução à obra de John Owen, Th e Death of Death in the Death of 
Christ (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1983), nota 12. Quanto à redação deste capítulo, sou 
grato pela ajuda que recebi dos sermões pregados por Al Martin e David P. Murray.   
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mais controversa debatida em Dort2 e continua sendo tão pertinente aos debates entre 
os cristãos hoje, eu a considerarei tanto neste como no próximo capítulo. Ao expor o 
fracasso da linha de pensamento arminiano, examinarei, primeiramente, a centralidade 
da expiação; em segundo, quatro posições na história da igreja concernentes à universa-
lidade da expiação; em terceiro, os principais problemas teológicos do ponto de vista 
arminiano sobre a expiação. No capítulo seguinte, mostrarei como o ponto de vista cal-
vinista quanto à expiação é bíblico e mais encorajador do que muitos imaginam. E res-
ponderei algumas objeções ao ponto de vista calvinista.

A  CEN TR ALIDADE DA EXPIAÇ ÃO

A igreja cristã sempre reconheceu que a expiação, realizada por Cristo na cruz, é o 
tema central da mensagem cristã. Expiar implica em “tornar um”. Por meio do sangue 
expiatório de Cristo, um Deus santo e homens e mulheres pecaminosos são reconcilia-
dos. A expiação traz unidade e comunhão entre Deus, o Santo, e o homem, o pecador. 
Essa é a doutrina central do cristianismo, porque o cristianismo é preeminente uma re-
ligião de redenção.

Tendo como pano de fundo a Queda e a nossa conseqüente depravação, o evange-
lho traz uma mensagem de reconciliação, oferecendo um meio de escape do pecado e 
de seu poder destrutivo, bem como um meio de entrar em um relacionamento de co-
munhão e reconciliação com Deus. Esse meio é a cruz. O meio de Deus para reconciliar 
consigo mesmo os pecadores foi o sacrifício redentor de Jesus Cristo. Qualquer defi ni-
ção do cristianismo que não tem a expiação redentora em seu âmago é fundamental-
mente errônea.

A expiação está arraigada no amor de Deus soberano e espontâneo. Pense em João 
3.16. Neste versículo, a obra de Cristo como o Sacerdote que traz expiação tem sua ori-
gem no amor de Deus para com o mundo. Se fi zéssemos as perguntas que, em ordem, 
nos vêm à mente, seriam assim: por que sou salvo? Porque creio e confi o em Cristo. Porque 
sou salvo mediante a fé? Porque a fé me une com Cristo, e na união com ele recebo todas 
as bênçãos de sua obra expiatória. Por que Cristo veio para realizar a obra de expiação? Por 
que essa foi a comissão que Deus lhe deu. Por que Deus lhe deu essa comissão? Por causa de 

2 Quanto a uma excelente consideração sobre esses debates, ver Robert W. Godfrey, Tensions Wi-
thin International Calvinism: Th e Debate on the Atonement at the Synod of Dort, 1618-1619 (Disserta-
ção de Ph.D., 1974).
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seu amor pelos pecadores. Nesse ponto, chegamos à fonte crucial de todas as bênçãos da 
expiação. E, quanto à mente e à vontade de Deus, não podemos ir além.

Até esse ponto, muitos arminianos concordam com os calvinistas. Entretanto, 
surgem outras perguntas: qual é o lugar da expiação no plano geral de Deus para a reden-
ção do homem? Por quem Cristo morreu – por todos? A expiação é universal? Qual a sua 
extensão ou, melhor, qual o seu desígnio, visto que a questão central é o seu propósito 
ou desígnio?3 Ou, como John Murray disse: “Em favor de quem Cristo se ofereceu em 
sacrifício? Em favor de quem ele propiciou a ira de Deus? A quem ele reconciliou com 
Deus no corpo de sua carne mediante sua morte? A quem ele redimiu da maldição da lei, 
da culpa e do poder do pecado, e do tenaz poder e servidão de Satanás? Em lugar de 
quem e em favor de quem ele foi obediente até à morte e morte de cruz?”4

É nesse ponto que arminianos e calvinistas discordam fortemente. No que diz res-
peito à salvação, os calvinistas crêem que Cristo morreu somente pelos eleitos (embora 
não neguem o infi nito e eterno valor da obra de Cristo e não neguem que alguns benefí-
cios não-salvífi cos e indiretos da morte de Cristo também advenham aos incrédulos). Os 
arminianos crêem que Cristo morreu por todos, universalmente.

QUAT RO PON TOS DE VI STA SOBRE A EXT EN SÃO
DA EXPIAÇ ÃO

Há pelo menos quatro pontos de vista sobre a extensão da expiação. Todos, exceto 
o primeiro deles, confl itam com o conceito da expiação limitada. A expiação limitada 
não é uma invenção calvinista; tampouco é um dilema exclusivamente calvinista. 
Qualquer um que admite com seriedade a mensagem bíblica sobre o inferno e seus habi-
tantes, bem como sobre o pecado e sua recompensa, tem de lidar com a questão da limi-
tação em alguma forma, enquanto estuda a morte de Jesus Cristo.

O primeiro ponto de vista é a redenção ilimitada e universal. Este conceito presume o 
universalismo completo, porque crê que a intenção de Deus era que Cristo morresse por 
todos, a fi m de que todos fossem salvos. O universalismo crê na restauração fi nal de to-
das as coisas com Deus e, por isso, rejeita a doutrina do inferno. Essa opinião foi ensina-
da por vários dos teólogos antigos da igreja, como Clemente de Alexandria (c. 160-215) 

3 A expressão tradicional é extensão da expiação. Intenção pode ser mais exata, visto que extensão 
se refere, geralmente, a área física ou espaço geográfi co, que, aplicada a expiação, signifi ca: em favor 
de quantas pessoas Cristo morreu? Seu valor é limitado ou ilimitado?
4 John Murray, Redenção Consumada e Aplicada (São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 1993), 
p. 68. 

A Extensão da Expiação
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e seu seguidor Orígenes (c. 185-251). Orígenes ensinou que, por fi m, até o próprio Diabo 
seria salvo.

Embora nunca tenha sido popular entre os professam os ensinos da Escritura, o 
universalismo tem subsistido através dos séculos. Em 1803, a Igreja Universalista da 
América disse em sua declaração de fé: “Cremos que há um Deus, cuja natureza é amor... 
e que, por fi m, restaurará à santidade e à felicidade toda a família da humanidade”.5 Em 
1961, quando a Igreja Universalista se uniu com muitas igrejas unitarianas, para forma-
rem a Associação Universalista Unitariana Americana, ela tinha quase 400 congregação, 
possuindo um total de 70.000 membros.

O universalismo se opõe diretamente às Escrituras, que falam sobre o inferno mais 
de duzentas vezes. Jesus, em particular, afi rmou a doutrina do inferno sem fi m (Mt 
12.32; 13.40-42, 49-50; 25.41, 46; Mc 9.44-48; Lc 12.4-5). Não admiramos que poucos 
universalistas reputem as Escrituras como infalíveis ou aceitem-na com seriedade. 
Muitos sucumbem a um tipo de racionalismo que transcende as Escrituras; eles argu-
mentam que o amor de Deus exclui o castigo eterno, apesar do que as Escrituras dizem.

O segundo ponto de vista tem sido chamado de redenção limitada universal. Ele en-
sina que a expiação é universal em seu desígnio e limitada em sua realização. A Trindade 
propôs a salvação de todos por meio da morte expiatória de Cristo, mas nem todos serão 
salvos. A cruz não é uma satisfação imediata do pecado; ela se torna tal salvação somen-
te quando o pecador crê em Cristo para a salvação. Embora a todos seja dada graça sufi -
ciente para que sejam capazes de crer no evangelho, muitos se recusam a crer nele e, por 
isso, não recebem os benefícios da expiação.

Esse ponto de vista, comum a muitos evangélicos contemporâneos, pode ser cha-
mado de universalismo inconsistente ou arminiano.6 Jacob Arminius (1560-1609) consi-
derava a eleição e a expiação como condicionadas ao fato de que Deus sabia por anteci-
pação quem creria. Raymond Blacketer nos oferece um excelente resumo das idéias de 
Arminius:

5 “Th e Winchester Profession of Faith” (General Convention of Universalists, 1803), Christian 
Universalist Website, http://www.auburn.edu/~allenkc/univart.html.
6 Quanto aos escritos de Arminius, ver James Arminius, Th e Works of James Arminius, 3 volumes 
(Grand Rapids: Baker, 1999). Quanto a uma obra padrão sobre Arminius, ver Carl Bangs, Arminius: 
A Study in the Dutch Reformation, 2nd ed. (Grand Rapids: Zondervan, 1985). Quanto a uma pesquisa 
sobre a erudição de Arminius, ver Richard A. Muller, God, Creation, and Providence in the Th ought of 
Jacob Arminius: Sources and Directions of Scholastic Protestantism in the Era of Early Orthodoxy (Grand 
Rapids: Baker, 1991), p. 3-14.
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Para Arminius, a obra de Cristo na cruz não realizou a salvação (entendida como propiciação, 
satisfação ou redenção) para qualquer pessoa ou grupo; em vez disso, ela somente torna possí-
vel a salvação. A cruz produz uma nova situação legal em que Deus tem, conseqüentemente, o 
direito de entrar em um novo relacionamento com a humanidade, sob novas condições que 
Deus mesmo é livre para ordenar. A condição que ele determina é a fé; e compete ao pecador 
usar a graça universal outorgada por Deus para tomar o passo de fé. O fator determinante na 
salvação é a escolha espontânea da humanidade, assistida pela graça cooperante.7

Os seguidores de Arminius, conhecidos como remonstrantes, apresentaram, em seu 
documento, a seguinte afi rmação ao governo holandês em seu documento intitulado 
“Os Cinco Artigos dos Remonstrantes”: Jesus Cristo, o Salvador do mundo, morreu por 
todos os homens e em favor de cada homem, de modo que obteve para eles, todos, por 
meio de sua morte na cruz, a redenção e o perdão dos pecados; contudo... ninguém des-
fruta realmente do perdão dos pecados, exceto o crente (Jo 3.16; 1Jo 2.2)”.8 Isso signi-
fi ca: a salvação depende de sua aceitação por parte do homem. Os arminianos retratam, 
freqüentemente, a salvação como um presente oferecido a todos os homens com base 
nos méritos da morte de Cristo em favor deles, mas cada indivíduo tem de estender sua 
mão de fé e receber o presente.

O terceiro ponto de vista é o universalismo hipotético. Esta posição, proposta pri-
meiramente por Moïse Amyraut (1596-1664), conhecida como amiraldismo,9 ensina 
que Cristo morreu hipoteticamente por todos, sem exceção, mas a graça de Deus e a 
eleição garantem que somente os eleitos crerão. Deus sabia que toda humanidade era 
tão corrupta que ninguém creria, por isso ele elegeu alguns para a fé, aos quais o 
Espírito outorga fé e aplica a salvação. Portanto, o desígnio da expiação difere da apli-
cação da salvação.

George Smeaton diz que o amiraldismo é um sistema incoerente, pois supõe “um 
decreto duplo e confl itante; ou seja, um decreto geral, segundo o qual Deus quer a salva-

7 Raymond A. Blacketer, “Defi nite atonement in historical perspective”, em Charles E. Hill e 
Frank A. James III (ed.), Th e Glory of the Atonement: Biblical, Historical, and Practical Perspectives 
(Downers Grove, Ill.: InterVarsit, 2004), p. 319. 
8 Philip Schaff , Creeds of Christendom, vol. 3 (Grand Rapids: Baker, 1993), p. 46. 
9 Quanto a um excelente resumo do amiraldianismo, ver Edwin H. Palmer (ed.), Th e Encyclopedia 
of Christianity (Wilmington, Del.: National Foundation for Christian Education, 1964), p. 184-193. 
Ver também Roger Nicole, Moïse Amyraut: A Bibliography (New York: Garland Publishing, 1981) e 
Curt Daniel, Th e History and Th eology of Calvinism (Dallas: Scholarly Reprints, 1993), p. 73-78. 
Quanto a uma consideração mais completa do amiraldianismo, ver Brian G. Armstrong, Calvinism 
and the Amyraut Heresy: Protestant Scholasticism and Humanism in Seventeenth-Century France (Ma-
dison: University of Wisconsin Press, 1969).

A Extensão da Expiação
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ção de todos, e um decreto especial, segundo o qual Deus quer a salvação dos eleitos. 
Também atribui a Cristo um alvo discordante, ou seja, realizar a satisfação em favor de 
todos os homens e somente em favor dos eleitos”.10

O amiraldismo e o arminianismo mantêm que Cristo sofreu pela humanidade, mas 
não para pagar a penalidade dos pecados. E ambos ensinam, como disse Robert Letham, 
“seu sofrimento não atinge intrinsecamente o que foi objetivado fazer, uma vez que o 
mesmo é dependente da resposta por parte dos seres humanos que, em muitos casos, 
impedem que essa satisfação seja concretizada”.11 A diferença entre o amiraldismo e o 
arminianismo é que naquele a limitação é a escolha de Deus, enquanto neste a limitação 
é a escolha daquele que crê. Iain Murray afi rma: “A teologia reformada tradicional rejei-
tou esta combinação amiraldiana do universal com o particular, afi rmando que Deus ti-
nha somente um desígnio e propósito na morte de seu Filho, a salvação factual daqueles 
por quem ele sofreu”.12

O quarto ponto de vista é o calvinista, a expiação limitada ou defi nida, que, conforme 
delineada pelos Cânones de Dort, “é a crença de que a satisfação paga por Cristo, na 
cruz, foi de valor e dignidade infi nitos, por virtude da encarnação de Cristo, mas a sua 
intenção não era os pecadores em geral ou todos os indivíduos, e sim aqueles que Deus 
escolheu desde a eternidade”.13 O Pai enviou seu Filho à cruz para pagar a penalidade 
dos pecados dos eleitos, de modo que Cristo morreu, de modo pessoal, visando à salva-
ção, em favor de todo o povo eleito de Deus. A sua morte foi um ato voluntário (Sl 40.7-
8), resgatador (Mt 20.28), obediente (Rm 5.19), vicário (Rm 6.23), expiatório (Hb 10.10, 
14), propiciatório (Rm 3.25), reconciliador (Rm 5.10), redentor (1 Pe 1.18-19) e vitorio-
so (Rm 8.31-39) que garantiu a salvação de todos os que o Pai lhe dera. Todas essas pala-
vras diferem, em algum aspecto, quanto ao signifi cado, mas todas indicam que a morte 
de Cristo é a nossa salvação.

A doutrina da expiação limitada não é apenas uma questão de lógica no sistema de 
pensamento calvinista; é um ponto integral de um entendimento exegético da obra de 
Cristo. No que diz respeito ao desígnio e à realização, a extensão da obra de Cristo na 
cruz se limita àqueles que serão salvos. A morte de Cristo não é uma medida provisória; 

10 George Smeaton, Th e Apostle’s Doctrine of the Atonement (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 
1991), p. 541. Ver também, de Smeaton, Christ’s Doctrine of the Atonement (Edinburgh: Banner of 
Truth Trust, 1991), p. 468-472. 
11 Robert Letham, A Obra de Cristo (São Paulo: Cultura Crista, 2007), p. 225.
12 Iain Murray, “Calvin and the Atonement: Notes on a Continuing Discussion”, Banner of Truth, n. 
398 (Novembro 1996), p. 17. 
13 Raymond A. Blacketer, “Defi nite atonement in historical perspective”, p. 305. 
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ela assegura realmente a salvação. A morte de Cristo não apenas torna possível a reden-
ção de pecadores, mas efetivamente redime.

Entre aqueles que criam que a redenção tinha como desígnio os eleitos, estão 
Agostinho (354-430), Próspero de Aquitaine (c. 390-460) e Gottschalk (c. 805-869), 
embora tivessem diferenças. Gottschalk, por exemplo, rejeitava o ensino de Próspero de 
que, embora a expiação de Cristo seja efi ciente somente para os eleitos, ela é sufi ciente 
para todos. Pedro Lombardo (c. 1100-1160) sistematizou o ponto de vista de efi ciência-
sufi ciência para a Idade Média,14 o qual muitos teólogos reformados apoiaram. Calvino 
nunca criticou esse conceito, embora reconhecesse que ele não responde a todas as ques-
tões relacionadas à extensão da expiação.15 Entre outros reformadores, Johannes 
Oecolampadius (1482-1531), Martin Bucer (1491-1551), Peter Martir Vermigli (1499-
1562) e Gaspar Olevianus (1536-1587) ensinaram que Cristo expiou tão-somente os 
pecados dos eleitos.

Eruditos têm debatido o ponto de vista de Calvino, achando nele apoio para suas 
próprias posições. James Anderson, Robert T. Kendall, James B. Torrance, Curt Daniel 
e M. Charles Bell acham que Calvino ensinava a redenção universal ou o que pode ser 
chamado de expiação universal provisória, que reconhece que Deus ama todos os homens, 
embora tenha o desígnio de que somente alguns sejam salvos.16 Allan Cliff ord acha que 
no assunto da extensão da expiação Calvino concorda com Amyraut, e não com John 
Owen e a teologia reformada tradicional.17 A. A. Hodge, Paul Helm, Robert Godfrey, 
Roger Nicole e Richard Muller afi rmam que Calvino ensinava uma expiação implícita e 

14 Pedro Lombardo, “Sufi ciente para todos, efi ciente para os eleitos” (Libri Quatuor Sententiarum, 
3:20, em MPL, p. 192, 799). Citado em Robert Letham, A Obra de Cristo, p. 253n.
15 Ver Pieter Rouwendal, “Calvin’s Forgotten Classical Position on the Extent of the Atonement: 
About Suffi  ciency, Effi  ciency, and Anachronism”, em Westminster Th eological Journal, v. 70, n. 2 
(Outono 2008), p. 317-335.
16 James W. Anderson, “Th e Grace of God and the Non-Elect in Calvin’s Commentaries and 
Sermons (Dissertação de Th .D., 1976), p. 112-117, 127-141; R. T. Kendall, Calvin and English 
Calvinism to 1649 (Oxford: Oxford University Press, 1979), p. 13-32, 210; James B. Torrance, 
“Th e Incarnation and Limited Atonement”, em Evangelical Quarterly, v. 55, n. 2 (Abril 1983), p. 
82-94; Daniel Curt, “Hyper Calvinism and John Gill” (Dissertação de Ph.D., University of Edin-
burgh, 1983); M. Charles Bell, “Calvin and the extent of atonement”, em Evangelical Quarterly, v. 
55, n. 2 (Abril 1983), p. 115-123 e Calvin and Scottish Th eology: Th e Doctrine of Assurance (Edinbur-
gh: Handsel, 1985), p. 13-40.     
17 Alan Cliff ord, Calvinus: Authentic Calvinism, a Clarifi cation (Norwich, England: Charenton 
Reformed Publishing, 1996). Quanto a uma refutação da opinião de Cliff ord, ver Iain Murray, 
“Calvin and the atonement: notes on a continuing discussion”, em Banner of Truth, n. 398 (No-
vembro 1996), p. 17-20.  

A Extensão da Expiação
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efi caz.18 Tony Lane e Robert Letham dizem que Calvino era ambíguo ou mesmo contra-
ditório quanto à expiação, porém mantinha a sua efi cácia.19 Hans Boersma e G. Michael 
Th omas concluem que Calvino não apoiava a expiação universal nem a expiação especí-
fi ca e mantinha certa tensão em sua doutrina da expiação.20

Robert Peterson argumenta que o assunto da extensão da expiação pertence mais 
ao período subseqüente da ortodoxia reformada e, portanto, seria completamente ana-
crônico para Calvino.21 Entretanto, Pieter Rouwendal mostra que o problema da exten-
são da expiação foi abordado na época de Calvino, mas a maneira como ela foi tratada 
pelos reformadores posteriores era estranha e anacrônica para Calvino. Th eodoro Beza 
(1519-1605) e outros reformadores posteriores sustentavam a expiação específi ca, en-
quanto eram críticos da noção de que a expiação de Cristo é sufi ciente para todos. Eles 
não apreciavam a palavra para visto que ela implicava intento, uma vez que Cristo não 
teve qualquer intenção de morrer por todos, eles diziam. Por conseguinte, a doutrina de 
Beza quanto à expiação específi ca era, de certo modo, diferente da posição clássica que 
mantinha a distinção efi ciência-sufi ciência.22 Acho que Rouwendal está correto, embo-
ra haja indicações de que Calvino se inclinava em direção ao que seria chamado de reden-
ção específi ca. Comentando sobre a possibilidade de que a propiciação de Cristo aplacou 

18 A. A. Hodge, Th e Atonement (Grand Rapids: Eerdmans, 1953), p. 388-391; Paul Helm, Calvin and 
the Calvinists (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1982), p. 11, 14, 30 e “Calvin and the Covenant: 
Unity and Continuity”, em Evangelical Quarterly, v. 55, n. 2 (Abril 1983), p. 65-81; Robert W. Go-
dfrey, “Reformed Th ought on the Extent of the Atonement to 1618”, em Westminster Th eological 
Journal, v. 37, n. 2 (Inverno 1975), p. 137-138; Roger Nicole, “John Calvin’s View of the Extent of 
the Atonement”, em Westminster Th eological Journal, v. 47, n. 2 (Outono 1985), p. 197-225; Richard 
Muller, Christ and the Decree: Christology and Predestination in Reformed Th eology from Calvin to 
Perkins (Grand Rapids: Baker, 1988), p. 34. 
19 Tony Lane, “Th e Quest for the Historical Calvin”, em Evangelical Quarterly, v. 55, n. 2 (Abril 
1983), p. 95-113; Robert Letham, “Saving Faith and Assurance in Reformed Th eology: Zwingli to 
the Synod o Dort” (Dissertação de Ph.D., University of Aberden, 1979), vol. 1, p. 122-126, e vol. 2, 
p. 65-67, e A Obra de Cristo, p. 221-243, 253n. Sou devedor a esta última obra de Robert Letham no 
que diz respeito a maior parte deste resumo.
20 Hans Boersma, “Calvin and the extent of the atonement”, em Evangelical Quarterly, v. 64, n. 4 
(Outubro-Dezembro 1992), p. 333-355; G. Michael Th omas, Th e Extent of the Atonement: A Dilemma 
for Reformed Th eology from Calvin to the Consensus (Carlisle, U.K.: Paternoster, 1997), p. 12-40. Ver 
Pieter Rouwendal, “Calvin’s Forgotten Classical Position on the Extent of the Atonement”.
21 Robert A. Peterson, Calvin’s Doctrine of the Atonement (Phillipsburg, N.J.: P&R, 1983), p. 90-91 
e Pieter Rouwendal, “Calvin’s Forgotten Classical Position on the Extent of the Atonement”.
22 Rouwendal vê muita distinção entre esta posição, que ele denomina a posição específi ca, e a posi-
ção clássica, merecendo ser identifi cada como um quinto ponto de vista sobre a expiação. A diferen-
ça entre a posição específi ca e a posição clássica é que, segundo aquela, Cristo não morreu em qual-
quer sentido por todos os homens, enquanto nesta Cristo morreu sufi cientemente por todos os 
homens (ibid.).  
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a ira de Deus até em favor dos réprobos, Calvino disse: “Essa idéia monstruosa não é 
digna de refutação”.23 É claro que a pergunta sem resposta é se Calvino, havendo vivido 
trinto anos depois, teria se afastado da posição clássica, a fi m de adotar a crítica de Beza 
sobre a distinção sufi ciência-efi ciência.

Em resposta aos remonstrantes, o Sínodo de Dort, depois de grande debate, man-
teve a posição clássica sobre a expiação, embora com uma rendição indulgente a Beza 
e ao seu mais ardente defensor no sínodo, Franciscus Gomarus (1563-1641). O capí-
tulo II, artigo 8, diz: “Pois este foi o soberano conselho e a mais graciosa vontade e 
propósito de Deus, o Pai: que a efi cácia vivifi cante e salvífi ca da preciosíssima morte 
de seu Filho se estendesse a todos os eleitos, para outorgar somente a eles o dom da fé 
justifi cadora, trazendo-os assim infalivelmente à salvação”. Embora limitassem aos 
eleitos os benefícios salvífi cos da satisfação realizada por Cristo, os delegados de Dort 
também enfatizaram que a doutrina da expiação limitada não sugere qualquer insufi -
ciência na morte de Cristo. Porque foi Cristo quem sofreu, sua morte tem valor infi ni-
to. Os Cânones de Dort declaram inequivocamente que “a morte do Filho de Deus... é 
de valor e dignidade infi nitos, de sufi ciência abundante para expiar os pecados de todo 
o mundo” (capítulo II, artigo 3).

Assim, os cânones afi rmam que, embora a morte expiatória de Cristo seja efi ciente 
apenas para os eleitos, ela é sufi ciente para todos. Os teólogos de Dort reconheceram, po-
rém, que a sufi ciência da expiação de Cristo para todos tem de ser cuidadosamente defi ni-
da, de modo que não se degenere em uma forma disfarçada de arminianismo. Eles disse-
ram que a morte de Cristo era, em si mesma, sufi ciente para todos, enquanto negaram que 
Cristo morreu com intentos salvífi cos por todos. Em outras palavras, eles moderaram a 
fórmula clássica de expiação ao levarem em conta a crítica de Beza e Gomarus.24

Os calvinistas posteriores ofereceram maior clareza quanto a este assunto. Por 
exemplo, quase todos os calvinistas concordam com John Owen, que disse que a expia-
ção de Cristo teria sido “sufi ciente, em si mesma, para redimir todos e cada homem, se 
aprouvera ao Senhor usá-la para esse propósito”.25 No entanto, visto que Deus não a 
designou para isso, Owen prossegue e mostra que a expiação é verdadeiramente sufi -
ciente apenas para aqueles para quem ela é efi ciente.26 Creio que até Beza teria aceitado 
esse comentário de Owen.

23 Commentary em 1 João 2.2.  
24 Quanto a isso, sou devedor à ajuda obtida da correspondência com Pieter Rouwendal. 
25 John Owen, Th e Works of John Owen, vol. 10 (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1965), p. 
295-296. 
26 Alan Cliff ord, Atonement and Justifi cation (Oxford: Clarendon Press, 1970), p. 74.

A Extensão da Expiação
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O Sínodo de Dort rejeitou a acusação de que a expiação específi ca tinha implicações 
negativas para a pregação indiscriminada do evangelho e a chamada de todas as pessoa, 
em todos os lugares, a olharem para Cristo e viverem (capítulos III-IV, artigo 8). Desde 
então, a maioria dos calvinistas têm ensinado que a expiação específi ca deve inspirar 
confi ança em nossa pregação e testemunho, porque estamos chamando pessoas a se 
renderem a um Salvador que salva infalivelmente, que não deixou nada entregue ao 
acaso, que não perderá nenhum daqueles que o Pai lhe deu e que pagou totalmente o 
preço pela salvação de todos que confi arão nele.27

PROBLEM A S NA REDENÇ ÃO UNIVER SAL ARMINIANA

Na igreja cristã contemporânea, o ponto de vista arminiano é o mais popular dentre 
estas quatro opiniões sobre a expiação. Todavia, objeções sérias têm de ser admitidas 
contra a redenção universal arminiana, entre as quais estão:

• Ela insulta os atributos de Deus, como o seu amor. O arminianismo apresenta 
um amor que, de fato, não salva. É um amor que ama e, depois, se recusado, 
se torna ódio e ira. Não é um amor imutável que permanece de eternidade a 
eternidade. Provê expiação para todos, mas, em seguida, retém os meios de 
graça que tornariam a salvação efi caz em todas as pessoas. Devemos crer que 
Cristo morreu por todos, os que vivem nas selvas longínquas ou nas cidades 
mais remotas, mas o seu amor não provê os missionários, pregadores ou 
sermões que tornariam sua morte efi caz?

Ela difama a sabedoria de Deus. Deus faria um plano de salvar todos, mas não o le-
varia a efeito? Ele seria tão insensato, que daria o seu Filho para pagar pela salvação de 
todos, se soubesse que Cristo não seria capaz de obter aquilo pelo que pagou? Alguns 
dizem que ele não entendeu as conseqüências; ele visualizou o sufi ciente para prover a 
expiação, mas não pôde ver que alguns não a aceitariam. Essa afi rmação não escarnece 

27 Deve ser observado que um quinto (ou sexto; ver nota 22 acima) ponto de vista sobre a extensão 
da expiação pode ser atribuído a uma minoria de hiper-calvinistas, como William Rushton, que ne-
gava cada aspecto da morte de Cristo como sufi ciente para todos. Rushton disse que, se a morte de 
Cristo fosse sufi ciente para todos, todos seriam salvos. Visto que todos não são salvos, a morte de 
Cristo não pode ser sufi ciente para todos (William Rushton, A Defence of Particular Redemption [Lu-
ray, Va.: Zion’s Advocate Print, 1831], http://users.aol.com/libcfl 2/fuller.htm). Entretanto, outros 
hiper-calvinistas não negavam cada aspecto do “sufi ciente para todos” na expiação realizada por 
Cristo.
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da sabedoria de Deus? Deus poderia planejar e prover a expiação, mas não compreender 
que sua expiação não seria aceita?

Eu me sentiria um tolo se entrasse em uma loja, comprasse algo e fosse embora sem 
levá-lo. Contudo, os arminianos desejam que creiamos ser isto a verdadeira salvação: 
que uma compra foi feita, uma redenção, e o Senhor foi embora sem aqueles que ele re-
dimiu. Essa idéia zomba da sabedoria de Deus.

Ela difama o poder de Deus. O universalismo arminiano nos obriga a crer que Deus 
foi capaz de realizar o aspecto meritório da salvação, mas o aspecto de aplicação depende 
do homem e de seu livre-arbítrio. Pede que creiamos que Deus realizou a salvação de 
todos até certo ponto, mas não além desse ponto para ninguém. A implicação é que Deus 
construiu a ponte de salvação entre ele e nós; temos apenas de caminhar pela ponte, 
aceitando os seus termos de salvação por meio de um ato espontâneo da vontade. “Deus 
fez a sua parte”, dizem os arminiano, “agora temos de fazer a nossa parte”.

Os calvinistas respondem dizendo que isso torna a salvação dependente da vontade 
dos homens, minimizando assim a Deus e o seu poder. Em vez de irmos a Deus com 
nossa mão ressequida, dizendo-lhe: “Se quiseres, podes curar-me”, esse ponto de vista 
arminiano apresenta a Deus vindo a nós, com uma mão ressequida, que não é sufi cien-
temente forte para salvar ninguém, dizendo: “Se você quiser, pode completar essa salva-
ção; você pode ser salvo”. Em essência, os sermões evangelísticos modernos geralmente 
tomam esta abordagem: “Deus fez muito, mas precisa que você complete a obra”. Essa 
maneira de pensar não escarnece do poder todo-sufi ciente de Deus? Faz com que Deus 
dependa da vontade do homem.

Ela difama a justiça de Deus. Cristo satisfez a justiça de Deus por todos? Cristo to-
mou a punição devida a cada pecador? Se ele o fez, como Deus pode punir alguém? É 
justo punir uma pessoa pelos pecados de outra e, mais tarde, punir novamente o ofensor 
inicial? Como disse Augustus Toplady:

Deus não pode exigir o pagamento duas vezes:

Uma vez, de meu Fiador sangrento

E, depois, outra vez, de mim.28

Deus não pode exigir e não exigirá o pagamento duas vezes. Punição dupla é injustiça.

28 Do hino “Faith Reviving”, escrito por Augustus Toplady.

A Extensão da Expiação
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• Enfraquece a deidade de Cristo. Um salvador frustrado não é Deus. Este erro 
ensina que Cristo tentou salvar todos, mas não foi bem-sucedido. Nega o 
poder e a efi cácia do sangue de Cristo, visto que nem todos aqueles em favor 
de quem ele morreu são salvos. Portanto, o sangue de Cristo foi desperdiça-
do em favor de Judas e Esaú. Muito dos seus labores, lágrimas e sangue foi 
derramado em vão. Em outras palavras, ele não “verá o fruto do penoso tra-
balho de sua alma e fi cará satisfeito” (Is 53.11), em favor dos muitos pelos 
quais ele morreu. Haverá muitos fracassos – aqueles em favor dos quais ele 
sofreu, na alma, mas não serão salvos. Essa frustração não torna a Cristo 
menor do que Deus? Não admiramos que Charles H. Spurgeon tenha chama-
do isso de doutrina monstruosa. 

• Subverte a unidade da Trindade. Assim como os pais devem trabalhar juntos 
para administrar efi cientemente a família, assim também as pessoas do Deus 
trino tralham em cooperação uma com a outra, tendo propósitos e alvos idên-
ticos. Uma pessoa da Trindade não pode ter em mente salvar alguns indivídu-
os que a outra Pessoa não determinou salvar. Entretanto, o universalismo ar-
miniano ensina isso implicitamente. Nega a eleição soberana do Pai, uma vez 
que Cristo teria morrido em favor de mais pessoas do que aquelas que o Pai 
decretou salvar, fazendo, assim, com que Cristo pareça ter uma agenda dife-
rente da agenda do Pai. Isso teria sido anátema para Jesus, o qual asseverou 
que todo o seu ministério redentor tencionava realizar conscientemente o 
plano elaborado por Deus (Jo 6.38-39).

T. J. Crawford escreveu: “A expiação originou-se no amor de Deus. É a conseqüência 
e não a causa da disposição de Deus para salvar pecadores. À luz disso, o próprio Salvador 
foi zeloso em apresentar essa disposição. Em vez de atribuir ao seu Pai toda a severidade 
e rigor e reivindicar para si toda a ternura e compaixão, o Senhor Jesus se empenhou 
para impressionar-nos com a certeza de que o propósito de sua missão era proclamar a 
mensagem compassiva e executar a vontade amorosa do Pai, que está no céu”.29 Na ex-
piação, não fugimos do Pai, que, como um juiz severo, está pronto para condenar-nos, e 
corremos para o Filho, que é mais gracioso do que o Pai. Pelo contrário, na expiação te-
mos um meio de correr para o Pai e descansar nele, por causa de Cristo, da mesma ma-
neira como uma criança se atira e repousa no colo de seu pai.

29 T. J. Crawford, Th e Doctrine of Holy Scripture Respecting the Atonement (Grand Rapids: Baker, 
1954), p. 192. 
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Então, a redenção arminiana também divide, por assim dizer, Cristo de si mesmo. 
O calvinismo insiste que toda a obra sacerdotal de Cristo tem de ser vista como um todo 
harmonioso. Sua expiação, por meio da morte redentora, e sua intercessão sacerdotal 
são co-extensivas. Que paradoxo é manter a verdade de que Cristo morreu por todos, 
mas intercede somente por alguns (cf. Jo 17.2, 4, 6, 9, 12, 20, 24).

Finalmente, a redenção arminiana desmente o ministério salvador do Espírito 
Santo, pois afi rma que o sangue de Cristo tem aplicação mais ampla do que a obra salva-
dora do Espírito Santo. Qualquer apresentação da salvação que coloca a obra do Pai e a 
do Espírito na salvação atrás da obra de Cristo contradiz a unidade inerente da Trindade. 
O Pai e o Filho são um. O Espírito e o Filho são um. Cristo não pode ter morrido por 
aqueles que o Pai não decretou salvar e nos quais o Espírito não opera de maneira salví-
fi ca. Deus não pode estar em desarmonia consigo mesmo. O arminianismo é universa-
lismo inconsistente.

• Rejeita todos os outros pontos do calvinismo. O ponto de vista arminiano sobre 
a expiação rejeita a doutrina da depravação total do homem, ensinando que 
o homem tem em si mesmo a capacidade de receber e aceitar a Cristo. Rejeita 
a eleição incondicional, ensinado que Deus elege todos com base na fé pre-
vista. Rejeita a graça irresistível, ensinando que a vontade do homem é mais 
forte do que a de Deus. Rejeita a perseverança dos santos, ensinando que o 
homem pode apostatar da fé. J. I. Packer disse: “Não posso enfatizar demais 
o fato de que não compreendemos o pleno signifi cado da cruz, se não a ve-
mos como o centro do evangelho, fl anqueada, por um lado, pela total incapa-
cidade e pela eleição incondicional e, por outro lado, pela graça irresistível e 
a preservação fi nal”.30

• Diminui a glória de Deus. Se Deus faz tudo na salvação, ele recebe toda a glória. Se 
Deus faz somente muito, e não tudo, então a pessoa que completa a ponte recebe 
alguma glória. É por essa razão que existe na evangelização das massas tanta 
ênfase no livre-arbítrio do homem. A glória de Deus não é exaltada; tampouco a 
glória de Cristo é enaltecida por prover uma salvação perfeita e completa. Falam-
nos sobre o livre-arbítrio do homem, sem o qual a salvação não pode ser desen-
cadeada. Somos ensinados a exercer nosso livre-arbítrio, sem nos mostrarem 

30 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold (Darlington, England: Evangelical Press, 
2006), p. 35; cf. Ronald Cammenga e Ronald Hanko, Saved by Grace: A Study of the Five Points of 
Calvinism, 2nd ed. (Grandville, Mich.: Reformed Free Publishing Association, 2002), p. 122-123.

A Extensão da Expiação
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que nosso arbítrio está em servidão à nossa natureza depravada. Por nós mes-
mos, não podemos escolher espontaneamente a Deus e a salvação. Não podemos 
completar a ponte. Deus completa a ponte, como nos diz 1 Coríntios 1.18-31, “a 
fi m de que ninguém se vanglorie na presença de Deus”. A expiação universal 
exalta a vontade do homem e avilta a glória de Deus.

• Subverte a gratidão e a segurança. Por que devo ser grato a Deus por algo que eu 
realizei? Se o Senhor Jesus não fez, por mim, mais do que o fez por Judas e os 
habitantes de Sodoma, por que devo agradecer-lhe, em vez de agradecer a mim 
mesmo? E, se há no inferno alguns pelos quais Cristo morreu, como posso ter 
certeza de que a expiação será efi caz para mim?

• Corrompe a evangelização. Ouvimos repetidas vezes, hoje, em mensagens evan-
gelísticas: “Cristo morreu por você. O que você fará por ele?” Contudo, acha-
mos na Bíblia alguém que ouviu de modo pessoal: “Cristo morreu por você”? 
Em vez disso, achamos a obra de Cristo explicada e seguida por uma chamada 
para todos: “Arrependei-vos e crede no evangelho”. A mensagem não é “Creia 
que Cristo morreu por você” ou “Creia que você é um dos eleitos”. A mensagem 
é “Creia no Senhor Jesus e você será salvo”.

• Afronta a efi cácia intrínseca da própria expiação. Os arminianos ensinam que a 
obra de Cristo induz o Pai a aceitar graciosamente o que Jesus realizou em lu-
gar de uma satisfação plena de sua justiça. É como se Jesus tivesse persuadido 
o Pai a aceitar menos do que a justiça demandava. Por essa razão Arminius 
afi rmava que, ao salvar pecadores, Deus se movia do seu trono de justiça para 
o seu trono de graça. Mas Deus não possui dois tronos. Seu trono de justiça é o 
seu trono de graça (Sl 85.10). Os arminianos esquecem que a expiação não 
conquista o amor de Deus e que ela é a provisão do seu amor. Nessa provisão, 
Cristo pagou todo o preço da justiça. Ele não pagou a parcela inicial de um dé-
bito devido; ele pagou todo o preço do pecado, de modo que o Pai, como Juiz, 
pode anular com justiça o débito (Hb 10.14-18).

Portanto, o arminianismo é, em última análise, universalismo inconsistente, como 
Owen mostrou categoricamente em sua obra A Display of Arminianism [Uma exposição 
do arminianismo]. Owen explicou nestes termos a falácia do ponto de vista arminiano 
quanto ao desígnio da expiação:

Deus impôs sua ira devida, e Cristo suportou as afl ições do inferno, ou por todos os pecados de 
todos os homens, ou por todos os pecados de alguns homens, ou por alguns pecados de todos 
os homens. Se este último caso for verdade, alguns pecados de todos os homens, então todos 
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os homens têm alguns pecados pelos quais terão de responder; logo, ninguém será salvo. Se o 
segundo caso for verdade (isto é o que afi rmamos), Cristo, em lugar e por eles, sofreu pelos 
pecados de todos os eleitos do mundo. Se o primeiro caso for verdade, então por que nem to-
dos são libertos da punição de todos os seus pecados? Você dirá: ‘Por causa de sua incredulida-
de. Eles não querem crer’. Mas essa incredulidade é um pecado ou não? Se não, por que eles 
devem ser punidos por ela? Se é pecado, então Cristo sofreu a punição devida a esse pecado, ou 
não? Se ele sofreu, por que esse pecado os impede, mais do que os seus outros pecados pelos 
quais Cristo morreu, de participar do fruto de sua morte? Se Cristo não sofreu por esse peca-
do, ele não sofreu por todos os pecados deles.31

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. Por que a expiação é central ao cristianismo?

2. Quais são os quatro pontos de vistas sobre a extensão da expiação?

3. Qual era a idéia de Calvino quanto à extensão da expiação?

4. Liste os problemas existentes no ponto de vista arminiano sobre a extensão da 
expiação?

5. O que signifi ca a afi rmação “a dupla punição é injustiça”?

31 John Owen, Th e Works of John Owen, vol. 10, p. 174.

A Extensão da Expiação
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CAPÍTULO 7

EXPIAÇÃO DEFINIDA

As coisas dentre as quais temos de escolher são uma expiação de valor elevado ou uma expiação de 
extensão ampla. As duas não podem andar juntas.1

B. B. Warfield

N o livro Th e Other Side of Calvinism [O outro lado do calvinismo], Laurence Vance diz 
que os calvinistas defendem a expiação limitada com uma veemência que agrava o 

problema da eleição incondicional. Ele prossegue e diz: “No sistema calvinista, não faz 
qualquer diferença se Cristo morreu pelos não-eleitos – eles não poderiam ser salvos, ainda 
que Cristo sofresse inúmera mortes por eles. Os calvinistas não hesitam em insistir que a 
razão por que o sangue de Cristo foi derramado somente pelos eleitos é que Deus não queria 
que os demais fossem salvos”.2 Em seguida, Vance conclui: “A frágil doutrina da expiação 
limitada torna duvidosa e incerta a salvação de qualquer homem”.3

Apresentações distorcidas como essa são abundantes no campo arminiano. 
Portanto, quero usar este capítulo para considerar como o ponto de vista calvinista sobre 
a expiação é bíblico e mais positivo do que muitos pensam. E tentarei responder a algu-
mas objeções comuns ao ponto de vista calvinista.

APOIO BÍBLICO PAR A A EXPIAÇ ÃO DEFINIDA

Os termos, os tempos verbais e os testemunhos bíblicos são argumentos fortes em 
favor da expiação defi nida. Considere o seguinte:

1 Citado em John Blanchard, More Gathered Gold (Welwyn: England: Evangelical Press, 1986), p. 18. 
2 Laurence M. Vance, Th e Other Side of Calvinism (Pensacola, Fla.: Vance Publications, 1991), p. 470.  
3 Ibid., p. 472.
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• Termos bíblicos. A Bíblia descreve vividamente o que Cristo fez na cruz: fez um 
sacrifício; fez uma propiciação; reconciliou o seu povo com Deus; garantiu a 
redenção dos seus; deu sua vida como resgate por muitos (mas não por todos); 
suportou a maldição daqueles em favor dos quais ele morreu.

Ora, os conceitos bíblicos de sacrifício, propiciação, reconciliação, redenção, resgate 
e suportar a maldição apóiam a afi rmação calvinista de que Cristo assegurou a salvação 
ou apóiam a noção arminiana de que Cristo tornou possível a salvação, por meio de sua 
morte?

O arminianismo não lida corretamente com o conceito bíblico elementar de reden-
ção, que tem suas raízes na libertação do povo de Deus do Egito. A redenção não apenas 
tornou possível a libertação deles da servidão ao Egito; ela os tirou da escravidão para o 
lugar designado por Deus. De modo semelhante, na propiciação a ira de Deus é satisfeita 
pelo oferecimento de um sacrifício; e, uma vez satisfeita, ela é removida. Um resgate li-
berta a pessoa em favor da qual ele foi pago. Assim, aquele que diz que a morte de Cristo 
não garante realmente a salvação de um grupo defi nido de pessoas tem a obrigação de 
mostrar que seu ponto de vista lida corretamente com esses termos bíblicos. Os armi-
nianos não fazem isso.4

• Tempos verbais bíblicos. A própria natureza da obra de Cristo é a reconciliação. 
Hebreus 9 nos diz que ele obteve redenção em nosso favor. Romanos 8.29-30 
fala sobre a obra de Cristo com tanta certeza, que Paulo usou o tempo aoristo 
em todos os principais verbos, falando como se a glorifi cação já estivesse rea-
lizada. Efésios 5.25-27 nos diz que Cristo amou tanto a igreja que se deu a si 
mesmo por ela; e não que Cristo se deu para torná-la redimível ou possível de 
obter perfeição, mas sim para redimi-la, a fi m de apresentá-la como sua esposa 
diante do Pai, como uma igreja gloriosa. É evidente que o propósito da morte 
de Cristo não era nada menos que a salvação completa de todo aquele por 
quem ele morreu. Tito 2.14 diz que Cristo “se deu por nós, a fi m de remir-nos 
de toda iniqüidade e purifi car, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, 
zeloso de boas obras”.

4 Ver A. W. Pink, Th e Satisfaction of Christ: Studies in the Atonement (Grand Rapids: Sovereign 
Grace Publishers, 2001), p. 158–226; W. G. T. Shedd, Dogmatic Th eology, vol. 2 (New York: Scribner, 
1888), p. 378–409; e John Owen, Th e Works of John Owen, vol. 10 (Edinburgh: Banner of Truth 
Trust, 1965), p. 87–108.     
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• Testemunhos bíblicos. O caráter limitado da expiação pode ser afi rmado de 
modo irrevogável com base nos testemunhos bíblicos. A Bíblia fala claramente 
sobre Jesus dando a sua vida por suas ovelhas (Jo 10.11-13). Nesse contexto, 
ele disse a respeito de certas pessoas: “Vós... não sois das minhas ovelhas” (Jo 
10.26). As Escrituras também falam de Cristo dando a sua vida pelos fi lhos de 
Deus (Jo 11.51-52), morrendo pela igreja (Ef 5.25-27; At 20.28), salvando o 
seu povo (Mt 1.21), dando a sua vida como resgate por muitos (Mt 20.28), 
vendo a sua posteridade (Is 53.10; Sl 22) e remindo os seus da iniqüidade (Tt 
2.14) – como se tudo isso já tivesse acontecido (Ap 5.9). 

 Em resumo, Cristo morreu para satisfazer a justiça de Deus pelos pecados de seu 
povo. Ele salvou um número defi nido de pessoas às quais ele se referiu como seu povo, 
suas ovelhas, seus eleitos (Mt 1.21; Jo 10.11-15; Rm 8.28-39). A expiação realizada por 
Cristo é efi caz, assim como o são a eleição de Deus e a chamada do Espírito. O sacrifício 
da vida de Cristo salva a vida de suas ovelhas. Essa vida preciosa não foi entregue em vão 
por qualquer ovelha (Jo 10.10). Jesus não morreu para tornar a salvação possível para 
todos. Ele morreu para tornar garantida a salvação de suas ovelhas. Ele é o Bom Pastor, 
que conhece as ovelhas e “dá a vida” por elas (Jo 10.11). Essa pequena palavra “por” in-
dica uma troca direta, uma pessoa específi ca por um grupo específi co de muitas pessoas. 
Nenhuma parte do sacrifício de Cristo foi em vão. Nestes versículos, encontramos, indu-
bitavelmente, a gloriosa verdade de uma expiação certa, embora limitada, pois Jesus 
também declarou, com ousadia, a alguns israelitas incrédulos: “Vós não credes, porque 
não sois das minhas ovelhas” (Jo 10.26).

A doutrina da expiação limitada não signifi ca que a morte de Cristo é limitada em poder. 
A. W. Pink disse: “A única limitação da expiação é a que decorre unicamente da soberania de 
Deus; não é uma limitação de valor e de virtude, mas somente de desígnio e de aplicação”.5 
Cristo morreu em favor do povo que o Pai elegeu e pelo qual Cristo mesmo intercede. João 
17.9 diz que Cristo intercede especifi ca e exclusivamente por esse povo: “É por eles que eu 
rogo; não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus”.

Cristo morreu para salvar somente os seus eleitos. Isso não signifi ca que há qualquer 
insufi ciência em seu sangue expiatório. Devido ao fato de que Cristo é Deus infi nito, o seu 
sangue provê satisfação infi nita à justiça de Deus. Se Deus houvesse determinado salvar 
miríades de pessoas mais do que determinara, não seria exigido mais do sangue de Cristo. 
Por conseguinte, se Cristo tivesse morrido somente por uma pessoa, não teria sofrido 

5 A. W. Pink, Deus é Soberano (São José dos Campos, SP: Fiel, 2008), p. 74.

Expiação Definida
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menos, pois todo pecado é cometido contra o Deus infi nito e exige um pagamento infi nito 
do Mediador. Contudo, embora o sangue de Cristo seja sufi ciente para todos, é efi ciente 
somente para os eleitos.6 Ele cumpre o seu propósito; aquele por quem Cristo morreu será 
salvo. “Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e fi cará satisfeito” (Is 53.11).

A boa notícia da expiação defi nida de Cristo é que ela signifi ca que Cristo é um 
Mediador completo. Ele tanto obtém como aplica a salvação. Ambas as coisas são necessá-
rias porque somos incapazes de fazê-las. Cristo tem de ser um Salvador completo, por-
que os pecadores estão espiritualmente mortos e não podem receber por si mesmos o 
Cristo que lhes é apresentado. Embora Cristo tenha obtido tudo, o povo de Deus sabe 
que não tem em si mesmo capacidade de correr para Cristo, de recebê-lo e de adorá-lo. 
Ele tem de fazer tudo – tanto o obter como o aplicar a salvação. Assim, Cristo recebe, por 
mérito próprio, toda honra e glória como o Alfa e o Ômega.

OBJEÇÕE S RE SPONDIDA S

As principais objeções à expiação limitada se baseiam em considerações textuais e 
práticas.

1. Textos nos quais a palavra mundo é usada para descrever os objetos da morte 
de Cristo, como João 3.16 e 1 João  2.2: “Ele é a propiciação pelos nossos peca-
dos e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro”.

2. Textos nos quais a palavra todos é usada para descrever os objetos da morte 
de Cristo, como 2 Coríntios 5.15: “Ele morreu por todos, para que os que vi-
vem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e 
ressuscitou”; Romanos 8.32: “Aquele que não poupou o seu próprio Filho, 
antes, por todos nós o entregou”; 1 Timóteo 2.4-6, que fala de Cristo dando 
a sua vida como “resgate por todos”.

3. Textos que parecem afi rmar que alguns pelos quais Cristo morreu podem pere-
cer. Um desses textos é Romanos 14.15: “Se, por causa de comida, o teu irmão se 
entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não 
faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu”. Outro desses textos é 2 
Pedro 2.1, no qual o apóstolo fala sobre os falsos ensinadores que negam o 
Senhor “que os resgatou”.

6 Ver Confi ssão de Fé Belga, artigo 21; Catecismo de Heidelberg, pergunta 37; e Cânones de Dort, 
capítulo II, artigo 3.
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Quando esses textos são abordados com cuidado e honestidade, considerando o 
seu contexto e a intenção do autor, comparando Escritura com Escritura, os problemas 
aparentes são quase sempre resolvidos prontamente.7 Por exemplo, a palavra grega 
traduzida por mundo tem diversos signifi cados nas Escrituras. Às vezes, ela se refere a 
todo o mundo eleito, signifi cando tanto judeus como gentios; às vezes, ao público que 
rodeava a Cristo, especialmente os judeus. Algumas vezes, ela se refere a todos os tipos 
de pessoas, como os reis e seus súditos; outras vezes, à humanidade sob o reto juízo de 
Deus ou ao reino das forças do mal, tanto angélicas como humanas, relacionadas à terra. 
Às vezes, ela se refere à criação ou à própria terra ou, no sentido clássico, a um universo 
ordeiro; e, às vezes, simplesmente a um grande número de pessoas.8

Quanto aos textos específi cos, João 3.16 não refl ete a extensão da expiação. A 
chave para João 3.16 está na cláusula de propósito que se encontra no versículo 17, 
“para que o mundo fosse salvo por ele”. Mundo não está se referindo a todas as pessoas, 
e sim ao mundo que está sob julgamento e condenação. B. B. Warfi eld diz que kosmos é 
usada em João 3 não para sugerir que o mundo é tão grande que demanda grande medida 
de amor para envolvê-lo, e sim que o mundo é tão mau que exige um grande tipo de amor 
para amá-lo e muito mais para amá-lo como Deus o amou, quando deu o seu Filho por 
pecadores que estão no mundo.9

Em 1 João  2.2, o apóstolo está dizendo que a defesa de Cristo diante de Deus é tão 
completa, que é sufi ciente para os pecados do mundo. Também está dizendo que o sacri-
fício de Cristo não foi somente em favor dos judeus ou de um pequeno grupo de crentes 
do século I, e sim por toda tribo, língua e nação em todos os tempos. John Murray falou 
sobre o universalismo étnico do evangelho, signifi cando que aqueles por quem Cristo 
morreu estão dispersos entre todas as nações. Abraham Kuyper mostrou que a palavra 
grega traduzida pelo vocábulo “por” (peri, e não hyper) signifi ca “adequado para” ou “com 
respeito a”. Portanto, o signifi cado do texto grego pode ser que Jesus é a propiciação que 

7 John Gill, Body of Divinity (Grand Rapids: Sovereign Grace Publishers, 1971), p. 467–475; John 
Owen, Th e Works of John Owen, vol. 10, p. 316–421; John Murray, Redenção Consumada e Aplicada 
(São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 1993), p. 71–77; A. W. Pink, Th e Satisfaction of Christ, p. 
253–266.  
8 Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words (Nashville: Th omas Nelson, 1985), p. 233–
234, e Duane Edward Spencer, TULIP: Os Cinco Pontos do Calvinismo à Luz das Escrituras (São Paulo: 
Casa Editora Presbiteriana, 1992), p. 40–42.
9 B. B. Warfi eld, Biblical and Th eological Studies, ed. Samuel G. Craig (Philadelphia: Presbyterian & 
Reformed, 1952), p. 516.
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nós e todo o mundo necessitamos – ou, assim como Jesus é a nossa propiciação, assim 
também o mundo todo necessita dessa propiciação.10

Quanto aos textos que usam a palavra todos, 2 Coríntios 5.14-15 usa-a no contexto 
da unidade com a morte e a ressurreição. Cristo ressuscitou por todos aqueles que estão 
unidos com ele; portanto, a sua morte tem de ser entendida nesses mesmos termos.11 A 
expressão “por todos nós o entregou”, em Romanos 8.32, está no contexto daquilo que 
Deus predeterminou a respeito de seu povo (vv. 28-30) e da intercessão de Cristo em 
favor dos eleitos (vv. 33-39). As palavras “em resgate por todos”, em 1 Timóteo 2.4-6, 
estão colocadas, claramente, em um contexto de orações oferecidas por todos os tipos 
de pessoas (vv. 1-2). Visto que, em seu uso no grego ou no português, a palavra todos 
nem sempre signifi ca todas as pessoas, não há razão convincente para concluirmos que 
todos nos versículos 4 e 6 se refere a cada pessoa individual.

E o que dizemos a respeito dos textos que parecem sugerir que os crentes fracas-
sam na fé? O contexto de Romanos 14.15 mostra que o apóstolo não falava sobre um 
irmão por quem Cristo havia morrido e que apostatara completamente da fé; ele falava 
de alguém que se sentiria arrasado se um irmão em Cristo se tornasse uma pedra de 
tropeço em sua vida de fé, a ponto de fazê-lo começar a andar no caminho que leva à 
destruição. E 2 Pedro 2.1 talvez se refi ra aos falsos ensinadores que haviam sido mem-
bros nominais da igreja, mas que, em suas ações, negavam o Salvador que antes pro-
fessavam, mas não o conheciam em verdade. Eles podem ter possuído uma fé histórica, 
miraculosa e temporária, mas nunca possuíram a fé verdadeira e salvadora,12 pois 
rejeitaram o Salvador e tropeçaram “na palavra, sendo desobedientes, para o que tam-
bém foram postos” (1Pe 2.8). Com certeza, Cristo não redimiu aqueles que foram or-
denados para serem desobedientes.

As principais objeções práticas à expiação limitada podem ser resumidas em duas 
perguntas:

• Como a expiação pode ser gloriosa se está limitada a alguns? Essa pergunta tem re-
almente dois aspectos. O primeiro é a falsa idéia de que Cristo morreu por um 
número ínfi mo de pessoas. Tanto os Cânones de Dort como a Segunda Confi ssão 
Helvética rejeitaram essa conclusão baseados em passagens das Escrituras afi r-

10 Abraham Kuyper, Particular Grace: A Defense of God’s Sovereignty in Salvation (Grandville, Mich.: 
Reformed Free Publishing, 2001), p. 23–33. 
11 Cf. Herman Ridderbos, A Teologia do Apóstolo Paulo (São Paulo: Cultura Cristã, 2004).  
12 Quanto a considerações exegéticas proveitosas, ver Robert Letham, A Obra de Cristo (São Paulo: 
Cultura Cristã, 2007), p. 236–243.
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mando que o céu abrigará tão grande multidão de pessoas que ninguém poderá 
contar, de todos os povos, raças, línguas e nações (Ap 7.9-17).13

Um segundo aspecto é a falsa idéia a respeito de quem limita a expiação. Como 
mostrou Charles H. Spurgeon na citação mencionada no início do capítulo anterior, é o 
arminiano, e não o calvinista, que limita a redenção de Cristo. O calvinista ensina que a 
salvação é certa para todo homem, mulher, adolescente, rapaz ou moça que vem ao 
Senhor Jesus Cristo. Ninguém será lançado fora (Jo 6.37). O calvinista diz: “Em sua ex-
piação, Jesus erigiu, por causa das profundezas de minha depravação, uma ponte que 
conduz a Deus e ao céu e, por enviar o seu Espírito, trará à gloria cada pecador em favor 
do qual a ponte foi erigida”. Essa afi rmação é a essência do evangelho. Deus não falhará 
em reunir cada um de seus eleitos. Não haverá assentos vazios no céu.

Os arminianos dizem que a expiação apenas torna a salvação possível. Ao fazerem 
isso, eles limitam grandemente a efi cácia do derramamento do sangue do Filho de Deus. 
Um arminiano o expressou assim: “A expiação seria efi caz e glorifi caria a Deus, ainda 
que nenhum pecador se apropriasse dela”. Segundo o ponto de vista arminiano, a expia-
ção criou a possibilidade da salvação, mas os homens têm de completar a ponte por 
exercerem a sua vontade própria.14

• Como você pode pregar o evangelho para todos os homens, sem distinção, se Cristo 
não morreu para salvar todos? Em outras palavras, se você não pode aproximar-
se de um pecador e dizer-lhe: “Cristo morreu por você?”, como pode pedir-lhe 
que creia no Senhor Jesus Cristo? O calvinismo não abafa o zelo evangelístico? 
Permita-me oferecer três respostas.

Primeira, o conteúdo do evangelho não consiste em dizer às pessoas que Cristo 
morreu por esta ou por aquela pessoa específi ca. Não há no livro de Atos dos Apóstolos 
nenhuma ocorrência, particular ou pública, em que o evangelho apostólico diz que 
Cristo morreu por algum indivíduo. O evangelho diz que Deus enviou seu Filho, que vi-
veu, morreu e ressuscitou. Isso é adequado para o pior dos pecadores, pois a promessa é: 
“Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo”.

Segunda, o ponto de vista calvinista a respeito da expiação garante o sucesso da evan-
gelização. Os eleitos serão salvos infalivelmente por meio da pregação do evangelho, pois 

13 Ver a Conclusão dos Cânones de Dort e a Segunda Confi ssão Helvética, capítulo 10.
14 Cf. A. W. Pink, Th e satisfaction of Christ, p. 244.
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Deus determinou que deveria ser assim, mediante a eterna aliança de redenção estabeleci-
da entre as pessoas da Trindade. Em seu amor soberano, distinto e gracioso, Deus, o Pai, 
escolheu certas pessoas (Rm 9.11-13; Ef 1.4) que deu ao seu Filho (Jo 6.37, 39; 17.6, 24), o 
qual, por sua vez, se comprometeu a realizar a redenção delas, por obedecer perfeitamente 
aos preceitos da lei moral de Deus em favor delas (obediência ativa de Cristo) e pagar a 
penalidade devida a elas por causa de sua desobediência à lei (a obediência passiva de 
Cristo). Assim, Deus pode ser justo e justifi cador daqueles que crêem em Jesus (Rm 3.26). 
De acordo com o pacto da Trindade, o Espírito é enviado ao mundo, pelo Pai e pelo Filho 
(Jo 15.26; 16.5-15), a fi m de aplicar a obra salvadora de Cristo aos eleitos.

Precisamos lembrar que a vontade decretiva e pactual de Deus é efi caz. O que Deus 
resolve, ele o faz. A expiação realizada por Cristo é a obra com a qual ele se comprometeu 
desde a eternidade. A expiação limitada resulta do propósito eletivo de Deus e se harmo-
niza plenamente com as doutrinas cristológicas que estão alicerçadas na eternidade, 
tais como as doutrinas de Cristo como o segundo Adão, de sua obra como Sumo 
Sacerdote e de sua função na aliança.

Saber que os eleitos serão reunidos pelo segundo Adão (Jo 17.12; Rm 5.12-19) torna 
os calvinistas ousados em evangelizar. Eles também são pacientes na evangelização, reco-
nhecendo que, no seu tempo e a seu modo, Deus salvará pecadores por meio da obra sacer-
dotal de Cristo (Is 55.10-11). Os calvinistas são zelosos, sabendo que a glória de Deus se 
concretizará (1Co 1.27-31), e pessoas de oração, reconhecendo que somente Deus pode e 
realizará  a salvação como um Senhor sempre fi el que cumpre a aliança (Ef 2.1-10).15 Quase 
todos os grandes e zelosos evangelistas da igreja, desde a Reforma no século XVI até ao 
início do século XIX, antes de Charles Finney (1792-1875), eram comprometidos com a 
expiação defi nida fundamentada nesta teologia da aliança centrada em Deus. Alguém di-
ria que George Whitefi eld não tinha zelo evangelístico ao pregar o evangelho? Alguém diria 
o mesmo a respeito de Spurgeon, William Carey, David Brainerd, Jonathan Edwards ou 
Asahel Nettleton? Cada um desses grandes evangelistas professava um propósito defi nido 
na obra expiatória de Cristo e o proclamavam com ousadia como um Salvador disposto e 
oferecido liberalmente a todos os que se arrependessem e cressem.16

Terceira, embora não possamos compreender, por nossa mente fi nita, como recon-
ciliar uma expiação limitada com o sangue todo-sufi ciente de Cristo e com um convite 
universal a que creiam, esse é o padrão das Escrituras e o caminho de Deus (Jo 6.37-40). 

15 Ver Robert Letham, A Obra de Cristo, p. 225-229.
16 W. G. T. Shedd, Dogmatic Th eology, vol. 2, p. 482–489 e J. I. Packer, Evangelização e Soberania de 
Deus (São Paulo: Vida Nova, 1990), p. 63–85.
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Além disso, como a expiação não é limitada em si mesma, embora o seja em seu propósi-
to, e como a promessa é que todos os que vierem a Cristo pela fé serão salvos (Rm 10.13), 
a expiação limitada não é inconsistente com a chamada universal à fé.

Esta é também a posição dos Cânones de Dort. Ao afi rmar que o sangue de Cristo 
foi derramado efi cazmente somente por aqueles “que, desde a eternidade, foram esco-
lhidos para a salvação e dados a ele pelo Pai” (capítulo II, artigo 8), os cânones dizem: “A 
promessa do evangelho é que todo aquele que crê em Cristo crucifi cado não pereça, mas 
tenha a vida eterna. Essa promessa, juntamente com a ordem de arrepender e crer, deve 
ser declarada e proclamada a todas as nações e a todas as pessoas, sem discriminação, às 
quais Deus, em seu beneplácito, envia o evangelho” (capítulo II, artigo 5).

Roger Nicole disse que nosso maior problema em entender a expiação limitada é 
pensarmos que, para haver uma oferta sincera, é necessário que haja uma provisão de 
dimensões equivalentes à oferta; ou seja, Cristo precisa ter morrido por todas as pessoas 
para que ofereçamos a cada pessoa a salvação nele. Nicole disse que essa premissa é falsa 
até nos negócios humanos:

Por exemplo, os anunciantes que oferecem algum objeto nas páginas de um jornal não sentem 
que a honestidade exige que tenham um estoque tão grande quanto a circulação do jornal. De 
fato, o único requisito para um oferecimento sincero é este: se as condições forem cumpridas, 
aquilo que é oferecido será dado.17

Jesus disse: “O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora” (Jo 6.37). 
Diferentemente dos estoques limitados pelo inventário, o estoque de Jesus nunca esgota.

William Symington argumentou:

Afi rmamos que o sacrifício do Senhor Jesus possuía um valor intrínseco sufi ciente para a salva-
ção de todo o mundo. Nesse sentido, ele era adequado à redenção de cada ser humano... 
Asseveramos que o valor da expiação de Cristo é, no sentido estrito do termo, infi nito, absoluto, 
todo-sufi ciente... essa sufi ciência plena é o que lança as bases da universalidade irrestrita da chama-
da do evangelho... A minha impressão sobre a sufi ciência da expiação é tal que, se toda a culpa 
dos seres humanos fosse concentrada em mim mesmo, eu não teria, confi ando no sangue que 
purifi ca todo pecado, qualquer razão para nutrir desespero.18

17 Roger Nicole, “Th e Case for Defi nite Atonement”, em Evangelical Th eological Society Bulletin 
(Outono 1967), p. 207.
18 William Symington, Th e Atonement and Intercession of Christ (Grand Rapids: Reformation Heri-
tage Books, 2006), p. 185–186. 

Expiação Definida

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec7:115   Sec7:115Vivendo para Gloria 2a prova.indSec7:115   Sec7:115 10/5/aaaa   16:16:5610/5/aaaa   16:16:56



116 Calvinismo na Mente

Symington concluiu: “Todos os pecadores precisam saber que, se perecerem, isso 
não acontecerá porque não há em Cristo mérito sufi ciente para satisfazer todas as exi-
gências da lei e da justiça contra eles. Voltem-se todos eles e atendam ao amável, sincero 
e urgente chamado à vida e à salvação, por mera gratuidade da parte de Deus: ‘Quem 
quiser receba de graça a água da vida’”.19

Se, pela graça, você receber esta água da vida, será salvo. Jamais pereceu qualquer 
um daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. A mensagem do evangelho é esta: “A 
ponte está terminada. Cristo o capacitará a entrar nela e o conduzirá em todo o caminho 
através dela. Ele recebe todos os que vêm. Confi e nele”.

Sem fé, a expiação de Cristo não nos faz qualquer bem. Experimentamos os benefí-
cios da obra de Cristo somente quando, com mãos vazias, recebemos a Cristo. As boas-
novas dizem que a expiação foi realizada antes que exerçamos fé (Rm 5.5-11). A reconci-
liação deve ser recebida, e nós a recebemos pela graça quando Cristo nos atrai a si 
mesmo, por meio do Espírito Santo.

R EDIMIDOS POR SANGUE PRECIOSO

O arminianismo e o calvinismo estão fundamentados em premissas diferentes. Os 
calvinistas crêem na expiação defi nida, advogando que Jesus Cristo redimiu verdadeira-
mente todos os que ele tencionava redimir por meio de sua morte vicária. Como diz Tom 
Ascol: “Assim como o sumo sacerdote, na antiga aliança, levava os nomes das doze tribos 
de Israel em seu peitoral, quando realizava seu ministério sacrifi cial, assim também o 
nosso grande Sumo Sacerdote, na nova aliança, tinha os nomes de seu povo inscrito em 
seu coração quando se ofereceu como sacrifício pelos pecados deles”.20 Nenhum dos que 
pertencem a Cristo se perderá.

Nichole tem dito freqüentemente: quando os calvinistas declaram que crêem numa 
expiação limitada, os arminianos podem proclamar uma expiação ilimitada; mas, quando 
os calvinistas proclamam uma expiação defi nida, nenhum arminiano quer afi rmar uma 
expiação indefi nida.21 Embora expiação defi nida ou redenção específi ca sejam expressões 
melhores do que expiação limitada, não esqueçamos que todo calvinista e todo arminiano 
crê, de fato, numa expiação limitada. Como Ascol ressalta: “O ponto de vista arminiano, 

19 Ibid. 
20 Th omas K. Ascol, “For God So Loved the World”, em Tabletalk, 29, no. 9 (Setembro 2005), p. 16. 
21 Roger Nicole, “Th e ‘Five Points’ and God’s Sovereignty”, em James M. Boice (ed.), Our Sovereign 
God (Birmingham, Ala.: Solid Ground Christian Books, 2008), p. 32–33.  
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ao afi rmar que a expiação é ilimitada em sua extensão, é forçado a concluir que ela é limi-
tada em sua efi cácia. Ela fracassou em cumprir seu propósito universal”.22 Spurgeon 
descreveu muito bem esse fracasso:

Muitos teólogos... crêem em uma expiação realizada em favor de todos. Mas a sua expiação é 

apenas isto. Crêem que Judas foi alvo da expiação assim como Pedro. Crêem que os condena-

dos, no inferno, foram objetos da satisfação de Jesus Cristo, assim como o foram os salvos, no 

céu. E, embora não digam isso em palavras apropriadas, eles tencionam dizê-lo, pois uma in-

ferência correta é que, no caso das multidões, Cristo morreu em vão, visto que morreu em fa-

vor de todos eles, como dizem esses teólogos. E a morte de Cristo em favor deles foi tão inefi caz 

que, embora tenha morrido por eles, foram depois condenados.23

Falando como Spurgeon, podemos dizer aos nossos amigos arminianos: “Deleite-se 
em sua expiação; guarde-a. Nunca renunciaremos a nossa expiação por causa da sua”.24 
Precisamos de um Salvador que salva verdadeiramente (Mt 1.21), com uma redenção 
que redime verdadeiramente, “pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e 
sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, 
porém manifestado no fi m dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé 
em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e 
esperança estejam em Deus” (1Pe 1.19-21).

Suportando a vergonha e a zombaria rude,

Em meu lugar, condenado, ele permaneceu!

Selou o meu perdão com o seu sangue:

Aleluia! Que maravilhoso Salvador!25

A expiação realizada por Cristo não fracassou em parte; foi totalmente bem-sucedi-
da. Jesus nunca falha.

22 Th omas K. Ascol, “For God So Loved the World”, p. 17.
23 Charles Spurgeon, New Park Street Pulpit, vol. 4 (Pasadena, Tex.: Pilgrim Publications, 1975), 
p. 70. 
24 Citado por J. I. Packer, na introdução de John Owen, Th e Death of Death in the Death of Christ 
(Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1983), nota 12.
25 Do hino “Homem de Dores! Que Nome Maravilhoso!”, escrito por Philip P. Bliss, 1875.
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. Que prova bíblica existe para o conceito de uma expiação defi nida?

2. A afi rmação “Cristo morreu para salvar os eleitos” signifi ca que existe insufi ci-
ência no sangue expiatório de Cristo? Por que sim e por que não?

3. Por que o conceito de uma expiação defi nida é boas-novas?

4. Com base nos textos bíblicos, que objeções surgiram contra a idéia de uma 
expiação defi nida?

5. Como essas objeções podem ser respondidas biblicamente?

6. Quais são as objeções práticas à doutrina da expiação defi nida? Como podem 
ser respondidas?

7. Como se aplica a afi rmação “Jesus nunca falha” à expiação? 
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CAPÍTULO 8

GRAÇA IRRESISTÍVEL E CHAMADA 
EFICAZ

Certa vez assisti a um culto em que o sermão alicerçava-se nesta passagem: “Escolheu-nos a nossa 

herança”. E o bom homem que ocupava o púlpito era um arminiano. Portanto, ele começou dizendo: 

“Esta passagem se refere completamente à nossa herança temporal e não está, de modo algum, rela-

cionada ao nosso destino eterno, pois não queremos que Cristo decida por nós quanto aos assuntos do 

céu e do inferno. É evidente e certo que todo homem que possui um pouco de bom senso escolherá o 

céu, e toda pessoa sabe o bastante para não escolher o inferno. Não precisamos de inteligência eleva-

da ou de um Ser superior que escolha o céu ou o inferno por nós. Isso cabe à nossa vontade própria. E 

temos bastante sabedoria e os meios sufi cientemente corretos para julgarmos por nós mesmos”; e, 

portanto, como ele inferiu com muita lógica, não precisamos de Jesus Cristo para fazer a escolha por 

nós. Podemos escolher a herança por nós mesmos, sem qualquer ajuda. Ah! meu bom irmão, eu pen-

sei, talvez seja verdade que podemos escolher, mas acredito que carecemos de algo mais do que bom 

senso antes de escolhermos corretamente.1

Charles H. Spurgeon

J á consideramos três dos cinco pontos do calvinismo sugeridos no acróstico 
TULIP. Examinamos a doutrina da depravação total, o ensino calvinista de que o 

homem caído não possui capacidade de salvar a si mesmo, nem de crer no evangelho 
oferecido livremente. Depois, consideramos a eleição incondicional, o ensino de que pes-
soas são salvas devido ao fato de que Deus escolhe espontânea, soberana e incondicio-
nalmente pecadores para serem redimidos por Cristo, trazidos à fé e, por fi m, à glória. 
Também estudamos a expiação limitada (ou defi nida), a doutrina de que a obra redentora 

1 Charles H. Spurgeon, A Defence of Calvinism (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 2008), p. 9.
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de Cristo visa à salvação dos eleitos – em outras palavras, Cristo salva realmente aqueles 
pelos quais ele morreu.

O quarto ponto da soteriologia calvinista é a doutrina da graça irresistível. Afi rma 
que o Espírito Santo nunca falha em seu objetivo de trazer à fé aqueles que são de Cristo. 
Esse ponto é resultado inevitável dos três primeiros. Nossa depravação total necessita 
da graça irresistível. A eleição incondicional é o seu ancoradouro. E a expiação limitada é 
a sua verdade correspondente, pois, se a graça salvadora fosse resistível, Cristo teria 
morrido em vão por muitos.2

Uma compreensão nítida da doutrina da graça irresistível é tremendamente neces-
sária em nossos dias. A igreja contemporânea está em meio a uma crise de confi ança no 
que diz respeito à pregação bíblica e ao uso diligente dos meios de graça pelos quais o 
Espírito Santo age irresistivelmente na vida de pecadores. A igreja precisa reafi rmar a 
sua fé no poder invencível da Palavra da verdade aplicada pelo Espírito.

Neste capítulo, depois de defi nir a graça irresistível, considerarei como Deus torna 
pecadores dispostos a receberem a sua salvação, por chamá-los e regenerá-los. Também 
examinarei o caráter monergístico da chamada efi caz, bem como os meios e os frutos de 
ser chamado por Deus à salvação.

DEFINIÇ ÃO E AGEN T E

Ao defi nir a graça irresistível, vejamos primeiramente o vocábulo graça, depois fo-
calizaremos o adjetivo. O termo hebraico do Antigo Testamento que expressa a idéia de 
graça e os seus derivados sugerem os conceitos de bondade, favor e graciosidade. E o 
termo grego do Novo Testamento sugere a idéia de benevolência, amabilidade e favor. 
Quando aplicada a homens pecaminosos, no contexto de redenção, graça signifi ca favor 
imerecido em lugar da ira merecida. Freqüentemente, a graça é defi nida somente como 
o favor imerecido de Deus outorgado a pecadores. No entanto, a palavra imerecido muito 
é fraca. Como pecadores, somos indignos do favor de Deus. Não somente não merece-
mos a graça, mas também merecemos o inferno. A graça é a bênção de Deus outorgada 
espontaneamente a pecadores que merecem o mal. É uma bênção dada ao custo dos so-
frimentos e da morte de Cristo. A graça é o amor de Deus em Cristo colocado em ação. A 
graça é maior do que os nossos pecados, nossas circunstâncias adversas ou nossas im-
possibilidades humanas. A graça é o âmago da Bíblia e de nossa salvação.

2 Ronald Cammenga e Ronald Hanko, Saved by Grace: A Study of the Five Points of Calvinism 
(Grandville, Mich.: Reformed Free Publishing, 2002), p. 144. 
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A graça nos ensina que a salvação de pecadores indignos, merecedores do inferno 
(depravação total) é uma obra realizada apenas pelo Deus trino. Cada uma das pessoas 
da Trindade participa e contribui nessa obra. Antes da fundação do mundo, o Pai sepa-
rou aqueles que seriam salvos. Depois, ele os deu ao Filho para que fossem seu povo 
(eleição incondicional). Na plenitude do tempo, o Filho veio ao mundo e os redimiu com 
o seu sangue (expiação defi nida). Contudo, os dois grandes atos de eleição e de redenção 
não completaram a obra de salvação. Incluída no plano de Deus quanto à salvação de 
pecadores, está a obra renovadora do Espírito Santo, pela qual a redenção é aplicada aos 
eleitos. Esse é o aspecto da salvação que pode ser chamado de irresistível ou efi caz. 
Quando os calvinistas afi rmam que a graça é irresistível, eles querem dizer que o Espírito 
Santo nunca falha em chamar, regenerar e salvar aqueles que o Pai escolheu e Cristo re-
dimiu. A graça irresistível é absolutamente infalível; ela cumprirá seus intentos. Os ob-
jetos da graça salvadora serão infalivelmente salvos.

A efi ciência dessa graça é defi nida nos Cânones de Dort, no capítulo III-IV, no artigo 
11, que apresenta tanto os meios externos que Deus usa para nos dar graça como o meio 
soberano pelo qual ele age em nós:

Quando Deus realiza seu beneplácito nos eleitos ou opera neles a verdadeira conversão, ele 
não somente faz com que o evangelho lhes seja pregado e ilumina poderosamente a sua mente 
pelo Espírito Santo, para que entendam de modo correto e discirnam as coisas do Espírito de 
Deus; mas também, mediante a efi cácia do mesmo Espírito regenerador, Deus penetra os re-
cessos mais íntimos do homem, abre o coração fechado e amolece o coração endurecido; cir-
cuncida aquilo que era incircunciso, infunde novas qualidades na vontade, que, antes morta, 
ele vivifi ca. Ele torna boa, agradável e maleável a vontade que era má, desobediente e obstina-
da; atua nela e fortalece-a, para que, como uma árvore boa, produza os frutos de boas ações.

A Confi ssão de Fé de Westminster (10.1) também provê uma defi nição da graça ir-
resistível:

Todos os que Deus predestinou para a vida, e somente esses, ele se apraz em chamar 
efi cazmente, no tempo devido e determinado, à vida por meio de sua Palavra e de seu 
Espírito, de um estado de morte e pecado, no qual eles estão por natureza, à graça e à 
salvação por Jesus Cristo; iluminando salvífi ca e espiritualmente o entendimento deles 
para compreenderem as coisas de Deus; removendo o coração de pedra e dando-lhes um 
coração de carne; renovando a vontade deles e, por meio do seu poder todo-poderoso, 
determinando-os para o que é bom; atraindo-os efi cazmente a Jesus Cristo, de modo 
que venham espontaneamente, e tornando-os dispostos por sua graça.

Graça Irresistível e Chamada Eficaz
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Essas confi ssões reformadas históricas deixam claro que a graça de Deus é invencível; ela 

cumprirá o propósito de Deus (Ef 1.1). Os eleitos são passivos em sua chamada e regeneração 

internas; e, pela obra irresistível do Espírito Santo, eles são tornados dispostos no dia do po-

der de Cristo (Sl 110.3). O resultado da chamada efi caz do Espírito Santo é que os eleitos “vêm 

espontaneamente, sendo tornados dispostos por sua graça” (10.1).     

TORNADOS DI SPOSTOS

Infelizmente, o vocábulo irresistível pode sugerir força ou violência caprichosa so-
bre a vontade do pecador. Para alguns, ele transmite a idéia de uma mãe assentando o 
seu fi lho à mesa da cozinha, diante de um prato que contém espinafre e fígado, e dizen-
do: “Coma!” Mas esse não é o signifi cado, como o demonstram as afi rmações das confi s-
sões reformadas. Embora a graça irresistível de Deus seja poderosa e constrangedora em 
chamar pecadores, ela age de modo que a vontade do pecador seja tão renovada que ele 
vem alegre e espontaneamente a Cristo. Se você é um crente, sabe que, ao apossar-se de 
você, a graça de Deus o trouxe voluntária e amavelmente ao que Deus predeterminara 
para você. Na história, ninguém jamais fez algo tão espontânea e amavelmente como 
aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Pense em Lídia (At 16.14-15) e 
no carcereiro de Filipos (At 16.30-34). Eles não foram salvos contra a sua vontade.

Por outro lado, Deus tem de agir no pecador para torná-lo disposto a vir a Cristo. 
João 6.44 diz que, se o Pai não o “trouxer”, o pecador não crerá no evangelho. A palavra 
original traduzida por “trouxer” implica certa força compelidora. É usada em João 21.6-
11 para falar de pescadores puxando uma rede. Em outras passagens, é usada a respeito 
de Paulo e Silas sendo arrastados por um grupo de homens e de um pobre sendo arrasta-
do pelos ricos aos tribunais (Tg 2.6). A idéia é que uma força superior é exercida sobre um 
objeto ou uma pessoa, de modo que seja bem-sucedido aquele que realiza o arrasto.3

Alguns pecadores são ganhos mais facilmente do que outros para o evangelho. John 
Bunyan disse que teve de ser arrastado duramente até Cristo. Mas, por fi m, ele se tornou 
disposto e desejoso de crer. Isso é graça irresistível. O Espírito de Deus destrói a nossa 
oposição, até que nos vemos dispostos e desejos por Cristo e pelo evangelho. Podemos 
reagir contra o evangelho antes de sermos tornados dispostos a recebê-lo, mas não de-
pois que nossa vontade foi mudada. Quando o Espírito opera em nós, ele renova a nossa 
vontade, capacitando-a e restaurando-a à verdadeira liberdade. O Espírito não seduz a 

3 Curt Daniel, “Th e History and Th eology of Calvinism” (Dallas: Scholarly Reprints, 1993), p. 
379–380. 
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vontade, mas liberta-a para que obedeça alegremente à chamada de Deus. Por isso, 
Zaqueu recebeu alegremente a Jesus, conforme Lucas 19.6 nos diz.

R. C. Sproul escreveu: “O Espírito muda o coração recalcitrante do pecador, fazendo 
com que o indisposto se torne disposto para vir a Cristo. Ele torna o indisposto disposto 
por Cristo, e o relutante, inclinado para ele. Nossa salvação é totalmente de Deus – Deus, 
o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo”.4

Ao salvar pecadores, o Espírito não anula os processos normais de pensamento e 
escolha. Ele não aniquila o pecador; antes, transforma-o. O Espírito atrai irresistivel-
mente os eleitos a Cristo, com amabilidade e onipotência (Jr 31.3; Os 11.4; Lc 14.23). 
Esta é a maravilhosa verdade sobre a graça de Deus: ele torna a vontade disposta a 
querê-lo em resposta à sua chamada. Isso equivale ao que os teólogos chamam de 
chamada efi caz.

CHAM ADA EFIC AZ

Como subentendem os Cânones de Dort e a Confi ssão de Fé de Westminster, outra 
expressão que apresenta a doutrina da graça irresistível é chamada efi caz. Em termos 
simples, a doutrina afi rma que, embora a graça possa e seja freqüentemente resistida, a 
chamada de um pecador à fé em Jesus é irresistível. No entanto, duas chamadas preci-
sam ser distinguidas: uma exterior ou geral que todos ouvem e pode ser rejeitada (Jo 
7.41b-42; 10.20; Hb 12.25); e uma chamada interior que Deus estende aos eleitos e 
sempre resulta em conversão (Mt 22.9; At 2.39; Rm 9.11; 1Tm 6.12).

Na chamada exterior, o evangelho é pregado e a chamada à salvação é estendida a 
todos que ouvem a mensagem (Is 45.22). Deus é solene no que diz respeito a oferecer 
Cristo a todos os ouvintes (Mt 11.28; 2Co 5.19-21). Os Cânones de Dort nos mostram 
que essa chamada da parte de Deus é autêntica e sincera (capítulo III-IV, artigo 8). Todos 
os homens, sem distinção, são convidados a vir e beber livremente da água da vida em 
Cristo Jesus (Is 55.1-7; Jo 4.14). Perdão e salvação são prometidos a todos os que se ar-
rependerem e crerem (2Ts 2.14; Rm 10.15).

Contudo, essa chamada exterior, para todas as pessoas, será resistida (At 7.51). 
Não trará pecadores a Cristo porque os homens estão, por natureza, mortos em delitos 
e pecados e escravizados ao Diabo (Ef 2.1-5). Intelectualmente, eles não entendem o 
evangelho (Rm 3.11); no aspecto do comportamento, recusam fazer o bem (Rm 3.12); 

4 R. C. Sproul, “‘Can Th ese Bones Live?’ Th e Eff ectual Calling of the Holy Spirit”, em Tabletalk, 28, 
no. 7 (Julho 2004), p. 7.

Graça Irresistível e Chamada Eficaz
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quanto à sua vontade, não se submeterão a Deus (Rm 8.7); e, em suas afeições, estão 
alienados de Deus (Ef 4.18-19). Eles são, por si mesmos, incapazes e indispostos de 
abandonar seu estado de condenação, depravação e impiedade, para vir a Cristo (Mt 
22.1-14). John Benton disse: “Dentro de cada pecador existe um forte antipatia para 
com a santidade de Deus, e a poderosa atração do pecado impede-o de tornar-se discí-
pulo de Cristo”.5 Conseqüentemente, o pecador não-regenerado não responderá à 
chamada do evangelho (Hb 4.6-7); ele a rejeitará, detendo “a verdade pela injustiça” 
(Rm 1.18-32). Não importa quão persuasivo seja o pregador – ainda que seja o próprio 
Cristo (Lc 13.34) –, quão solene seja a sua mensagem (At 7.51), pecadores cegos, sur-
dos e rebeldes não se submeterão a Cristo como Senhor e não olharão somente para 
ele em busca de salvação (Is 65.1-7; cf. Rm 10.21). B. B. Warfi eld escreveu: “Se o evan-
gelho tem de ser recebido pela vontade de homens pecadores e não houver nenhuma 
obra de fora e do alto, quem será salvo? Se eu preciso ser mudado, algo tem de apode-
rar-se de mim e mudar-me”.6

Para haver essa mudança, outra chamada é necessária. Para trazer pecadores à sal-
vação, o Deus trino tem de estender-lhes uma chamada irresistível, especial, interior, 
além da chamada exterior contida na mensagem do evangelho. Pois, como observou 
Arthur Custance: “Se um homem resiste, por natureza, à graça de Deus, então, para que 
essa graça seja efi caz, ela tem de ser, em algum sentido, irresistível; pois, se a graça de 
Deus fosse inefi caz, ninguém seria salvo, e sabemos que esse não é o caso”.7

A chamada interior, disse John Murray, é “um ato de Deus pelo qual pecadores são 
transportados das trevas para a luz e introduzidos na comunhão de Cristo”.8 Como diz 
1 Pedro 2.9: “Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de proprie-
dade exclusiva de Deus, a fi m de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das 
trevas para a sua maravilhosa luz” (ênfase acrescentada).

O Pai, que elegeu, é o grande anfi trião que faz essa chamada. Romanos 8.30 nos diz: 
“Aos que predestinou, a esses também chamou”. 1 Coríntios 1.9 afi rma: “Fiel é Deus, 
pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor” (cf. 
2Tm 1.9; Jo 6.44; Rm 4.17). Entretanto, a chamada efi caz é também a voz do Deus vivo 
em Jesus Cristo. Jesus disse: “As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e 
elas me seguem” (Jo 10.27). E o Espírito está envolvido em atrair homens a Cristo por 
meio da Palavra (Jo 16.13-14). Quando a Palavra é proclamada, o Espírito move-a do 

5 John Benton, Evangelistic Calvinism (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 2006), p. 22.
6 B. B. Warfi eld, Th e Plan of Salvation (Grand Rapids: Eerdmans, 1977), p. 49.
7 Citado em Curt Daniel, “Th e History and Th eology of Calvinism”, p. 378.
8 John Murray, Redenção Consumada e Aplicada (São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 1993), p. 97.
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ouvido para alma, de modo que o evangelho ilumina a mente, capacita o pecador a en-
tender, crer e render-se à verdade espiritual. O Espírito chama irresistivelmente e rege-
nera o pecador, criando nele um novo coração ou natureza, para que exerça fé em Cristo, 
arrependa-se do pecado e aceite o evangelho. Essa chamada individual é sempre efi caz. 
Nessa chamada, a graça é irresistível.

As Escrituras descrevem a mudança operada pelo Espírito como um novo nasci-
mento (Jo 3.5), uma passagem da morte para a vida (Jo 5.24), um trazer por parte do Pai 
(Jo 6.44), uma introdução no rebanho (Jo 10.16), um abrir do coração (At 16.14), uma 
chamada segundo o propósito de Deus (Rm 8.28), uma iluminação dos olhos (Ef 1.18), 
uma ressurreição espiritual (Ef 1.19-20), uma vivifi cação dentre os mortos (Cl 2.13), 
uma regeneração (Tt 3.5), uma vocação celestial (Hb 3.1) e um chamar das trevas para a 
maravilhosa luz de Deus (1Pe 2.9).9

Os cristãos recebem essa chamada interior pela graça. A graça de Deus, que mani-
festa seu poder, está determinada a salvá-los (Rm 8.28-30). A obra de Deus na redenção 
é tão soberana na aplicação como o é em determinação e provisão. Somente a graça pode 
fazer o que nada mais pode fazer. Bons conselhos, viver moral e a lei não são sufi cientes. 
Homens mortos não necessitam de preleções, e sim de vida. Precisam do tipo de poder 
que esteve presente quando Jesus disse: “Lázaro, vem para fora!” (Jo 11.43).

Portanto, quando unida com a chamada de Deus interior e efi caz, a chamada exte-
rior é sempre irresistível. Quando a chamada interior vem com o poder que acompanha 
a verdade, o pecador recebe o poder e a capacidade de responder (Hb 3.1). Essa resposta 
acontece somente nos eleitos (Rm 9.11). Aqueles que o Pai escolheu e pelos quais o Filho 
morreu serão salvos pela obra do Espírito Santo (Tt 3.5). A graça salvadora não é um 
dom que pode ser devolvido. A graça é o favor divino, a atitude do coração de Deus. 
Somente ele determina quem será favorecido e quem não o será. Seu favor não pode ser 
impedido por pecadores, embora eles sejam, por natureza, inimigos da obra salvadora 
do Espírito.

GR AÇ A MONERGÍ ST IC A

Duas implicações resultam da graça irresistível e da chamada efi caz. Primeira, a 
chamada graciosa de Deus é monergística, ou seja, opera em uma única direção. Não é 
sinergística, ou seja, opera em duas direções, envolvendo a Deus e nós (Gl 1.15). Sproul 

9 David N. Steele, Curtis C. Th omas e S. Lance Quinn, Th e Five Points of Calvinism: Defi ned, Defen-
ded, and Documented, 2nd ed. (Phillipsburg, N.J.: P&R, 2004), p. 61.

Graça Irresistível e Chamada Eficaz
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explica bem esses termos técnicos: “Monergismo é algo que opera por si mesmo ou age 
sozinho como a única parte ativa... Sinergismo é uma realização cooperativa, uma ope-
ração conjunta de duas ou mais partes”.10

Os Cânones de Dort apóiam o monergismo por rejeitarem o ensino de que “Deus, 
na regeneração do homem, não usa os poderes de sua onipotência tão poderosa e infali-
velmente a ponto de inclinar a vontade do homem à fé e à conversão. E, havendo sido 
realizada toda a obra da graça, que Deus emprega para converter o homem, este pode 
ainda resistir a Deus e ao Espírito Santo, quando Deus tenciona a regeneração do ho-
mem e quer regenerá-lo. Na realidade, o homem resiste tanto a Deus que chega a impedir 
sua própria regeneração; portanto, está no poder do próprio homem ser regenerado ou 
não” (em contrário a Ef 1.19; 2 Ts 1.11; 2Pe 1.3, capítulo III-IV, rejeição 8). Os Cânones 
também rejeitam o ensino sinergístico “de que a graça e o livre-arbítrio são causas par-
ciais que operam juntas o começo da conversão; de que a graça, a fi m de operar, não 
precede a atuação da vontade; ou seja, de que Deus não ajuda efi cientemente a vontade 
do homem na conversão, enquanto este não se move e determina fazer isso” (em contrá-
rio a Rm 9.16; 1Co 4.7; Fp 2.13, capítulo III-IV, rejeição 9).

Os Cânones de Dort ensinam claramente que a salvação é iniciada por Deus ao nos 
chamar, e não por chamarmos a ele. Os pelagianos e os liberais erram quando ensinam 
que temos a capacidade natural de responder à chamada universal de Deus. Os luteranos 
erram ao ensinar que temos uma capacidade especial de resistir ao evangelho. Os armi-
nianos erram quando ensinam que todos os ouvintes do evangelho possuem agora uma 
capacidade restaurada de obedecer à chamada de Deus no evangelho.11

Eis um resumo das diferenças quanto a este ponto entre os arminianos e os calvi-
nistas no Sínodo de Dort:

Arminianismo (Graça resistível)

1. O Espírito Santo faz tudo que pode para infl uenciar cada pessoa a converter-se 
a Deus.

2. O Espírito Santo não pode produzir o arrependimento e a fé na alma sem que 
esta exerça seu livre-arbítrio para escolher o arrependimento e a fé; estas são, 
pelo menos em parte, ações e contribuições do próprio homem.

10 R. C. Sproul, Grace Unknown: Th e Heart of Reformed Th eology (Grand Rapids: Baker, 1997), p. 
183–184.
11 Bruce Demarest, Th e Cross and Salvation (Wheaton, Ill.: Crossway, 1997), p. 204–210. 
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3. O Espírito Santo chama apenas exteriormente, e essa chamada é sempre re-
sistível.

4. A obra regeneradora do Espírito Santo é realizada somente quando o homem 
responde e coopera.

5. O Espírito Santo outorga a regeneração em resposta à fé; a regeneração segue a 
fé.

Calvinismo (Graça irresistível)

1. O Espírito Santo aplica a salvação aos eleitos por sua chamada e sua obra de 
regeneração.

2. O Espírito Santo outorga o arrependimento e a fé como dons da parte de Deus 
à alma dos eleitos.

3. Além de sua chamada exterior, o Espírito Santo realiza a sua chamada interior 
e irresistível no coração dos eleitos.

4. A aplicação salvífi ca da parte do Espírito Santo é realizada por seu poder divino 
e onipotente.

5. O Espírito Santo outorga a regeneração para que haja fé; a regeneração precede 
a fé.

Negar a graça irresistível e salvadora de Deus signifi ca dizer que Deus pode ser re-
sistido, contra a sua vontade, pelo homem. As Escrituras nos ensinam que ninguém 
pode frustrar a vontade de Deus (Ef 1.11) ou deter sua mão (Dn 4.35). E o Deus que 
elegeu é o Deus que chama (Rm 8.29-30). Portanto, a salvação é graça monergística (Ef 
2.1-10); não é uma obra que nós realizamos no todo ou mesmo em parte (2Tm 1.9). Não 
é um empreendimento conjunto entre o Espírito Santo e nós; não cooperamos em reali-
zar a salvação. Os eleitos não são nascidos de novo porque crêem; pelo contrário, eles 
crêem porque são nascidos de novo pelo Espírito de Deus (1Jo 5.1). Essa é a razão por 
que o crente confessa:

Eu buscava o Senhor, mas depois reconheci:
Buscando-me, Ele moveu minha alma a buscá-lo;
Não fui eu que Te achei, ó verdadeiro Salvador,
Não, eu fui achado por Ti.12

12 Do hino “I Sought the Lord, and Afterward I Knew”, anônimo, 1878.

Graça Irresistível e Chamada Eficaz
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Um cristão legalista criticou, certa vez, o testemunho de outro cristão, dizendo: 
“Aprecio tudo que você disse sobre o que Deus fez por você; mas você não disse nada 
sobre a sua parte na salvação”.

“Oh! sim”, respondeu o outro cristão. “Desculpe por isso. Eu realmente devia ter 
dito que minha parte foi o fugir do Senhor, e a parte dele foi o seguir-me, até me 
agarrar”.13

A segunda implicação que resulta da graça irresistível e da chamada efi caz é que a 
graça monergística nos alcança a um custo elevado. As boas-novas do evangelho são que 
o custo de nosso pecado foi pago pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, e não por nós. 
Perdão e purifi cação não nos ocorreram num momento de fraqueza de Deus, e sim quan-
do ele manifestou seu grande poder. Sua retidão, justiça e verdade são mantidas quando 
ele adota em sua família pecadores que crêem. A lei foi dada por Moisés, mas a graça veio 
por meio de Jesus Cristo (Jo 1.17). Deus não ignora qualquer pecado, nem mesmo quan-
do ele nos outorga misericórdia.

Geoff  Th omas conta a história de um rapaz que se comportava tão mal que teve de 
permanecer em casa por uma semana. Ele implorou a sua mãe que o deixasse sair, mas 
ela recusou. Um dia, quando ela estava sobrecarregada de pressões, o rapaz implorou e 
argumentou tanto com a mãe, que ela fi nalmente cedeu. Ela concordou em deixá-lo sair 
e até lhe deu dinheiro para comprar chocolate.14

 Por causa da maneira horrível como havia se comportado, o rapaz não merecia ter 
permissão de sair de casa ou receber dinheiro. Mas, ao permitir que ele saísse, sua mãe 
não lhe mostrou graça. Suas ações foram motivadas por desespero, frustração e anseio 
por sossego. Ela o obteve à custa da justiça. Em longo prazo, sua atitude foi prejudicial 
ao seu fi lho.

A graça de Deus para com pecadores é diferente, pois se fundamenta na satisfação 
plena da justiça de Deus. Não é outorgada à custa do amor verdadeiro e da santidade de 
Deus. É dada ao custo da encarnação do Filho de Deus, no ventre de Maria, e de sua 
obediência em sofrer a justa condenação da lei, no Getsêmani, no Gabatá e no Gólgota. 
Quando Deus nos mostra graça, ele é fi el e justo em fazê-lo por causa da obra salvadora 
de Jesus Cristo.

13 Resumido de James M. Boice e Philip Graham Ryken, Th e Doctrines of Grace (Wheaton, Ill.: 
Crossway, 2002), p. 153–154. 
14 Geoff rey Th omas, “Praising God’s Glorious Grace”, Sermão sobre Efésios 1.6, pregado na Al-
fred Place Baptist Church (Aberystwyth, Wales), http://www.alfredplacechurch.org.uk/Sermons/
eph8.htm. 
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O MEIO E OS FRU TOS

O meio pelo qual vem a chamada efi caz é o evangelho da salvação de Deus em Cristo 
aplicado pelo Espírito. Paulo disse aos cristãos de Tessalônica que eles haviam sido cha-
mados “mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus 
Cristo” (2Ts 2.14). João Calvino gostava de dizer que há dois ministros pregando em 
todo sermão: o ministro externo, o servo de Deus ordenado, que traz a Palavra de Deus 
ao ouvido; e o ministro interno, o Espírito Santo, que move a Palavra até a alma, conven-
cendo-a, despertando-a à nova vida e fazendo-a receber a Cristo pela fé. John Flavel es-
creveu sobre a voz externa e voz interna de Cristo, concluindo: “A voz externa [o ministro 
ordenado] é inefi caz e improdutiva quando não é animada pela voz espiritual e interna” 
do Espírito dirigida ao coração.15

 A chamada graciosa de Deus colhe muitos frutos. Alguns deles, que são expostos 
habilmente por Bruce Demarest, incluem uma nova identidade e auto-imagem autêntica 
em Cristo (Rm 1.6-7; 1Jo 3.1-2), união e comunhão com Cristo (Ef 2.12-13), liberdade 
para servir a Deus e aos outros em amor (Gl 5.13-14), a paz de Cristo (Cl 3.15), uma vida 
de proclamação e louvor (1Pe 2.9), perseverança no sofrimento (Jo 15.20; 1Pe 2.21), 
uma vida santa (2Tm 1.9), um prêmio, um reino e uma glória celestiais (Fp 3.13-14; 1Ts 
2.12; 1Pe 5.10).16

Saber que a graça salvadora de Deus é sempre irresistível e eficaz é um grande 
benefício à evangelização. Evangelizar nossos amigos pode ser uma tarefa árdua, e 
desanimamos facilmente. D. Clair Davis afirmou: “Nenhuma apresentação é bastan-
te clara para uma mente entenebrecida pelo pecado. Nenhuma quantidade de con-
vicção pode abrir suficientemente olhos vitrificados para que vejam a Jesus. 
Nenhuma grande manifestação de amor pode amolecer um coração hostil”.17 Mas, 
quando evangelizamos com fé, esperando que o Espírito de Deus chame irresistivel-
mente e regenere nossos amigos e os traga à fé em Cristo, temos esperança. Visto 
que Deus fez Paulo saber que tinha muitos eleitos em Corinto, ele teve coragem para 
ministrar ali, apesar dos temores (At 18.9-10). De modo semelhante, evangelistas 
como George Whitefield, David Brainerd, William Carey e Charles H. Spurgeon fo-
ram, todos, encorajados a prosseguir, pela graça irresistível de Deus, reconhecendo 

15 John Flavel, The Works of John Flavel, volume 4 (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1968), 
p. 170.
16 Bruce Demarest, Th e Cross and Salvation, p. 230–231.
17 D. Clair Davis, “Irresistible Salvation”, em Peter A. Lillback (ed.), Th e Practical Calvinist (Ross-
shire, U.K.: Christian Focus, 2002), p. 40.
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que a Palavra de Deus não volta para ele vazia (Is 55.11; cf. At 13.44-49). A graça ir-
resistível também impedia poderosamente o desânimo em Jesus (Mt 11.25). Quão 
humilhante é compreendermos que quem planta e quem rega as sementes do evan-
gelho não é nada, enquanto Jesus Cristo, que dá o crescimento, por meio de sua 
graça irresistível, é tudo (1Co 3.7).

A  CHAM ADA DE DEUS E A REGENER AÇ ÃO

Por último, os Cânones de Dort esclarecem que a regeneração é contígua à chamada 
irresistível de Deus. Depois de defi nir a chamada interior, os cânones provêem uma 
afi rmação confessional completa sobre a regeneração, mostrando o poder da obra de 
regeneração e quão agradável e estimulante ela é para aqueles que são recipientes da 
graça irresistível:

Isto é a regeneração tão altamente celebrada nas Escrituras e denominada uma nova 
criação: uma ressurreição dos mortos, uma vivificação, que Deus opera em nós sem a 
nossa ajuda. No entanto, isto não é, de modo algum, realizado meramente por meio da 
pregação externa do evangelho, por persuasão moral ou por tal modo de operação que, 
depois de haver Deus feito a sua parte, ainda permanece no homem o poder de ser regene-
rado ou não, ser convertido ou continuar não-convertido. Evidentemente, a regeneração 
é uma obra sobrenatural, bastante poderosa e, ao mesmo tempo, prazerosa, admirável, 
misteriosa e inefável; não inferior em eficácia à criação ou à ressurreição dos mortos, 
como declaram as Escrituras inspiradas pelo autor desta obra; de modo que todos em cujo 
coração Deus opera desta maneira maravilhosa são infalível, segura e eficazmente regene-
rados e crêem. Em conseqüência, a vontade assim renovada é não somente operada e in-
fluenciada por Deus, mas também, como resultado dessa influência, se torna ativa. Por 
essa razão, podemos dizer corretamente que o homem se arrepende e crê em virtude 
dessa graça recebida (capítulo III-IV, artigo 12).

Assim como a chamada eficaz, a regeneração é feita para nós e em nós, mas não 
por nós. Conforme disse Iain Murray: “Somos tão incapazes de cooperar em nossa 
regeneração como o somos de cooperar na obra do Calvário”.18 E, à semelhança da 
chamada eficaz, a regeneração é sobrenatural, pessoal, poderosa e convincente, ca-

18 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold (Darlington, England: Evangelical Press, 
2006), p. 522.
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paz de atrair e prazerosa. É uma obra surpreendente e misteriosa, inefável e frutífe-
ra. É o sopro inicial de vida na alma, por meio do Espírito, o sopro que serve como “o 
alicerce e a fonte” de todas as outras partes da ordem da salvação, tais como a fé, o 
arrependimento, a justificação, a adoção, a santificação e a perseverança.19 Por isso, 
Maurice Roberts escreveu: “O ato de Deus na regeneração é tão momentoso que 
nenhuma categoria de pensamento é suficiente para descrever as mudanças realiza-
das em e por nós”.20

AMOR IMEN SUR ÁVEL

A salvação se deve ao amor espontâneo e imensurável de Deus, à graça imerecida 
ou à clemência da parte do Deus santo e justo, para com pecadores que estão sob con-
denação, pela lei, e ameaçados de destruição eterna. “Porque pela graça sois salvos, 
mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; não de obras, para que ninguém 
se glorie” (Ef 2.8-9).

Se você deve ser salvo, isso tem de acontecer tão-somente por meio da operação da 
graça irresistível em sua vida. Portanto, você deve orar e pedir a Deus que sua Palavra 
seja aplicada ao seu coração, a fi m de criar um senso de necessidade. Conte-lhe sua con-
dição desesperadora. Diga-lhe que você não acha nenhum meio de sair dessa condição, a 
menos que ele se agrade soberanamente em livrá-lo. Peça-lhe que o regenere, que im-
plante a vida divina em sua alma.

Então, quando ele responder sua oração e você crer, conforme ele ordenou (At 
16.31), você reconhecerá que creu porque ele operou em sua alma tanto o querer como o 
realizar (Fp 2.13). Encoraje-se, pois a salvação vem do Senhor (Jn 2.9).

19 Octavius Winslow, Th e Work of the Holy Spirit (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1972), p. 56–86. 
20 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold, p. 523.
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132 Calvinismo na Mente

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. O que o termo graça signifi ca na Bíblia?

2. Como você explicaria a expressão graça irresistível para uma pessoa que nun-
ca a ouviu?

3. A doutrina da graça irresistível signifi ca que Deus nos trata como robôs? Se 
não, como a graça irresistível de Deus se relaciona com a nossa vontade?

4. O que signifi ca a expressão chamada eficaz?

5. A idéia de chamada efi caz tem apoio bíblico? Se isso é verdade, que passa-
gens bíblicas apóiam essa idéia?

6. O que é monergismo? Os pelagianos e os arminianos são monergistas?

7. Como os arminianos entendem a obra do Espírito Santo em salvar pecadores? 
Que passagens das Escrituras mostram que esse ponto de vista é errado?

8. O que é a regeneração?

9. Como acontece a regeneração?
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CAPÍTULO 9

PERSEVERANÇA E SEGURANÇA

Todo nosso progresso e perseverança vêm de Deus.1

João Calvino

O quinto ponto do calvinismo é a perseverança dos santos. O capítulo V dos 
Cânones de Dort une duas doutrinas da soteriologia: a perseverança e a segu-

rança. Embora o arminiano não possa ter certeza de nenhuma dessas duas coisas, por-
que fundamenta a salvação parcialmente no homem, tanto a perseverança como a segu-
rança são proeminentes no calvinismo. Ambas as doutrinas precisam ser abordadas em 
nossos dias porque a vida dos cristãos revela que essas doutrina estão terrivelmente 
ausentes. Os frutos da perseverança e da segurança – tais como o uso diligente dos meios 
de graça, obediência contínua e sincera à vontade de Deus, desejo de comunhão com 
Deus, anelo pela glória e pelo céu, amor pela igreja e intercessão por avivamento – pare-
cem estar claramente em declínio.

A necessidade de uma doutrina da perseverança e da segurança alicerçada nas 
Escrituras é intensifi cada pela ênfase contemporânea nos sentimentos. A maneira como 
nos sentimos assume, geralmente, a precedência sobre o que pensamos, sabemos e cre-
mos. Essa atitude se infi ltrou na igreja, particularmente no crescente movimento caris-
mático. Esse movimento oferece emoção e entusiasmo para preencherem o vazio criado 
pela falta de verdadeiro entendimento. Hoje, mais do que nunca, precisamos desespera-
damente do rico pensamento calvinista sobre a perseverança e a segurança conjugadas 
com o viver santo e vibrante.

1 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold (Darlington, England: Evangelical Press, 
2006), p. 446.
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Portanto, o que são a perseverança dos santos e a segurança da fé? Como essas 
doutrinas operam juntas na vida cristã?2 Primeiramente, devemos perguntar: quem 
são os santos? Muitas pessoas diriam que são aqueles que foram batizados ou que fi ze-
ram uma decisão por Cristo em campanhas evangelísticas. No entanto, as Escrituras e as 
confi ssões reformadas defi nem os santos como aqueles “que Deus chama, de acordo com 
seu propósito, à comunhão com seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e regenera pelo 
Espírito Santo” (Cânones de Dort, capítulo V, artigo 1) e aqueles “que Deus aceitou no 
seu Amado, chamou efi cazmente e santifi cou por meio do seu Espírito” (Confi ssão de Fé 
de Westminster, 17.1).

A doutrina da perseverança dos santos ensina que todos que participam da graça e 
do poder salvífi co da união com Cristo, pela fé, continuam nessa união com seus frutos 
e benefícios. Por meio da obra perseverante do Deus trino (1Co 1.8-9), eles permanecem 
na verdadeira fé e nas obras que procedem da fé enquanto estiverem no mundo (Jo 
6.37-40; 2 Tm 4.7). Se pelo Espírito de Deus você é regenerado, justifi cado,3 adotado 
na família de Deus e santifi cado, não pode perder a sua salvação (1Pe 1.5). Deus o guar-
dará para sempre (Jd 24-25), pois a sua perseverança é fruto da preservação da parte 
dele (Fp 1.6). Se, de coração, você já confessou a Cristo, o pecado não o dominará (Rm 
6.14); você “não pode ser separado total e fi nalmente do estado de graça” (Confi ssão de 
Fé de Westminster, 17.1).4

Esta doutrina não signifi ca que os crentes estão imunes ao pecado, de modo que 
não possam falhar em exercer a fé salvadora. Embora a fé dos crentes não desapareça, há 
ocasiões em que, infelizmente, ela não será ativa. Sem um infl uxo contínuo de Cristo na 
alma, os crentes não podem prosseguir ou fl orescer. Somente Deus dá o crescimento, 
pois ele nunca abandona a obra de suas mãos. Quando falamos em perseverança dos 
santos, queremos realmente dizer que, havendo trazido os eleitos à união vital consigo 
mesmo, Jesus Cristo lhes provê graça continuamente. Jesus é a vida e a força deles. 
Além disso, o Espírito Santo, havendo separado o coração dos eleitos para ser sua habi-
tação, nunca os deixa. O Espírito Santo promove a santifi cação deles, até que tenha 

2 Partes deste capítulo são uma ampliação do artigo Joel R. Beeke, “Almost Home”, em Tabletalk, 
28, no. 12 (Dezembro 2004), p. 16–18.
3 Quanto a um artigo proveitoso sobre a relação entre a justifi cação e a perseverança, ver Derek W. 
H. Th omas, “Justifi cation and Perseverance”, em Banner of Truth, no. 524 (Maio 2007), p. 1–7.
4 A ênfase da doutrina da perseverança é colocada sobre a pessoa regenerada por boas razões. 
Como Maurice Roberts destaca: “O ponto de discordância entre escritores reformados e arminianos 
não é se os eleitos podem se perder (no que ambos os lados não crêem), mas se os regenerados podem 
se perder (“Final Perseverance”, em Banner of Truth, n. 265 [Outubro 1985], p. 7; cf. cf. A. A. Hodge, 
Esboços de Teologia [São Paulo: PES, 2001], p. 757-758).
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preparado a sua alma para a entrada no céu. O Deus fi el, que cumpre sua aliança, man-
tém viva no coração dos eleitos a chama do amor santo, que ele mesmo acendeu, apesar 
da instabilidade, indolência e desobediência deles. Ele usa até seus fi lhos imperfeitos 
para promover o próprio bem-estar espiritual deles, por meio da fé, da oração, da confi s-
são e do uso apropriado dos meios de graça. Deus, e somente Deus, cuida para que seus 
fi lhos nunca se afastem de seus braços e se tornem presas de Satanás (Jo 10.27-30).5

Certa vez, o grande pregador escocês Ebenezer Erskine (1680-1754) visitou uma 
mulher em seu leito de morte e testou amavelmente a sua prontidão em ir para o céu. 
Quando ela lhe assegurou que estava pronta para partir, a fi m de habitar com Cristo, 
porque se encontrava naquelas mãos das quais ninguém poderia tirá-la, Erskine pergun-
tou: “Você não tem medo de escorregar por entre os dedos dele, no fi nal?”

“Isso é impossível por causa do que você nos disse”, ela respondeu.
“E o que lhes disse?”, ele indagou.
“Que estamos unidos com Cristo e somos parte de seu corpo. Não posso escorregar 

por entre os dedos dele porque sou um de seus dedos. Além disso, Cristo pagou um preço 
muito elevado por minha redenção, para livrar-me das mãos de Satanás. Se eu me per-
desse, eu perderia mais do que eu. Eu perderia a minha salvação; Cristo perderia a sua 
glória, porque uma de suas ovelhas seria perdida”.

Essa querida irmã estava certa. A glória de Cristo está unida à perseverança de seus 
eleitos (Rm 8.28-30). Christopher Love escreveu: “Se os eleitos perecessem, Jesus seria 
muito infi el ao seu Pai, porque Deus, o Pai, deu este encargo a Cristo: preservasse segu-
ros todos os que ele, o Pai, escolheu, para trazê-los ao céu”.6

Por causa do papel central de Deus na perseverança, alguns teólogos preferem falar 
em preservação dos santos, em de vez de perseverança dos santos. Esses dois conceitos 
estão intimamente relacionados, mas não são sinônimos. A natureza imutável do pro-
pósito salvífi co de Deus para seu povo e sua mão preservadora fundamentam a perseve-
rança dos santos. Em outras palavras, Deus guarda os crentes na fé, preserva-os de des-
garrarem-se e, por fi m, aperfeiçoa-os (1Pe 1.5; Jd 24). Aquele que promete guardá-los 
cumprirá a sua promessa. Quando os crentes pecam, Deus pode retrair-se deles tempo-
rariamente, mas não os deserdará. Podemos confi ar que Deus completará a obra da 
graça que começou nos seus (Sl 138.8; Fp 1.6), pois Cristo é “o Autor e Consumador da 
fé” (Hb 12.2). Os crentes são preservados pelo poder e intercessão de Cristo (Lc 22.32; 

5 Este parágrafo é um resumo de Herman Kuiper, By Grace Alone: A Study in Soteriology (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1955), p. 139–140.
6 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold, p. 170.

Perseverança e Segurança
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Jo 17.15), pelo ministério permanente do Espírito Santo (Jo 14.16; 1Jo 2.27), pela na-
tureza imutável de Deus e a graça eterna para com os seus eleitos (Rm 11.29), por suas 
promessas de perseverança (Jo 10.27-30; 2Tm 1.12), seu amor pactual (Rm 8.29-39) e 
suas provisões para perseverança (1C0 10.13). Como disse Charles Spurgeon: “Se Deus 
acende a vela, ninguém pode apagá-la”.7

Se os eleitos pudessem perder sua salvação, a eleição do Pai seria inefi caz, a inter-
cessão de Cristo, irrelevante, e a santifi cação do Espírito, impotente. A salvação seria 
destrutível, contrária ao que 1 Pedro 1.3-5 diz. A perseverança dos santos é parte da ca-
deia indestrutível da salvação outorgada aos eleitos (Rm 8.29-30). A eleição exige a 
chamada efi caz de Deus, a qual, por sua vez, impele a preservação da parte de Deus e a 
perseverança do crente (1Jo 3.9).

No entanto, a perseverança é uma obra tanto do crente como de Deus.8 
Assegurados da vitória em Cristo, que os guarda, os santos se esforçam para manterem-
se no favor de Deus, por perseverarem. A perseverança é uma atividade vitalícia dos 
santos. Inclui confessar a Cristo como Salvador (Rm 10.9), produzir os frutos da graça 
(Jo 15.16) e perseverar até ao fi m (Mt 10.22; Hb 10.28-29). Os verdadeiros crentes 
perseveram em união com Cristo (Jo 15) e nas coisas “pertencentes à salvação” (Hb 6.9). 
Deus não lida com os crentes como eles fossem “autômatos irresponsáveis, e sim como 
agentes morais”,9 disse A. W. Pink, pois os crentes perseveram ativamente na luta 
contra o pecado, visando à santifi cação (Fp 2.12).

A perseverança não é obediência mecânica ou automática.10 O uso dos “santos 
exercícios de piedade” é crucial à perseverança (Cânones de Dort, capítulo V, artigo 2). O 
uso dos meios de graça, como ler, ouvir, pesquisar e meditar nas Escrituras, orar a res-
peito de seus assuntos e praticá-la, tudo isso é necessário para fugirmos do pecado e 
promovermos a santidade (Jo 5.39; 8.31-32; Hb 10.25-26; 12.14). Examinar a nós mes-
mos e participar diligentemente das ordenanças são também essenciais (1 Co 11.28; 
Cânones de Dort, capítulo V, artigo 14). Os crentes perseveram por se envolverem, sin-
ceramente, na batalha espiritual e se guardarem do pecado (1Jo 5.18), lembrando que a 
igreja de Cristo só é gloriosa quando batizada em santidade. Perseveram em praticar a 
lei de Deus (Tg 1.22-25) e guardarem-se no amor de Deus (Jd 21). Eles perseveram em 

7 Ibid., p. 171.
8 R. C. Sproul, Grace Unknown: Th e Heart of Reformed Th eology (Grand Rapids: Baker, 1997), p. 
212.
9 A. W. Pink, Eternal Security (Grand Rapids: Guardian Press, 1974), p. 15.
10 W. Robert Godfrey, “Th e Means of Persevering Grace”, em Tabletalk, 28, no. 12 (Dezembro 
2004), p. 13.
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manter uma boa consciência diante de Deus e dos homens (At 24.16). Perseveram em 
ter comunhão de amor uns com os outros, como povo de Cristo, um corpo cujos mem-
bros de desenvolvem, vivem, adoram e crescem juntos (1Jo 3.14; Sl 133). Perseveram 
em vigiar e orar para que não entrem em tentação (Mt 26.41; Ef 6.18). Perseveram em 
confi rmar sua vocação e eleição (2Pe 1.10). Correm com paciência a carreira que lhes 
está proposta, olhando para Jesus, o iniciador e aperfeiçoador de sua fé (Hb 12.1-2). 
Como disse John Murray: “A perseverança dos santos nos lembra mui forçosamente de 
que somente aqueles que perseveram até ao fi m é que são os verdadeiros santos”.11

Portanto, a preservação divina e a perseverança humana são complementares. Os 
santos perseveram somente por causa da atividade preservadora de Deus que opera 
neles (Fp 2.13). Deus os encontra em suas dúvidas, temores e afl ições e lhes provê graça 
e força para “continuarem perseverando”. O Deus que ordena os crentes a perseverarem 
lhes dá a capacidade de fazerem isso.12 John Owen escreveu: “A graça não anula a nossa 
responsabilidade, mas nos capacita a cumpri-la. Ela não nos isenta dos deveres, mas nos 
equipa para o cumprimento deles”.13 Portanto, a perseverança se estende além da pre-
servação, enfatizando a responsabilidade do crente.

É verdade: os que estão guardados em Cristo crerão em Cristo. Mas também é ver-
dade: aqueles que crêem em Cristo serão guardados em Cristo.14 Assimilar essa nature-
za dupla da perseveram dos santos evita tanto o erro do hiper-calvinismo (“se é certo 
que serei preservado, por que tenho de perseverar?”) como o erro do arminianismo (“se 
a minha perseverança é o fator mais importante, por que devo crer na preservação da 
parte de Deus?”).

A  SEGUR ANÇ A DA FÉ

A segurança da fé é a convicção do crente quanto ao fato de que, pela graça de Deus, 
ele pertence a Cristo, recebeu o perdão de todos os pecados e herdará a vida eterna. 
Alguém que possui a verdadeira segurança não somente crê em Cristo para a salvação, 
mas também sabe que crê e que é amado graciosamente por Deus. Essa segurança inclui 
livramento da culpa, alegria em Deus e um senso de pertencer à família de Deus.

11 John Murray, Redenção Consumada e Aplicada (São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 1993), p. 
172.
12 John Owen, Th e Works of John Owen, vol. 6 (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1965), p. 165.
13 Ibid., volume 11, p. 280.
14 John Benton, Evangelistic Calvinism (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 2006), p. 27.
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A segurança é dinâmica; varia de acordo com as condições e pode crescer em vigor e 
frutifi cação. Como disse James W. Alexander, a segurança “leva consigo a idéia de pleni-
tude, tal como a de uma árvore carregada de frutos ou das velas de um barco quando 
estendidas em um vento favorável”.15

A segurança se revela em comunhão íntima com Deus, obediência sincera e pro-
fundo anseio por glorifi car a Cristo em todas as coisas. Crentes que possuem a segu-
rança da fé vêem o céu como seu lar e anseiam pela volta de Cristo e sua trasladação à 
glória (2Tm 4.6-8).

SEGUR ANÇ A ,  DEPOI S PER SEVER ANÇ A

Os frutos da segurança promovem perseverança. Como nos lembram os Cânones 
de Dort: “Quanto à preservação dos eleitos para a salvação e à sua perseverança na fé: os 
verdadeiros crentes podem obter e obtêm, para si mesmos, a segurança, de acordo com 
a medida de sua fé, pela qual chegam à persuasão de que sempre permanecerão como 
membros verdadeiros da igreja, cheios de vida, e de que experimentam o perdão dos 
pecados e herdarão, por fi m, a vida eterna” (capítulo V, artigo 9).

Os cânones afi rmam que os crentes podem ter certeza de sua perseverança. Essa 
certeza está alicerçada na “preservação dos eleitos para a salvação”. Se não houver a 
preservação de Deus, todo crente desesperará. Nossas falhas destruirão qualquer fruto 
que acharmos e aniquilarão toda segurança. Por falarem primeiramente sobre a eleição 
e a preservação de Deus, os cânones nos mostram que a segurança está arraigada na 
graça soberana e nas promessas de Deus – sim, em Deus mesmo.

A segurança ajuda o crente a perseverar, primeiramente por encorajá-lo a descansar 
na graça de Deus, em Cristo, e em suas promessas dadas no evangelho; e, em segundo, 
por apresentar essas promessas como um motivo poderoso para o viver cristão. Como 
disse o puritano Th omas Goodwin, a segurança “faz um homem trabalhar para Deus dez 
vezes mais do que antes... faz o coração ser mais grato, produzir mais frutos e obedecer 
mais alegremente; ela aperfeiçoa o amor, abre e dá vazão a uma nova torrente de senti-
mentos piedosos, acrescenta novos motivos, dilata e estimula o espírito em oração, 
conduz todas as graças a um novo e mais elevado fl uxo, causando um transbordamento 
de todas elas”.16

15 James W. Alexander, Consolation to the Suff ering People of God (Ligonier, Pa.: Soli Deo Gloria, 
1992), p. 138.
16 Th omas Goodwin, Th e Works of Th omas Goodwin (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 
2006), vol. 1, p. 251; vol. 8, p. 347.
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A segurança também fortalece a perseverança por meio da santifi cação. Os Cânones 
de Dort mostram isso no capítulo V, artigo 10, dizendo que a segurança é nutrida não 
somente pela fé nas promessas de Deus e pelo testemunho do Espírito Santo, mas tam-
bém “com base em um solene e santo desejo de preservar uma boa consciência e de rea-
lizar boas obras”.

PER SEVER ANÇ A ,  DEPOI S SEGUR ANÇ A
 
A Confi ssão de Fé de Westminster também afi rma a relação íntima entre a segu-

rança e a perseverança. Contudo, a confi ssão começa com a perseverança dos santos 
(capítulo 17) e prossegue à segurança da graça e da salvação (capítulo 18). Essa ordem 
signifi ca três coisas:

Primeira, a perseverança abre o caminho para a segurança. Arraigada na graça de Deus, 
a perseverança objetiva torna possível a segurança subjetiva, que está abrigada na consciên-
cia do crente. Se um cristão não crê na perseverança dos santos, não pode estar certo de que 
irá ao céu. Ele pode saber que está num estado de graça, mas não tem meios de saber se 
continuará nesse estado. A segurança está unida à doutrina da perseverança. Como escre-
veu o teólogo holandês Frans Burmann (1628-1679): “A certeza de salvação segue a certeza 
de perseverança. Aquela não existe sem esta. Ninguém é salvo sem perseverar. Alguns as 
separam perversamente, enquanto, asseverando a certeza de salvação, negam a certeza de 
perseverança. Isso é afi rmar a certeza subjetiva sem a certeza objetiva”.17

Segunda, a perseverança aumenta a segurança. Aqueles que persistem em obras 
que resultam da fé atingirão níveis elevados de segurança (cf. Confi ssão de Fé de 
Westmisnter, 17.2 com 18.2 e 17.3 com 18.4). Essa é a razão por que os crentes têm de 
perseverar até ao fi m na fé, na santidade e na obediência. Negar a necessidade de perse-
verança signifi ca negar o abundante ensino bíblico em contrário (Mt 7.13-14; Lc 18.15; 
Jo 8.31-32; 15.6; Rm 6.22; 8.22-23; 1Co 15.1-2; Cl 1.21-23; 2Tm 2.11; Hb 2.1, 3; 3.13-
14; 12.14).18 Essa negação enfraquece a determinação do crente para correr a carreira 
cristã; e isso, por sua vez, o tornará sujeito à mão disciplinadora de seu Pai (Hb 12.1-13).

Terceira, a perseverança estimula o crente a viver com esperança. À medida que os 
crentes perseveram, eles se tornam cada vez mais confi antes da vitória em Cristo e de 
seu futuro com ele, na glória (Rm 5.1-11). G. C. Berkouwer disse: “A perseverança dos 
santos está inseparavelmente unida à segurança da fé, pela qual o crente encara o futuro 

17 Citado em Heinrich Heppe, Reformed Dogmatics (London: George Allen & Unwin, 1950), p. 585.
18 Cf. Al Martin, “Perseverance”, mensagem gravada.
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com confi ança – não com a idéia de que todos os perigos e ameaças foram removidos, 
mas com a certeza de que serão realmente vencidos”.19 

O poeta Augustus Toplady expressou isso muito bem:

Meu nome das palmas de suas mãos,
A eternidade não apagará;
Permanece gravado em seu coração,
Em marcas de graça indelével.
Sim, perseverarei até ao fi m,
Tão certo como o penhor foi dado;
Mais felizes, porém não mais seguros,
Estão os espíritos glorifi cados no céu.20

PROBLEM A S REL ACIONADOS À PER SEVER ANÇ A

Como explicamos aqueles que parecem ser cristãos, mas se apartam da fé? Na 
Parábola do Semeador, Jesus descreve essas pessoas, advertindo que nem toda resposta 
entusiasta ao evangelho é salvadora. Ouvintes comparados a solo rochoso recebem, 
inicialmente, o evangelho e fl orescem, mas eles murcham quando as difi culdades sur-
gem. A Bíblia também descreve pessoas que pareceram seguir o Senhor por um tempo e, 
depois, caíram, tais como Saul, Aitofel, Judas Iscariotes, Himeneu e Alexandre (1Tm 
1.19-20). Eles podem ter possuído vários graus de convicções e impressões na graça co-
mum de Deus, mas não tinham a fé salvadora e, por isso, nunca foram crentes eleitos.21 
John Owen ofereceu o seguinte silogismo que se aplica a esses casos:

1. Os eleitos não podem cair (Jo 10.27-29).
2. Alguns que professam a fé caem.
3. Portanto, esse que professam a fé e caem não são crentes eleitos.22

19 G. C. Berkouwer, Faith and Perseverance (Grand Rapids: Eerdmans, 1958), p. 11.
20 Do hino “A Debtor to Mercy Alone”, escrito por Augustus M. Toplady.
21 Esta é, também, a interpretação clássica de Hebreus 6.4-6 (e.g., John Owen, An Exposition of 
Hebrews, vol. 5, ed. W. H. Goold [Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1991], p. 70–91; Henry Knapp, 
“John Owen’s Interpretation of Hebrews 6:4–6: Eternal Perseverance of the Saints in Puritan Exe-
gesis”, em Sixteenth Century Journal, 34, 1 [2003], p. 29–52; John R. De Witt, “Perseverance of the 
Saints”, em Tabletalk, 28, no. 1 [Janeiro 2004], p. 54–55; Douglas Kelly, “Perseverance of the 
Saints?”, em Tabletalk, 28, no. 4 [Abril 2004], p. 37–38).
22 John Owen, Th e works of John Owen, vol. 11, p. 113ss. Quanto a um resumo sobre os argumen-
tos de Owen a respeito da perseverança contra o arminiano John Goodwin, ver Joel R. Beeke, A 
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Asseguremo-nos de nossa confi ança em Cristo, para não parecer que cremos e, no 
fi nal, provemos o contrário.

Um pregador advertia muito freqüentemente a sua igreja quanto aos perigos de 
uma falsa profi ssão de fé, e alguns começaram a pensar que ele acreditava que um verda-
deiro cristão podia cair da graça e perder-se. Um membro da igreja perguntou-lhe: “Você 
é contra a perseverança dos santos?”

“De modo algum”, disse o pregador. “Eu me oponho à perseverança de pecadores”.
O homem não fi cou contente com essa resposta. “Você acha que um fi lho de Deus 

pode cair profundamente e ser restaurado?”
O ministro respondeu com sabedoria: “Creio que seria bastante perigoso fazer tal 

experiência”.
Ninguém deve abusar da perseverança dos santos e continuar no pecado. Sigamos 

a santidade todos os dias, sem a qual ninguém verá o Senhor (Hb 12.14).23

Há um grande perigo neste assunto. Não podemos asseverar a segurança da fé sem 
manifestarmos os frutos da perseverança, citando frivolamente “uma vez salvo, salvo 
para sempre”, enquanto vivemos no pecado. Como Paulo, temos de reconhecer o perigo 
de causarmos o naufrágio de nossa fé e nos tornarmos réprobos no fi nal (1Co 9.26-27; 
10.12).24 O teólogo batista John Dagg declarou corretamente: “É um erro fatal e perver-
so os homens concluírem que, uma vez convertidos, serão salvos não importando a 
maneira como vivem”.25 A perseverança não signifi ca que podemos viver como nos 
agrada, somente porque professamos crer em Cristo. É o antinomianismo (anti signifi ca 
“contra”, e nomos signifi ca “a lei”) que diz: se você é salvo, é sempre salvo, não importan-
do quão pecaminosamente viva. John Murray adverte: “É completamente errôneo afi r-
mar que um crente está seguro, independentemente de sua vida subseqüente de pecado 
e infi delidade”.26

Os calvinistas sempre se mostraram relutantes em falar da segurança de crentes 
sem, ao mesmo tempo, insistir que a segurança está, em última análise, na preservação 
de Deus. O crente não é inerentemente indestrutível; mas, visto que Deus começou uma 
obra nele, Deus continuará a prover o seu Espírito para a preservação do crente, até que 

Busca da Plena Segurança: O Legado de Calvino e Seus Sucessores (Recife, PE: Os Puritanos, 2003), p. 
223–230.
23 Sou devedor a Geoff  Th omas por esta ilustração.
24 Maurice Roberts, “Final Perseverance”, Banner of Truth, no. 265 (Outubro 1985), p. 10–11.
25 John Dagg, Manual of Th eology and Church Order (Harrisonburg, Pa.: Gano Books, 1982), p. 
296.
26 John Murray, Redenção Consumada e Aplicada, p. 170.
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termine a sua redenção (Fp 1.6). Portanto, a noção “uma vez salvo, salvo para sempre” é 
incompleta, como se a salvação de Deus consistisse apenas na justifi cação do pecador, 
excluindo as “coisas que acompanham a salvação”, tais como o arrependimento, a fé e a 
santifi cação.

 Os defensores desse ponto de vista negam que um importante aspecto da seguran-
ça é a capacidade de dizer: “Sim, eu pertenço a Cristo porque vejo em mim mesmo mu-
danças que somente ele pode realizar e mudanças que somente o seu amor espontâneo 
o impeliu a realizar”.27 Em última análise, esse ponto de vista ensina que a fé pode exis-
tir em um vácuo e que o crente não precisa da lei como regra de vida – a essência do an-
tinomianismo.

O antinomianismo doutrinário é antibíblico, mas o antinomianismo prático, ou o 
viver sem lei, enquanto se reivindica a graça, é ainda pior (Rm 6.1-2). Os antinomianos 
práticos podem professar que crêem, mas os seus maus frutos desaprovam sua confi s-
são. “Pelos seus frutos os conhecereis” (Mt 7.20).

A perseverança dos santos não signifi ca que todo aquele que afi rma ter recebido a 
Cristo como seu Salvador, participa na obra de Cristo e manifesta vários dons está “eter-
namente seguro” (Mt 7.21-23). A igreja inclui hipócritas que manifestam os sinais ex-
ternos da perseverança mas não possuem as marcas de verdadeiros cristãos. De acordo 
com a Confi ssão Belga, essas marcas são: (1) receber a Cristo pela fé como o único 
Salvador; (2) evitar o pecado; (3) seguir a justiça; (4) amar o Deus verdadeiro e o próxi-
mo; (5) não se desviar para direita ou para a esquerda; (6) crucifi car a carne com as suas 
obras; (7) lutar contras as fraquezas; (8) refugiar-se continuamente na paixão e na obe-
diência de Cristo (artigo 29). A igreja também inclui pessoas como Demas, que parecem 
ser cristãos, mas cujo afastamento da verdade e da igreja revela que nunca estiveram 
realmente em união salvadora com Cristo (2Tm 4.10; Hb 6.4-6).

A Confi ssão de Fé de Westminster ensina três verdades importantes sobre a segu-
rança: a possibilidade da falsa segurança e do auto-engano (18.1); a perseverança dos 
verdadeiros crentes, que não podem “nem completa nem fi nalmente cair do estado de 
graça” (17.1); e as conseqüências sérias do pecado (15.4, 17.3, 18.4). Até no caso dos 
verdadeiros crentes, o pecado e o crescimento retardado são desagradáveis a Deus, en-
tristecem o Espírito Santo, diminuem a consolação e a segurança, endurecem o coração, 
ferem a consciência, prejudicam os outros e trazem juízos temporais (17.3). O pecado 

27 Robert L. Dabney, Discussions: Evangelical and Th eological, vol. 1 (London: Banner of Truth Trust, 
1967), p. 173seg; cf. Confi ssão de Fé de Westminster, 18.2, e Cânones de Dort, capítulo V, artigo 
10.
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não manterá a alma do crente fora do céu, porém ele manterá o céu distante da alma do 
crente. Spurgeon disse: “O fato de que Deus guardará os seus fi lhos é uma verdade glo-
riosa, mas uma mentira abominável é a de que o pecado não lhes fará nenhum mal”.28

Um cristão não pode desfrutar de segurança enquanto vive em desobediência a 
Deus. John Gill perguntava: “Um homem crente pode perseverar até ao fi m e, ao mes-
mo tempo, satisfazer ao pecado, como se houvesse resolvido não perseverar?”29 
Apesar de nossa falha inevitável de fi carmos aquém dos padrões de Deus e de nossa 
contínua necessidade de corrermos ao Calvário, para obtermos perdão, a maneira 
como vivemos é importante. Antohony Burgess, um dos teólogos de Westminster, 
disse: “Nada entenebrecerá a sua alma mais do que o viver insípido, moroso e negli-
gente”.30 Se a segurança permanecesse fi rme, enquanto faltasse obediência, o crente 
poderia admitir como certo o grande privilégio da salvação por meio de Cristo e se 
tornaria espiritualmente leviano.

O afastar-se de Cristo destrói a segurança. Dúvidas e temores desencadeiam um 
forte desejo por segurança renovada. Instam por auto-exame, arrependimento e atos de 
fé que nos motivam a correr novamente a carreira que nos foi proposta (Hb 12). Th omas 
Schreiner e Ardel Caneday escreveram: “Aqueles que desejam segurança enquanto estão 
se afastando do Senhor são como corredores que param de correr no meio do percurso e 
ainda perguntam ao juiz se receberão o prêmio por haverem corrido. Nossa segurança 
na fé é fortalecida à medida que continuamos a correr a carreira, perseverando até ao 
fi m para recebermos o prêmio”.31

Finalmente, lembremos que as passagens bíblicas que nos advertem a não nos 
afastarmos de Cristo (tais como as de Hebreus, especialmente 6.4-6) não afi rmam a 
apostasia dos santos; pelo contrário, elas nos exortam a perseverar na fi delidade a Deus 
e à sua revelação da nova aliança em Cristo. Deus usa admoestações sérias para nos 
guardar de desvios e de inúmeros perigos.

Quando nossos fi lhos eram novos, nós os advertíamos freqüentemente de que po-
deriam morrer se fossem à rua movimentada em frente de nossa casa. Nós lhes mostrá-
vamos uma linha que eles não deviam cruzar e estava distante da rua. Se ultrapassassem 
aquela linha e se encaminhassem para a rua, minha esposa os pegaria e os traria de volta, 
antes de chegarem lá. De modo semelhante, em Hebreus, Deus nos adverte a respeito do 

28 John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold, p. 171.
29 John Gill, A Body of Divinity (London: Turner Leasseter, 1957), p. 578.
30 Anthony Burgess, Spiritual Refi ning (Ames, Iowa: International Outreach, 1990), p. 672–673.
31 Th omas Schreiner e Ardel Caneday, Th e Race Set Before Us: A Biblical Th eology of Perseverance & 
Assurance (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 2001), p. 311.
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desvio e da queda, para nos manter distante do pecado e motivar-nos a permanecer 
comprometidos com ele. Quando cruzamos a linha e caímos no pecado, seus olhos pa-
ternos e sua mão disciplinadora nos trazem ao arrependimento e ao perdão, antes que 
destruamos a nós mesmos na estrada da apostasia.

Por trás da névoa desconhecida,

Deus permanece nas sombras,

Vigiando e cuidando dos seus.32

Curt Daniel concluiu: “A doutrina reformada da perseverança é que uma alma rege-
nerada certamente perseverará nas provações da vida e continuará a crer e a arrepender-
se. Ela escorregará e cairá, desenvolverá hábitos maus, lutará com dúvidas, mas, em tudo 
isso, continuará avançando, assim como começou... Todos os crentes tropeçam e caem no 
pecado, mas nenhum verdadeiro crente permanece no pecado. Assim como Deus lhe deu 
fé e arrependimento na conversão inicial, assim também ele dá ao crente fé e arrependi-
mento em todo o caminho para o céu” (Cânones de Dort, capítulo V, artigo 7).33

TUDO POR MEIO DA M AR AVILHOSA GR AÇ A DE DEUS

Os crentes que vieram a Cristo pela graça permanecem unidos a Cristo, sabendo 
que estão nele pela graça. A perseverança e a segurança são dois lados da graça. Você não 
pode perseverar na graça sem crescer na segurança; e não pode crescer na segurança da 
fé sem perseverança.34

Esse crescimento não é obtido facilmente, mas é obtido pela graça de Deus. Como 
nos dizem os Cânones de Dort: “As Escrituras testifi cam que nesta vida os crentes têm 
de lutar contra vários dúvidas carnais e que, estando sob fortes tentações, eles não sen-
tem sempre esta plena segurança da fé e a certeza de perseverarem. Contudo, Deus, que 
é o Pai de toda consolação, não permite que sejam tentado além do que são capazes e, 
com a tentação, ele também provê o escape, para que sejam capazes de suportá-la (1Co 
10.13); e, por meio do Espírito Santo, ele os inspira novamente com a reconfortante se-
gurança de perseverarem” (capítulo V, artigo 11).

32 Do hino “Once to Every Man and Nation”, escrito por James Russell Lowell.
33 Curt Daniel, “Th e History and Th eology of Calvinism” (Dallas: Scholarly Reprints, 1993), p. 
415.
34 Cf. R. C. Sproul, “More Th an Conquerors”, em Tabletalk, 28, no. 12 (Dezembro 2004), p. 5–6.
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Tendo esta “reconfortante segurança de perseverar”, podemos cantar, juntamente 
com John Newton, sobre a maravilhosa graça de Deus:

Perigos mil atravessei
e a graça me valeu.
Eu são e salvo agora irei
ao santo lar do céu..35

De modo semelhante, podemos cantar com o autor de Salmos 73, que passou por 
uma longa noite de lutas e chegou ao lugar de plena segurança, tanto da preservação de 
Deus como de sua própria perseverança na fé:

Permaneço em doce e constante comunhão contigo, Senhor,
Com tua mão seguras a minha para manter-me perto de Ti, 
Teu conselho me guiará e controlará na jornada terrestre,
Depois, na glória por vir, Tu receberás a minha alma.36

A doutrina da perseverança não é um acessório que completa o pacote da soteriolo-
gia calvinista. Envolve intensa vigilância e discipulado cristão. Exige uma luta perma-
nente em um mundo que almeja confundir a mente e destruir o coração. Abrange as 
grandes questões da vida e da morte, incluindo nossa segurança na glória. Frances 
Roberts disse: “A perseverança é a amarra que prende a alma ao ancoradouro do céu”.37 
John Blanchard conclui: “A glória para o cristão é mais certa do que a sepultura. Deus 
nunca rasgou a certidão de nascimento de um cristão. É possível cair na graça, mas não 
é possível cair da graça. O cristão pode estar tão certo de que chegará ao céu como está 
certo de que Cristo já ascendeu ao céu”.38

Visto que a perseverança do crente depende daquele que realiza a obra de salvação, 
ou seja, o Deus trino, todo crente é uma jóia de Cristo e não pode ser perdido. Malaquias 
3.17 diz: “Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor 
dos Exércitos; poupá-los-ei como um homem poupa a seu fi lho que o serve”. Th omas 
Brooks comentou: “As jóias terrenas são, às vezes, separadas de seus donos; as jóias de 

35 Do hino “Amazing Grace”, escrito por John Newton, 1779.
36 Joel R. Beeke (ed.), Th e Psalter (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2006), hino 203, 
estrofe 1.
37 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold, p. 170.
38 John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold, p. 169.

Perseverança e Segurança
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Cristo, nunca... As jóias terrenas são, às vezes, perdidas; as de Cristo, nunca... As jóias 
terrenas são, às vezes, roubadas; as de Cristo, nunca!”39

John Newton, quando era capitão de navios, contou um admirável sonho que teve. 
Em seu sonho, ele estava no porto de Nápoles quando uma pessoa muito gloriosa veio 
ao navio e lhe deu uma linda jóia. Newton fi cou emocionado. Mas logo chegou outra 
pessoa que começou a zombar dele, dizendo-lhe que a jóia não era verdadeira e insistin-
do que a jogasse fora. Por fi m, ele creu nas palavras daquela pessoa e lançou a jóia no 
mar. Imediatamente, Newton fi cou cheio de horror. “Oh! O que eu fi z?”, ele exclamou.

Logo a gloriosa pessoa veio novamente até ele e perguntou-lhe sobre a jóia. Com 
vergonha, Newton confessou que a havia jogado fora. O que aconteceria? Ele viu o ser 
glorioso ir para o lado do navio e voltar com a jóia. Quando ele retornou ao convés, 
Newton estendeu a mão para pegar a jóia, mas o ser glorioso recusou, dizendo: “Não. A 
jóia é sua; ela sempre será sua; mas eu a guardarei para você”.40

“Em última análise, a esperança dos verdadeiros crentes está não em nosso frágil 
apego a Deus, e sim em nos segurar poderosamente em si”, escreveu Bruce Demarest. “A 
estabilidade e a constância de nossa vida espiritual descansam não em nossos poderes 
humanos, e sim no eterno propósito e infi nitos recursos de Deus”.41 Os propósitos de 
Deus, as promessas de Deus, o poder de Deus, as provisões de Deus, a proteção de Deus 
– que conforto tudo isso nos dá!42

Os Cânones de Dort concluem seu ensino sobre a perseverança com estas palavras 
triunfantes:

A mente carnal é incapaz de compreender esta doutrina da perseverança dos santos e da cer-
teza resultante, que Deus tem revelado, abundantemente, em sua Palavra, para a glória de seu 
nome e a consolação de nossa alma, e que ele grava no coração dos fi éis. Satanás odeia esta 
doutrina; o mundo a ridiculariza; os ignorantes e os hipócritas abusam dela; e os hereges se 
lhe opõem. Mas a esposa de Cristo tem sempre amado, com muita ternura, e defendido cons-
tantemente esta doutrina, como um tesouro inestimável. E Deus, contra quem nenhum con-
selho e nenhuma força podem prevalecer, disporá a igreja de Cristo a continuar mantendo 
essa conduta até ao fi m. Ora, ao Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam a honra e a gló-
ria para sempre. Amém. (capítulo V, artigo 15.)

39 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold, p. 170.
40 Sou devedor a Geoff  Th omas por esta ilustração.
41 Bruce Demarest, Th e Cross and Salvation (Wheaton, Ill.: Crossway, 1997), p. 460.
42 Anthony Hoekema, Salvos pela Graça (São Paulo: Cultura Cristã, 2002), p. 223-224.

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec9:146   Sec9:146Vivendo para Gloria 2a prova.indSec9:146   Sec9:146 10/5/aaaa   16:17:0410/5/aaaa   16:17:04



147

ARMINIANI SMO E C ALVINI SMO

O arminianismo é como uma ponte bem ampla que chega somente até a metade do 
rio. Não pode levar o transeunte até ao outro lado do rio. O arminianismo é um caminho 
amplo e fácil de trafegar, mas não leva a pessoa ao refúgio do seio de Deus. No fi nal, o 
arminianismo é cruel porque falha em dar à pessoa o que ele promete. Minimiza o cará-
ter de Deus, exalta o homem e abre a porta ao liberalismo.

O caminho do calvinismo parece estreito. Em certo sentido, ele é estreito, pois es-
pera auto-renúncia e ensina que o homem não pode vir ao encontro de Deus. Mas, no 
fi nal, o calvinismo traz o crente, através do rio, aos braços de Jeová.  Crido na mente e 
experimentado na alma, as verdades calvinistas levam o pecador à salvação.

O calvinismo dá tanto a Deus como ao homem o que lhes é devido. Glorifi ca a 
Deus, humilha o homem e encoraja o santo. Fortalece o crente que sabe que, se um 
Deus soberano é por ele, ninguém será bem-sucedido contra ele (Rm 8.31). Como es-
creveu J. C. Ryle: “Nenhum soldado de Cristo se perde, é esquecido ou deixado morto 
no campo de batalha”.43

 Erroll Hulse nos oferece uma ilustração proveitosa sobre a maneira como a salvação 
é operada por nosso Deus soberano:

Na cidade de Otley, em Yorkshire, um grupo de espectadores ansiosos cercava um homem que 

estava deitado no chão e tinha a mão introduzida em um bueiro. Entre os espectadores, havia 

uma pata que expressava profundo alarme. Ela estivera conduzindo os seus fi lhotes pela sar-

jeta e contornara o bueiro, mas cada um de seus patinhos caiu ali. O homem resgatou todos 

eles. Todos os dez foram tirados ilesos e acompanharam alegremente a mamãe pata até ao rio 

Wharfe. Por si mesmos, não havia qualquer meio de saírem daquele bueiro. Um poder maior 

do que o de um pato era necessário. No que diz respeito à nossa salvação, temos de afi rmar que 

ela procede totalmente de um Deus onipotente e gracioso.44

Alguns sugerem que o calvinismo e o arminianismo deveriam reconciliar-se, por-
que a Bíblia afi rma tanto a soberania divina como a responsabilidade humana. Temos de 
ser calvinistas quando de joelhos e arminianos quando de pé, dizem eles. Mas essa pro-
posta é ingênua. O calvinismo afi rma o papel da responsabilidade humana tanto como o 

43 John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold, p. 171.
44 Erroll Hulse, Salvation: God’s Work or Ours? Th e Five Points (Darlington, England: Evangelical 
Press, 2008), no prelo.

Perseverança e Segurança
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faz o arminianismo. O calvinismo e o arminianismo não podem ser unidos por causa das 
seguintes diferenças irreconciliáveis:

• A iniciativa da salvação é de Deus ou do homem.
• A depravação é total ou parcial.
• A eleição é incondicional ou condicional.
• A expiação é específi ca ou universal.
• A graça salvadora é irresistível ou resistível.
• Os santos têm de perseverar na fé ou têm de cair da graça.

Essas diferenças não são apenas questões de ênfase; representam sistemas de pen-
samento diferentes. No fi m, os cinco pontos do calvinismo são bíblicos e precisam ser 
proclamados com ousadia e vigor.

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. Há alguma relação entre a doutrina da perseverança dos santos e a seguran-
ça de salvação? Se há, qual é essa relação?

2. Como você mostraria a uma pessoa que crê na perda da salvação que a opi-
nião dela interpreta erroneamente as Escrituras? Cite passagens bíblicas que 
apóiam a perseverança.

3. Por que a expressão “perseverança dos santos” é melhor do que “segurança 
eterna”?
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CAPÍTULO 10

A ESCRITURA, A GRAÇA, A FÉ,
CRISTO E A GLÓRIA

A Reforma foi uma chamada ao cristianismo autêntico, uma tentativa de escapar da corrupção me-

dieval da fé por meio de renovação e reforma. Seus ensinos, que giravam em torno da repetição 

quíntupla da palavra sola (“somente”), eram uma mensagem radical para aquela época (e deveria ser 

para a nossa), porque exigiam um compromisso com um ponto de vista completamente teocêntrico da 

fé e da vida.1

John D. Hannah

N o capítulo inicial, observamos que, em resposta aos abusos da Igreja Católica 
Romana, os protestantes cunharam cinco slogans ou lemas: somente a 

Escritura (sola Scriptura), somente a graça (sola gratia), somente a fé (sola fi des), somente 
Cristo (solus Christus) e glória somente a Deus (soli Deo gloria). Os fundamentos da dou-
trina reformada podem ser resumidos nessas cinco divisas da Reforma. Consideremos o 
signifi cado e as implicações de cada um desses slogans.

SOMEN T E A E SCRI TUR A S OL A S CR IP T UR A

No fi nal da época medieval, homens como John Wycliff e e John Huss chamaram as 
pessoas a retornarem à Escritura. Quando desafi ado pelos ofi ciais eclesiásticos hostis, 
Huss respondeu diversas vezes aos seus oponentes: “Mostrem-me com base nas 
Escrituras, e eu me arrependerei e voltarei atrás”. A devoção de Huss à Escritura custou-
lhe a vida, porque esse princípio o compelia a atacar tanto o curialismo (o princípio sobre 

1 John D. Hannah, To God be the Glory (Wheaton, Ill.: Crossway, 2000), p. 6. 
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o qual se fundamenta a autoridade papal) como o conciliarismo (o princípio sobre o qual 
repousa a suprema autoridade da tradição eclesiástica e das assembléias do prelado).

Os reformadores desenvolveram de várias maneiras signifi cativas a ênfase de Huss 
sobre as Escrituras:

• Autoridade. Os reformadores contenderam que todas as coisas têm de ser testa-
das pela “Escritura somente” (sola Scrpitura). Isso explica por que os reformado-
res aceitaram algumas partes dos ensinos da Igreja Católica e outras partes não. 
Eles acreditavam que as Escrituras têm de reger a igreja, porque ela é a Palavra e 
a voz de Deus (verbum Dei). Portanto, sua autoridade é absoluta, e não derivada, 
eles diziam. João Calvino disse que a Escritura possui tanta autoridade como se 
o próprio Deus “estivesse proferindo afi rmações”.2 Um cristão deve confi ar nas 
promessas da Escritura e ser governado por elas,3 e a igreja deve submeter-se 
completamente à autoridade da Escritura.4 De fato, todos os outros tipos de 
autoridade – civil, do papa ou dos credos – têm de subordinar-se à Escritura.

O calvinista crê que toda a Escritura é a Palavra de Deus e, por isso, se esforça por 
submeter-se a ela. O calvinista entende que não pode julgar a Escritura; pelo contrário, 
ela deve nos julgar.

• Infalibilidade e inerrância. Os reformadores ensinavam que a infalibilidade da 
Bíblia é ampla, pois cada palavra de cada sentença é o sopro do Deus vivo. Eles 
honravam 2 Timóteo 3.16-17: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil 
para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a 
fi m de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para 
toda boa obra”. Além disso, somente a Escritura é inerrante. “Aprendi a sus-
tentar apenas a Escritura Sagrada como inerrante”, disse Martinho Lutero ci-
tando a carta de Agostinho a Jerônimo.5

De acordo com Fred Klooster, este ponto de vista a respeito da Escritura como 
“única e completa” (sola e tota Scriptura) é exclusivamente reformado.6 Isso levou os 

2 Inst., 1.7.1. 
3 Inst., 3.2.6–7.
4 Inst., 4.8.
5 Ewald M. Plass (ed.), What Luther Says: An Anthology, vol. 1 (St. Louis: Concordia, 1959), p. 87.
6 Fred Klooster, “Th e Uniqueness of Reformed Th eology: A Preliminary Attempt at Description” 
(Grand Rapids: Th e Reformed Ecumenical Synod, 1979), p. 1.
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calvinistas a enfatizar que somente a Escritura pode impor-se à consciência dos crentes 
(Confi ssão de Fé de Westminster, 1.10, 20.2, 31.4).

• Auto-interpretação e auto-confi rmação. Os teólogos reformados também ressal-
taram a harmonia entre a Escritura e o Espírito Santo (Spiritus cum verbo). O 
Espírito Santo é o verdadeiro expositor da Bíblia (disse Ulrich Zwingli), que 
capacita a igreja a reconhecer que a Escritura interpreta a Escritura (Confi ssão 
de Fé de Westminster, 1.6). A chave da interpretação pertence a toda a comu-
nidade de cristãos, e não somente a Pedro e aos seus supostos sucessores em 
Roma. Embora a tradição possa ajudar na interpretação, o signifi cado verda-
deiro e espiritual da Escritura é o seu sentido natural e literal, e não o sentido 
alegórico, a não ser que a passagem específi ca da Escritura que está sendo es-
tudada possua uma natureza claramente alegórica. O caráter autoconfi rmati-
vo da Escritura, como enfatizou Calvino, era igualmente importante. Esse 
ensino sustenta que o ensino bíblico é confi rmado pelo testemunho interno 
do Espírito no coração do crente (Institutas, 1.7.2-4; cf. Confi ssão de Fé de 
Westminster, 1.5). Calvino concluiu: “Isto deve permanecer como um fato es-
tabelecido: aqueles a quem o Espírito ensina interiormente descansam fi rme-
mente na Escritura; a Escritura é confi rmada por ela mesma; e não é correto 
que ela seja tornada dependente de exibição de argumentação, visto que é por 
meio do testemunho do Espírito que a Escritura obtém em nossa mente a 
certeza que ela merece”.7

• Libertação. Os reformadores libertaram a Bíblia da hierarquia católica romana 
em pelo menos três maneiras: por meio da tradução em vernáculo, como a 
Bíblia alemã de Lutero; por meio da pregação expositiva, recomeçada por 
Zwingli; e por meio da exegese gramático-histórica, mais bem exemplifi cada 
pelos comentários de Calvino. Eles ensinavam que a Bíblia é a regra de prática 
que guia nossos deveres diários. A Escritura é Deus falando conosco como um 
pai fala com seus fi lhos, disse Calvino.

• Poder. Os reformadores ensinavam que Deus nos deu a Escritura como sua 
Palavra de verdade e de poder. Como sua Palavra de verdade, podemos confi ar 
na Escritura quanto a esta vida e quanto à eternidade. Como a Palavra de po-
der, podemos estudar a Escritura para que ela transforme e renove a nossa 
mente, por meio do Espírito de Deus. Esse poder tem de ser manifestado em 

7 Inst., 1.7.5.

A Escritura, a Graça, a Fé, Cristo e a Glória
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nossas vidas, lares, igrejas e comunidades. Enquanto outros livros podem nos 
informar e até reformar-nos, somente um livro pode transformar-nos e con-
formar-nos à imagem de Cristo. Somente assim seremos verdadeiros fi lhos e 
fi lhas de Deus e herdeiros da Reforma.

Como entendemos o princípio de sola Scriptura? Examinamos, amamos, vivemos e 
oramos a respeito das Escrituras Sagradas? A Bíblia é a bússola que nos orienta através 
das tempestades e das ondas que enfrentamos na vida? A Escritura é o espelho pelo qual 
nos vestimos (Tg 1.22-27), a regra pela qual agimos (Gl 6.16), a água com a qual nos la-
vamos (Sl 119.9), o fogo que nos aquece (Lc 24.32), a comida que nos alimenta (Jó 
23.12), a espada com que lutamos (Ef 6.17), o conselheiro que resolve nossas dúvidas e 
temores (Sl 119.24) e a herança que nos enriquece (Sl 119.111-112)? Estamos apren-
dendo das Escrituras, como disse John Flavel, “a melhor maneira de vivermos, a mais 
nobre maneira de sofrermos e mais vantajosa maneira de morrermos”?8 O sola 
Scriptura se tornou a nossa divisa, levando-nos a, como Lutero e Calvino, tornar-nos 
cativos, em nossa consciência, da própria Palavra de Deus?

SOMEN T E A GR AÇ A S OL A G R AT I A 

O homem inicia e participa de seu perdão e salvação, ou é Deus quem inicia e comple-
ta a salvação de pecadores, de modo que toda a obra seja atribuída somente à graça sobera-
na (sola gratia)? Em resposta a Diatribe, de Desiderius Erasmus, o livro A Escravidão da 
Vontade, escrito por Lutero, coloca-se inequivocamente ao lado da graça soberana.

Lutero insistia que um pecador é incapaz de prover ou mesmo de se apropriar da 
salvação. Ao dizer isso, Lutero atacou o sistema de indulgências, peregrinações, penitên-
cias, jejuns, purgatório e mariolatria da igreja católica. Ele percebeu que a única maneira 
de derrotar o sistema baseado em obras da igreja católica era atingir a raiz da controvér-
sia: graça gratuita versus livre-arbítrio.

O vocábulo graça é comumente defi nido como o favor imerecido de Deus, mas, como 
vimos no capítulo 8, essa defi nição não é tão abrangente. William Newman, um batista 
calvinista do século XIX, defi niu graça assim: “É o favor espontâneo de Deus... outorgado... 
ao indigno”.9 Aqueles que recebem graça não são apenas pecadores indignos e sem esperan-

8 Citado em John Blanchard, Gathered Gold (Welwyn, England: Evangelical Press, 1984), p. 17. 
9 William Newman, “Biblical and Th eological Terms Defi ned”, em Th e Baptist Magazine, 24 (1832), 
p. 388. Ênfase acrescentada.
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ça; são rebeldes hostis que estão contra Deus, possuem coração mau e uma péssima lista 
de obras. Deus não está obrigado a ser amável e gracioso para com eles. Eles são pecadores 
e merecem o inferno. No entanto, de acordo com sua natureza, Deus derrama um amor 
totalmente imerecido sobre eles – e, quando Deus faz isso, a vida deles é mudada para 
sempre. Como diz Efésios 2.4-5, é motivado por um coração cheio de misericórdia e grande 
amor que Deus salva – resgata, livra, liberta – pecadores, pela graça. Embora eles sejam 
indignos de amor e repulsivos para Deus, por causa do pecado, ele lhes mostra amor. Deus 
lhes perdoa os pecados, dá-lhes conhecimento de si mesmo e move-os a responder com 
sinceridade à sua graça. Ao usarmos a expressão graça gratuita e soberana, estamos dizen-
do que o supremo Deus do céu e da terra – o Deus trino e soberano da salvação – deseja, 
espontaneamente, e aplica graça salvadora a pecadores culpados e desprezíveis, transfor-
mando suas vidas de tal modo que se regozijem nele e vivam para servi-lo.

A teologia reformada ensina que, se experimentarmos essa graça soberana, enten-
deremos o que ela realmente signifi ca. Compreenderemos que, se a graça não é livre e 
soberana, ela não é graça. Deus nos salva não por causa de alguma coisa possível ou fac-
tual, prevista ou preordenada em nós. Ele nos salva totalmente de acordo com seu sobe-
rano e amável beneplácito.

Um dos livros do Novo Testamento que enfatiza de modo especial a soberana e 
maravilhosa graça de Deus é a Epístola aos Romanos. De acordo com o apóstolo Paulo, 
essa graça torna judeus e gentios co-herdeiros do reino de Deus, com o fi el Abraão (Rm 
4.16). Estabelece a paz entre Deus e pecadores que são inimigos dele (Rm 5.2). Visto que 
somente essa graça é mais poderosa do que as forças do pecado, ela traz liberdade verda-
deira e duradoura do domínio do pecado (Rm 5.20-21; 6.14). A graça de Deus capacita os 
cristãos com diferentes dons para servirem na igreja de Deus (Rm 12.6). Por fi m, ela 
vencerá a morte. Essa graça é o precursor da vida eterna para todos os que a recebem 
(Rm 5.20-21), porque chega às eras anteriores à criação do tempo e, sem respeito ao 
mérito humano, escolhe homens e mulheres para a salvação (Rm 11.5-6).

Esta idéia de que a salvação deve tudo à graça de Deus é o tema preponderante não 
apenas em Romanos, mas em todas as epístolas de Paulo. Por exemplo, ele começou sua 
carta aos crentes de Filipos com uma oração em favor da igreja, dizendo: “Aquele que 
começou boa obra em vós há de completá-la até ao Dia de Cristo Jesus” (1.6). Samuel 
Rutherford escreveu: “A semente de Deus produzirá a colheita de Deus”.10 A salvação 

10 Samuel Rutherford, “Letter to Marion Macknaught, Anworth, June 6, 1624”, em Letters of the 
Rev. Samuel Rutherford (New York: Robert Carter & Brothers, 1881), p. 31. Carta enviada a Marion 
Macknaught, 6 de junho de 1624. 
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não um mérito nem uma realização nossa. Essa é a razão por que Paulo orava, com ale-
gria e ações de graça, cada vez que se lembrava dos crentes de Filipos. Se o homem hou-
vesse começado a obra de salvação, estivesse continuando-a e tivesse de completá-la, o 
louvor de Paulo seria silenciado. Contudo, visto que a salvação resulta da obra divina que 
persiste dia a dia, apesar das lutas e da demora do homem, uma obra que certamente 
será aperfeiçoada no grande dia, tudo isso visa ao louvor e à glória do Deus trino. Essa é 
a razão por que Paulo agradecia a Deus por todas as doutrinas da graça e se alegrava 
quando pensava no fato de que os crentes haviam sido atraídos a Cristo. Ao apegar-nos 
à graça de Deus, podemos, como Paulo, ser crentes jubilosos que confessam vitoriosa-
mente: “Se Deus é por nós, quem será contra nós?” (Rm 8.31).

A graça nos chama (Gl 1.15), nos regenera (Tt 3.5), nos justifi ca (Rm 3.24), nos 
santifi ca (Hb 13.20-21) e nos preserva (1 Pe 1.3-5). Precisamos de graça para nos perdo-
ar, nos converter a Deus, curar nosso coração corrompido e nos fortalecer em tempos de 
tribulação e confl ito espiritual. Somente por meio da graça gratuita e soberana de Deus 
podemos ter um relacionamento salvífi co com ele. Somente por meio da graça, podemos 
ser chamados à conversão (Ef 2.8-10), à santidade (2Pe 3.18), a servir a Deus (Fp 3.12-
12) ou a sofrer (2Co 1.12).

A graça soberana destrói o nosso orgulho. Ela nos envergonha e nos humilha. 
Queremos ser os sujeitos, e não os objetos, da salvação. Quer ser ativos, e não passivos, 
no processo. Resistimos à verdade de que somente Deus é o autor e consumador da fé. 
Por natureza, nos rebelamos contra a graça soberana, mas Deus sabe como destruir a 
nossa rebelião e nos tornar amigos dessa grande doutrina. Quando Deus ensina aos pe-
cadores que o seu íntimo é corrompido, a graça soberana se torna a mais estimulante de 
todas as doutrinas.

Desde a eleição à glorifi cação, a graça reina em esplêndido isolamento. João 1.16 
nos diz que recebemos “graça sobre graça”; isso signifi ca, literalmente, “graça diante de 
graça ou graça sobreposta a graça”. A graça segue a graça, em nossa vida, como as ondas 
seguem umas às outras até à praia. A graça é o princípio divino pelo qual Deus nos salva; 
é a provisão divina na pessoa e obra de Jesus Cristo; é a prerrogativa divina manifestan-
do-se na eleição, na chamada e na regeneração; é o poder de Deus capacitando-nos, gra-
tuitamente, a aceitar a Cristo, para que vivamos, soframos e morramos por amor a ele e 
sejamos preservados nele para a eternidade.

Os calvinistas entendem que, sem a graça soberana, todos seriam eternamente 
perdidos. A salvação é uma obra plenamente da graça e de Deus. A vida tem de vir de 
Deus, antes que um pecador possa ressuscitar dos mortos.

A graça gratuita reivindica expressão na igreja contemporânea. Decisões humanas, 
manipulação das multidões e convites para vir à frente não produzem conversões genu-
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ínas. Somente o antigo evangelho da graça soberana pode capturar a transformar peca-
dores pelo poder da Palavra e do Espírito de Deus.

Quão bem entendemos e vivemos de acordo com o sola gratia? Já aprendemos, por 
experiência pessoal, que a graça faz tudo por nós? Quando visitamos uma amiga idosa 
em um abrigo de idosos, algum tempo atrás, observei que ela não tinha nada fi xado nas 
paredes de seu quarto, exceto um cartaz em que ela escrevera: Riquezas de Deus por causa 
de Cristo.

“Isso signifi ca muito para mim, porque vivo tão-somente pela graça”, ela disse.
Isso é verdade a respeito de todos nós? Somos fi lhos e fi lhas da Reforma que can-

tam, de coração, “Preciosa graça”? Muitos declaram concordar com a graça soberana, 
mas ela raramente muda as suas vidas. Quão ricos são aqueles que experimentam em 
verdade as palavras deste hino:

  
Oh! Quão grande devedor à graça

Sou, cada dia, compelido a sentir-me!

Que a tua graça, como uma algema,

Prenda a ti meu coração vagante.

Sinto-o inclinado a vaguear, Senhor,

Inclinado a deixar o Deus que amo.

Toma meu coração, toma-o e sela-o,

Sela-o para as tuas cortes no céu!11

SOMEN T E A FÉ S OL A FIDE 

A ênfase da Reforma na fé somente foi o resultado dos intensos confl itos de Lutero 
para resolver a questão a respeito de como um pecador caído pode ser salvo. “Minha si-
tuação era que, embora fosse um monge impecável, permanecia diante de Deus como 
um pecador de consciência atribulada e não tinha qualquer confi ança de que meu caráter 
satisfi zesse a Deus. Noite e dia, eu pensava nisso”, disse Lutero. A solução veio quando 
lhe foi dado um discernimento sobre Romanos 1.17: “Visto que a justiça de Deus se re-
vela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: O justo viverá por fé”. Posteriormente, 
Lutero escreveu: “Eu compreendi que a justiça de Deus é a justiça pela qual, por meio de 

11 Do hino “Come, Th ou Fount Every Blessing”, escrito por Robert Robinson, 1758.
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graça e pura misericórdia, ele nos justifi ca pela fé. Imediatamente, senti-me haver entra-
do pelas portas do Paraíso”.12

Por fi m, Lutero entendeu que a fé é o meio pelo qual a justifi cação chega ao pecador. 
O evangelho torna a fé o único meio pelo qual um pecador recebe a graça de Deus. Na 
tradição escolástica medieval, os teólogos falavam sobre obter a fé por intermédio da 
instrução e da pregação (fi des acquisita). Essa fé era distinta da fé infundida (fi des infusa), 
que é um dom da graça e implica aceitação de toda a verdade revelada.

Os protestantes repudiaram essa distinção, ensinando que nenhum desses tipos de 
fé nos justifi ca. A fé salvadora que vem pela pregação é também a fé que justifi ca, disse-
ram eles. A justifi cação pela fé é um dom de Deus absolutamente essencial à salvação. 
Lutero também disse: “Esta doutrina é a pedra angular e o topo. Somente ela concebe, 
nutre, edifi ca, preserva e defende a igreja de Deus; e, sem ela, a igreja de Deus não pode 
existir nem mesmo por uma hora”.13

Os reformadores explicaram que as referências das Escrituras quanto à justifi cação 
pela fé somente nunca falam de uma justifi cação fundamentada na fé em si mesma (prop-
ter fi dem), e sim da justifi cação fundamentada em Cristo e no seu sacrifício, a justiça que é 
imputada graciosamente a pecadores indignos (propter Christum). Como escreveu Calvino: 
“A justifi cação consiste no perdão dos pecados e na imputação da justiça de Cristo”.14 

Esta justifi cação somente pela fé em Cristo é o âmago do evangelho. Visto que não 
temos nenhuma justiça inerente que nos permita permanecer inculpáveis diante de 
Deus, precisamos de uma justiça de fora de nós mesmos (extra nos) – uma justiça “alheia”, 
como dizia Lutero – uma justiça aprovada por Deus e obtida para nós. Essa foi a justiça 
que Cristo proveu.15

Na regeneração, o Espírito Santo dá aos pecadores a fé para receberem a justiça de 
Cristo, para a salvação (Jo 1.12-13). A fé, em si mesma, não merece a salvação, de modo 
algum, mas ela recebe a transferência da justiça de Cristo. A fé não cria, ela apenas rece-
be. Como disse Calvino: “A fé justifi ca quando nos introduz na participação da justiça de 
Cristo”.16

A fé e a graça não estão em confl ito. A salvação é por meio da fé porque é somente 
na fé que a graça de Deus é honrada. Sola gratia é confi rmada por sola fi de. A fé graciosa 

12 Cf. D. Martin Luthers Werke, ed. J. C. F. Knaake et al. (Weimar: Herman Bohlaus, 1883), p. 40I, 
33, 7–9. 
13 Ewald M. Plass (ed.), What Luther Says, vol. 2, p. 704. 
14 Inst., 3.11.2.
15 R. C. Sproul, Justifi ed by Faith Alone (Wheaton, Ill.: Crossway, 1999), p. 34–35.
16 Inst., 3.9.20.
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aceita de todo o coração a verdade do evangelho. Em pobreza, ela corre para as rique-
zas de Cristo; em culpa, ela busca a retidão de Cristo; em escravidão, ela corre à liber-
tação em Cristo. A fé se apropria de Cristo e de sua justiça, unindo o pecador com o 
Salvador. A fé recebe a Cristo, com confi ança, apegando-se à Palavra dele e crendo em 
suas promessas. Como Lutero escreveu: “A fé se apossa de Cristo e segura-o como uma 
possessão presente, assim como o anel segura a pedra preciosa”.17 A fé veste a alma 
com a justiça de Cristo, capacitando a alma a viver por Cristo. Ela compromete toda a 
pessoa com todo o Cristo.18

Este conceito reformado da fé era bem diferente do conceito ensinado pela Igreja 
Católica Romana. A igreja de Roma mesclava a santifi cação com a justifi cação, por ensi-
nar que a justifi cação não era obtida pela obra de Deus em declarar um pecador justo, e 
sim pela obra de Deus em torná-lo justo. Assim, no conceito católico, a justiça de Cristo 
tem de ser apoiada pela justiça do próprio pecador na justifi cação. Há graus na justifi ca-
ção, ensinava a Igreja Católica, e o crente depende da fé implícita (fi des implicita) nos 
ensinos da igreja para receber a graça de Deus por meio dos sacramentos.

Sola fi de versus fé e obras: à qual aderimos? A nossa fé está centrada em Cristo? 
Vivemos tão-somente por essa fé? Podemos dizer como Lutero: “A fé dá Cristo a mim; o 
amor, fl uindo da fé, faz com que eu me dê ao meu próximo”? Entendemos, amamos e 
vivemos a verdade expressa pela sola fi de? Somos fi lhos e fi lhas da Reforma?

SOMEN T E CRI STO S OL U S  C HR I S T U S 

A teologia reformada afi rma que a Escritura, a graça e a fé – todas elas – enfatizam 
que a salvação é “somente por meio de Cristo” – ou seja, Cristo é o único Salvador (cf. At 
4.12). B. B. Warfi eld escreveu:

É do seu objeto [Jesus Cristo] que a fé deriva o seu valor... O poder salvador da fé não reside 
nela mesma, e sim no todo-poderoso Salvador em quem ela descansa... Não é a fé [em si mes-
ma] que salva, e sim a fé em Jesus Cristo... Estritamente falando, não é nem a fé em Cristo que 
salva, e sim Cristo que salva por meio da fé.19

17 Citado em John Blanchard, Gathered Gold, p. 98.
18 Alguns destes parágrafos foram condensados do capítulo Joel R. Beeke, “Th e Relation of Faith 
to Justifi cation”, em Don Kistler (ed.), Justifi cation by Faith Alone (Morgan, Pa.: Soli Deo Gloria, 
2003), p. 53–105.
19 B. B. Warfi eld, Biblical and Th eological Studies (Philadelphia: P&R, 1968), p. 423–425.
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A centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. Lutero disse que Jesus 
Cristo é o “centro e a circunferência da Bíblia” – signifi cando que o que Cristo é e o que 
ele fez, em sua morte e ressurreição, é o conteúdo fundamental da Escritura.20

 As 67 teses21 que Zwinglio escreveu, em 1523, enfatizavam este ponto mais fi rme-
mente do que as 95 teses de Lutero, escritas 16 anos antes. Por exemplo, Zwinglio disse 
em sua segunda tese: “A essência do evangelho é que nosso Senhor Jesus Cristo, o verda-
deiro Filho de Deus, tornou conhecida a nós a vontade de seu Pai celestial e nos redimiu, 
por meio de sua inocência, da morte eterna e nos reconciliou com Deus”. A terceira tese 
continua: “Portanto, Cristo é o único caminho de salvação para todos que foram, são e 
serão salvos”. E a quarta tese diz: “Quem procura ou mostra qualquer outro caminho 
comete erro, sim, é um assassino de almas e ladrão”.

Zwinglio prosseguiu, dizendo: “Cristo é o Cabeça de todos os crentes, que são o seu 
corpo; e sem ele o corpo está morto” (Tese 7). “Cristo é o único Mediador entre Deus e 
nós” (Tese 19). “Cristo é a nossa justiça” (Tese 22). “Somente Deus perdoa pecados uni-
camente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor” (Tese 50). “Todos os superiores espi-
rituais devem se arrepender sem demora e estabelecer somente a cruz de Cristo, pois, do 
contrário, perecerão, visto que o machado já está posto à raiz das árvores” (Tese 65).

Nas palavras de Zwinglio, vemos que nossos ancestrais reformados proclamaram 
com ousadia a salvação somente por meio de Cristo (solus Christus). A vida está somente 
em Cristo, e fora dele existe apenas morte, eles disseram. A justiça de Deus pode ser sa-
tisfeita apenas mediante a obediência de Cristo. Sem Cristo, Deus é um fogo eterno, 
consumidor. Em Cristo, ele é um Pai gracioso. Sem Cristo, não podemos fazer nada. 
Nele, podemos fazer todas as coisas (Jo 15.5; Fp 4.13).

A justiça de Cristo não pode exaurir-se. Como disse Lutero: “Não podemos abranger 
ou exaurir a Cristo, o Justo eterno, com um único sermão ou pensamento. Aprender a 
apreciá-lo é uma lição eterna, que não poderemos terminar nesta ou na vida por vir”.22

 Somente Cristo é e pode dar a salvação. Em Romanos 1 e 2, Paulo deixou claro que, 
embora haja uma manifestação de Deus fora de sua obra de salvação em Cristo, nenhu-
ma quantidade de teologia natural pode unir Deus e o homem. A união com Cristo é o 
único meio de salvação.

Precisamos ouvir urgentemente o solus Christus em nossos dias de teologia plura-
lista, que expressa um ponto de vista tão pobre das Escrituras. Como disse Carl Braaten: 

20 Ewald M. Plass (ed.), What Luther Says, vol. 1, p. 145-148.
21 Philip Schaff , Creeds of Christendom, vol. 3 (Grand Rapids: Baker, 1993), p. 197-207.
22 Ewald M. Plass (ed.), What Luther Says, vol. 2, p. 714-715.
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“Em nossa época, há uma forte tendência, tanto na teologia católica como na protestan-
te, de questionar a confi ssão cristã clássica de que Jesus Cristo é o único Salvador do 
mundo”. Muitos, prossegue Braaten, “estão retornando a uma forma da antiga e falida 
abordagem cristológica do protestantismo liberal do século XIX, chamando-a ‘nova’, 
quando ela é realmente nada mais do que uma Jesus-logia superfi cial e, no máximo, um 
ressurgimento da fi gura, exposta pelo protestantismo liberal, de Jesus como um exem-
plo moral da classe média piedosa”.23 O resultado fi nal é que muitos hoje – como H. R. 
Niebuhr disse tão admiravelmente sobre o antigo liberalismo teológico – proclamam e 
adoram “um Deus sem ira que trouxe um homem sem pecado a um reino sem julgamen-
to, por meio das ministrações de um Cristo sem cruz”.24

Hoje, o pós-modernismo vê a verdade como totalmente pluralista e relativista. Não 
há uma verdade absoluta ou universal em nenhuma área de conhecimento, nem mesmo 
na religião. Os pós-modernistas são, por isso, céticos que rejeitam por completo qual-
quer conceito clássico da verdade. As afi rmações exclusivas de Cristo e do cristianismo 
são anátemas para eles, que não vêem qualquer beleza em Cristo ou em sua obra extra-
ordinária, para que o desejem.

Nossos pais reformados, ao utilizarem uma perspectiva que pode ser rastreada até 
Eusébio de Cesário, escritor do século IV, julgaram proveitoso pensar em Cristo como 
Profeta, Sacerdote e Rei. A Confi ssão de Fé Batista de 1689, por exemplo, afi rma-a nes-
tes termos: “Cristo, e somente Cristo, é adequado para ser o mediador entre Deus e os 
homens. Ele é o profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus” (8.9).25 Observemos mais de-
tidamente esses três ofícios.

• Cristo, o Profeta. Cristo é o profeta de que necessitamos para nos instruir nas 
coisas de Deus, para remover nossa cegueira e ignorância. O Catecismo de 
Heidelberg chama-o de “nosso maior Profeta e Mestre, que revelou-nos plena-
mente o secreto conselho e vontade de Deus concernente à nossa redenção” 
(Pergunta 31).

Embora Deus tenha enviado profetas para o seu povo durante a antiga aliança – ho-
mens que os instruíram quanto à vontade de Deus –, aqueles que eram verdadeiramente 

23 Carl E. Braaten, “Salvation Th rough Christ Alone”, em Lutheran Forum (Nov. 1988), p. 8, 10–
11.
24 H. Richard Niebuhr, Th e Kingdom of God in America (Hamden, Conn.: Shoe String Press, 1956), 
p. 193. 
25 Fé para Hoje: A Confi ssão de Fé Batista de 1689 (São José dos Campos: Fiel, 1991), p. 24-25.
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vivos para Deus anelavam pela chegada do Profeta vindouro, que lhes daria um entendi-
mento mais profundo e mais completo de Deus e de seus caminhos. Muito antes de 
Cristo, Moisés havia instruído o povo de Deus a esperar esse Profeta. Ele declarou: “O 
Senhor, teu Deus, suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a 
mim; a ele ouvirás” (Dt 18.15).

Através dos longos séculos, os israelita piedosos aguardavam o Profeta semelhante 
a Moisés. Até os mal instruídos samaritanos esperavam esse Profeta. Quando Jesus fa-
lou com a mulher samaritana, junto à fonte do patriarca Jacó, ela lhe disse: “Eu sei... que 
há de vir o Messias, chamado Cristo; quando ele vier, nos anunciará todas as coisas”. A 
resposta de Jesus foi compassiva e direta: “Eu o sou, eu que falo contigo” (Jo 4.25-26). 
Jesus era o cumprimento da promessa dada por Moisés.

Como o Profeta, Jesus é o único que pode revelar o que Deus tem planejado na 
história desde os “tempos eternos”, que pode ensinar e manifestar o verdadeiro signifi -
cado das “Escrituras proféticas”, o Antigo Testamento (ver Rm 16.25-26). Podemos es-
perar progresso na vida cristã somente à medida que atentamos às instruções e aos en-
sinos de Jesus.

• Cristo, o Sacerdote. Cristo é, também, um Sacerdote – um Sumo Sacerdote tre-
mendamente necessário, que, como diz o Catecismo de Heidelberg, “por meio 
do sacrifício de seu corpo, redimiu-nos e faz contínua intercessão por nós 
diante do Pai” (Pergunta 31). Nas palavras da Confi ssão de Fé Batista de 1689, 
“por causa de nossa alienação de Deus e da imperfeição de nossa melhor ado-
ração, precisamos do ofício sacerdotal de Cristo para nos reconciliar com Deus 
e nos tornar aceitáveis a ele” (8.10).

A cristologia reformada insiste na mediação sacerdotal de Cristo. A salvação está so-
mente em Cristo porque há duas coisas que, não importando quão zelosamente tentemos, 
nunca podemos fazer; mas elas precisam ser feitas para que sejamos salvos. A primeira é 
satisfazer a justiça de Deus mediante a obediência à lei. Todos somos transgressores da lei; 
todos fi camos aquém da glória de Deus. Portanto, precisamos de Alguém que obedeça a lei 
perfeitamente por nós, em pensamentos, palavras e ações. Jesus fez isso por trinta e três 
anos, neste mundo, como nosso substituto. Ele obedeceu ativa e perfeitamente a lei. Ele 
mesmo perguntou: “Quem dentre vós me convence de pecado?” (Jo 8.46).

A segunda coisa que nunca podemos fazer é pagar o preço de nossos pecados. “O 
salário do pecado é a morte” (Rm 6.23), física, espiritual e eterna. Somente Jesus pôde 
comprimir a eternidade da pena do pecado em seu sofrimento e morte, na cruz do 
Calvário. Ele sofreu e morreu voluntariamente em favor de pecadores, como nós (Hb 
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9.12), pagando a penalidade de nosso pecado, expiando nossa culpa e livrando-nos do 
domínio do pecado (Tt 2.14), do poder do Diabo (Hb 2.14) e das conseqüências do peca-
do e da morte (2Tm 1.10) – tudo isso para nos reconciliar, como pecadores ímpios, com 
o Deus santo, ofendido.

Este é, certamente, é um tema central nos primeiros capítulos da epístola de Paulo aos 
cristãos de Roma. Citando apenas um texto, em Romanos 5.10 lemos: “Quando inimigos, 
fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho”. Que reconciliação de preço 
elevado! Para garantir a efi cácia da reconciliação, o Sacerdote tinha de oferecer-se a si mes-
mo como sacrifício. Embora fôssemos inimigos de Deus, Cristo entregou sua vida por nós, 
espontânea e livremente, para realizar uma reconciliação eterna entre nós e seu Pai.

Assim, por meio de sua obediência ativa à lei e de sua obediência passiva em ex-
piar o pecado mediante a sua própria morte, Cristo satisfez a justiça de Deus em favor 
dos eleitos. Não há outra maneira de chegarmos à presença de Deus, exceto por meio 
de Cristo. 

O sacrifício sacerdotal de Jesus aconteceu uma única vez, mas Ele continua sendo 
nosso grande Sumo Sacerdote, o único que torna aceitáveis a Deus toda oração e todo 
louvor. Nos lugares celestiais, Ele permanece como nosso constante Advogado e 
Intercessor (Rm 8.34; 1Jo 2.1). Portanto, não deve causar-nos admiração o fato de que à 
doxologia de Romanos 16, Paulo tenha acrescentado que a Deus “seja dada a glória, por 
meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos” (Rm 16.27). Novamente, o crescimento 
em Cristo está arraigado em nossa plena confi ança nele como nosso Sacrifício, Mediador 
e Intercessor.

• Cristo, o Rei. Finalmente, Cristo é o Rei de um domínio eterno e espiritual, re-
gendo-o por intermédio de seu Espírito Santo. E, como tal, ele dá ordens que 
espera sejam obedecidas. O primeiro mandamento que ele dá a todos os ho-
mens e a todas as mulheres é que atendam à chamada do Pai para que colo-
quem a sua fé nele. A primeira ordem do evangelho, a pregação a respeito de 
Jesus, que revela o verdadeiro signifi cado das Escrituras do Antigo Testamento, 
é esta: “Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa” (At 16.31).

Todos os que exercem a “obediência por fé”, como Paulo a chama em Romanos 
16.26, são súditos de Cristo e cidadãos plenos de seu reino. Cristo é “o nosso Rei eterno, 
que nos governa por meio de sua Palavra e de seu Espírito, que nos defende e nos preser-
va no gozo dessa salvação” (Catecismo de Heidelberg, Pergunta 31). Como tal, podemos 
concordar com João Calvino, quando ele disse:

A Escritura, a Graça, a Fé, Cristo e a Glória
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Podemos atravessar pacientemente esta vida, com sua miséria, frieza, desprezo, reprovações 
e outras afl ições – contentes com isto: o nosso Rei jamais nos deixará indigentes, mas suprirá 
as nossas necessidades até que, terminada a nossa guerra, sejamos chamados ao triunfo. A 
natureza de seu governo é tal que ele compartilha conosco tudo que recebeu do Pai. Agora, ele 
nos equipa e capacita com seu poder, nos adorna com sua beleza e magnifi cência, nos enrique-
ce com sua riqueza.26

Novamente, podemos esperar que cresceremos na vida cristã somente quando vi-
vemos de modo obediente, em sujeição ao governo de Cristo.

Se você é um verdadeiro fi lho ou fi lha da Reforma, Cristo em seu tríplice ofício 
como Profeta, Sacerdote e Rei signifi cará tudo para você. O evangelho é uma mensagem 
de solus Christus porque, desde o começo até ao fi m, está relacionado com o que Cristo é 
e o que ele realiza fora de nós, por nós, em nosso lugar. Você ama e vive solus Christus? 
Você o ama em sua pessoa, ofícios, naturezas e benefícios? Ele é o seu Profeta, que o 
ensina; o seu Sacerdote, que se deu em sacrifício e intercede por você e o abençoa; e o seu 
Rei, que o governa e o guia?

Você tem aprendido a conhecer a Cristo, de modo pessoal e experiencial, como seu 
Salvador e Senhor? Você já aprendeu que ele é mais do que um exemplo que devemos 
imitar, mais do que um mártir heróico, mais do que um psicólogo que pode curar suas 
feridas interiores e mais do que um “Santo Cristo” que lhe dá saúde e riqueza?27 Já 
aprendeu que, em termos de salvação, Jesus Cristo é tudo para você, um pecador?

Um músico do século XIX conduziu certa vez a Nona Sinfonia de Beethoven com 
tanta magnifi cência, que a audiência lhe deu uma ovação, de pé, incomumente demora-
da. O maestro curvou o rosto, mas a audiência continuou aplaudindo. Por fi m, ele retor-
nou à orquestra e, com uma voz severa, disse: “Cavalheiros, cavalheiros!”

Os membros da orquestra se esforçaram por entender. Alguém não correspondera 
aos seus sinais? O que estava errado com o maestro?

O maestro falou. “Cavalheiros, eu não sou nada”, ele disse. “Vocês não são nada, 
mas Beethoven é tudo!”

À medida que você atravessa os estágios da vida em meio aos louvores de outros, 
tem sido dominado pelo verdadeiro Compositor de sua vida, o Senhor Jesus Cristo? Ele 
é tanto o divino Compositor como o divino Músico, que, por meio de seu Espírito, dá 
vida à sua composição decretada eternamente. Você tem visto, em suas alegrias e triste-

26 Inst., 2.15.4.
27 Sinclair B. Ferguson, In Christ Alone: Living the Gospel-Centered Life (Orlando: Reformation 
Trust, 2007), p. 15–19.
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zas, que Cristo está dirigindo sua vida com tanto amor e compaixão, que você tem excla-
mado, com admiração, para outros: “Eu não sou nada, e você não é nada, mas Jesus 
Cristo é tudo”? Você pode dizer, juntamente com Paulo: “Para mim, o viver é Cristo, e o 
morrer é lucro” (Fp 1.21)? Você tem experimentado algo da profundeza desta confi ssão: 
“A vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus” (Cl 3.3)? Você sabe que “tudo 
é vosso... e vós, de Cristo, e Cristo, de Deus” (1Co 3.21b-23)?

A GLÓRIA SOMEN T E A DEUS S OL I  DE O  G L OR I A 

Muitos pensadores cristãos sérios reconhecem que glorifi car a Deus é um das prin-
cipais vocações do homem, tanto nesta vida como na vida por vir. No entanto, o teólogo 
calvinista vai além disso, enfatizando as seguintes verdades:

• O alvo de Deus é manifestar a sua glória. Ele manifesta a sua glória em tudo 
que faz, mais notavelmente em revelar sua excelência moral às suas criaturas 
e evocar o louvor delas por sua beleza e pelos benefícios que lhes outorga (cf. 
Ef 1.3). A glória de Deus é aquilo que o faz parecer glorioso aos anjos e aos 
homens.

A palavra glória no hebraico é kabod e deriva-se de uma raiz que signifi ca “peso”. Por 
exemplo, o valor de uma moeda de ouro era determinado por seu peso. Portanto, ter 
peso signifi ca ter valor ou dignidade. A palavra grega traduzida por gloria é doxa e origi-
nalmente signifi cava opinião. Essa palavra se refere à importância ou ao valor que, em 
nossa opinião, atribuímos a alguém ou a algo. A idéia hebraica fala do que é inerente a 
Deus – seu valor ou dignidade intrínseca; a idéia grega fala da resposta de seres inteli-
gentes e morais ao valor e à dignidade que eles vêem manifestados na Palavra e nas 
obras de Deus.

Em ambos os testamentos da Bíblia, a palavra glória signifi ca a manifestação de 
excelência e da dignidade (glória demonstrada), bem como a resposta de honra e adora-
ção a essa manifestação (glória dada). A glória de Deus é a beleza de suas perfeições 
multiformes, bem como o esplendor admirável que emana dessas perfeições. A excelên-
cia moral de Deus resplandece em grandeza e magnifi cência em seus atos de criação, 
providência e redenção (Is 44.23; Jo 12.28; 13.31-32). Ao contemplarem essa excelên-
cia, os adoradores de Deus lhe dão glória por meio de louvor, ações de graça e obediência 
(Jo 17.4; 21.19; Rm 4.20; 15.6, 9; 1Pe 4.12-16).

Os serafi ns declararam: “Toda a terra está cheia da sua [de Deus] glória” (Is 6.3). Eles 
afi rmaram que Deus deve receber a glória em tudo, até na condenação dos ímpios, mas a 

A Escritura, a Graça, a Fé, Cristo e a Glória
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glória suprema de Deus é que a terra deve ser cheia de manifestação da sua graça salvadora. 
Como diz Romanos 5.21: “A fi m de que, como o pecado reinou pela morte, assim também 
reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor”. 
Portanto, a maior manifestação da glória de Deus, no mundo, é mostrada por seu Filho. 
Como diz Atos 3.13: “O Deus de nossos pais, glorifi cou a seu Servo Jesus”.

• O principal propósito do homem é glorifi car a Deus. Em tudo que o homem faz, por 
palavras e por ações, ele deve empenhar-se para dar glória ao seu Criador e Redentor. 
Calvino incorporou essa verdade em sua vida e escritos, bem como em sua morte. 
Quando sua vida se aproximava do fi m, o seu corpo foi assolado por inúmeras enfermi-
dades. O seu sofrimento se tornou tão severo, que seus mais queridos amigos rogavam-
lhe que parasse de trabalhar. Calvino respondeu: “O quê? O meu Senhor me achará 
ocioso?” Quão característico isso era do homem que vivia pelo lema “Eu te ofereço, 
Senhor, meu coração, pronta e sinceramente”.

De modo semelhante, os calvinistas dedicam suas vidas à glória de Deus. São 
homens e mulheres que estão convencidos de que o principal propósito de sua vida é 
glorifi car a Deus. Como afi rma tão magnifi camente o Catecismo de Heidelberg, o úni-
co consolo deles na vida e na morte é que pertencem ao seu fi el Salvador, Jesus Cristo 
(Pergunta 1). Quando o calvinista se apega ao soli Deo gloria em sua peregrinação espi-
ritual, ele confessa que tudo que Deus faz é bom. Baseado nas Escrituras e por amor a 
Cristo, ele confi a que todas as coisas concorrem para a glória de Deus e para o bem dele 
(Rm 8.28).

• O principal deleite do homem é louvar a Deus. Encontramos felicidade suprema em 
louvar a Deus. É o ato mais sublime e mais recompensador. O Breve Catecismo 
de Westminster expressa isso de modo sucinto, quando diz: “O principal propó-
sito do homem é glorifi car a Deus e gozá-lo para sempre” (Pergunta 1).

Dar glória somente a Deus era o estímulo da Reforma. É claro que o dar glória a 
Deus não tenciona dar-lhe algo que ele não tem. Quando Deus é glorifi cado na vida dos 
homens e nas palavras humanas, ele não se torna mais glorioso do que sempre foi e 
sempre será. Nas palavras de Th omas Watson, um teólogo puritano do século XVII, “a 
glória de Deus é uma parte tão essencial de seu caráter, que ela não pode ser Deus sem 
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ela”.28 Uma doxologia verdadeira exalta a Deus pelo que ele é, reconhecendo por que ele 
é digno de louvor e adoração humana.

Entendemos esse tipo de glória? Amamos glorifi car a Deus e viver para ele? 
Podemos dizer, às vezes, como Jonathan Edwards: “Os grandes momentos de minha 
vida não foram aqueles em que me preocupei com minha própria salvação, e sim aqueles 
em que fui levado à comunhão com Deus e contemplei sua beleza e desejei sua glória... 
Eu me regozijei e anelei ser esvaziado e aniquilado do eu, a fi m de que fosse cheio tão-
somente da glória de Deus e de Cristo”?29

O verdadeiro calvinista anela usar cada dom que Deus lhe deu para glorifi cá-lo. 
Resolve viver a ordem de Paulo: “Fostes comprados por preço. Agora, pois, glorifi cai a 
Deus no vosso corpo... Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei 
tudo para a glória de Deus” (1Co 6.20; 10.31).

O paradigma doxológico de Paulo, apresentado em Romanos 11.36, estabelece o 
padrão de vivermos somente para a glória de Deus: “Porque dele, e por meio dele, e para 
ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente”. Estas três preposições – de, por 
e para – dizem tudo. “Dele” indica que Deus é a fonte de todas as coisas. Tudo tem sua 
origem ou causa em Deus (Jo 1.3). “Por meio dele” indica que Deus é o sustentador de 
tudo que ele criou; ele sozinho mantém todas as coisas juntas (Cl 1.17). “Para ele” indica 
que Deus é o alvo; todas as coisas existem para ele. Comentando Romanos 11.36, Calvino 
disse: “Ele é a fonte de todas as coisas visto que elas procederam dele; ele é o Criador. Ele 
é o agente por meio do qual todas as coisas subsistem e são direcionados ao seu objetivo 
apropriado. Ele é o alvo fi nal para cuja glória todas as coisas contribuem”.30 

Usando esse paradigma, como o calvinista glorifi ca a Deus? Por confessar seus pe-
cados a Deus e buscar o perdão em Cristo, para ter em si a restauração da natureza de 
Deus. Por louvar, adorar e deleitar-se no Deus trino como Criador, Provedor e Redentor. 
Por confi ar em Deus e entregar-lhe todas as coisas. Por mostrar-se fervorosamente zelo-
so pela glória do Deus trino. Por andar com humildade, gratidão e alegria diante de 
Deus, tornando-se cada vez mais conformado à imagem do Filho de Deus. Por conhecer, 
amar e viver os mandamentos da Palavra de Deus. Por ter uma mentalidade celestial e 
nutrir desejo de estar com ele para sempre.

28 Th omas Watson, A Body of Divinity (London: Banner of Truth Trust, 1958), p. 5.
29 Edward Hickman (ed.), Th e Works of Jonathan Edwards, vol. 1 (Edinburgh: Banner of Truth 
Trust, 1974), p. lxv–lxxiii. 
30 Commentary em Romanos 11.36.

A Escritura, a Graça, a Fé, Cristo e a Glória
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Soli Deo gloria é o mais elevado anseio de um calvinista. Nenhum outro alvo ou desejo 
pode equiparar-se ao viver para a glória de Deus. O verdadeiro calvinista acha propósito e 
regozijo em glorifi car a Deus. Pela graça, ele crê, conhece, ama e vive a doxologia:

Louvai o Senhor, santos na terra,
E suas cortes mostrai sua bondade;
Louvai o Senhor, hostes celestiais,
Adorai no céu o seu amor infi nito.

Louvai o Senhor; vós, todas as criaturas,
Cantai os louvores do vosso Deus e Rei.
Tudo que respira proclame seu louvor
E glorifi que o seu santo nome.31

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. Quais são os cinco solas?

2. O que signifi ca cada um deles?

3. Por que esses solas são importantes para um vida que glorifi ca a Deus?

4. Qual o apoio bíblico para cada um dos solas?

5. Você tem problemas teológicos com algum dos solas? Com base na Bíblia, 
mostre como pode resolver seus problemas.

31 Joel R. Beeke (ed.), Th e Psalter (Grand Rapids, Reformation Heritage Books, 2006), no. 410 
(Psalm 150).
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CAPÍTULO 11

FILOSOFIA CALVINISTA 
JAMES GRIER

O que você deixa para trás não é o que está gravado em monumentos de pedra, e sim o que está entre-

tecido na vida dos outros.1

Péricles

M uitos críticos focalizam-se em um aspecto da teologia de João Calvino e usam-
no para caracterizar a sua vida e obra. Por exemplo, alguém ouve freqüente-

mente dizer que Calvino é o pai da teologia dos cinco pontos do TULIP. No entanto, 
Calvino considerava o ministério pastoral como a sua tarefa primária; até escreveu as 
suas Institutas da Religião Cristã para a instrução dos crentes no caminho da verdade, e 
não como uma obra de teologia. Seus comentários e sua pregação nos dão grande per-
cepção de seu amor pelo povo de Deus e pela instrução deles nas coisas de Deus. Por essa 
razão, o melhor título para Calvino pode ser “teólogo da Palavra”.2

Um título que parece nunca ser dado a Calvino é o de fi lósofo ou o de teólogo fi losófi -
co. Todavia, isso não acontece porque sua educação não lhe deu bom conhecimento 
nessa disciplina.3 Nem porque ele não usava métodos fi losófi cos em elaborar teolo-
gia.4 Nas Institutas, Calvino usou, com freqüência, meios fi losófi cos para esclarecer 
pontos teológicos e raciocínio fi losófi co para destruir posições e argumentos que ele 

1 Citado em Jeff rey Th ompson Parker, Flicker to Flame: Living with Purpose, Meaning, and Happi-
ness (Garden City, N.Y.: Morgan James Publishing, 2006), p. 118. 
2 Este capítulo não inclui, propositadamente, citações dos escritos de Calvino. Esperamos que, 
por desenvolver as implicações de seus escritos, uma fi losofi a cristã possa ser alcançada sem nos 
referirmos constantemente a eles.
3 Inst., 1.15.6.
4 Paul Helm, John Calvin’s Ideas (Oxford: Oxford University Press, 2004), p. 1–9. 
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considerava não-ortodoxos. Talvez a melhor maneira de descrever o uso da fi losofi a por 
Calvino seja como uma serva da teologia.5

 Em sua famosa palestra no Seminário de Princeton, em 1898, Abraham Kuyper 
apresentou o calvinismo um sistema abrangente e unifi cado. Ele pôde estabelecer esse 
argumento porque Calvino, em seus escritos, abordou muitas das principais questões 
fi losófi cas, e o sistema teológico que se tornou conhecido pelo nome de Calvino conti-
nuou a se preocupar com as principais questões. Este capítulo considerará os pensamen-
tos de Calvino em três dessas questões: a questão da realidade (metafísica), do conheci-
mento (epistemologia) e da conduta (ética).

A  T EORIA DA RE ALIDADE ME TAFÍ SIC A

A metafísica é a área da fi losofi a que lida com a questão do que é real.6 Algumas respos-
tas negam a possibilidade de qualquer conhecimento na metafísica. Entre as respostas que 
afi rmam o conhecimento da realidade, estão as respostas monistas, as respostas dualistas e 
as respostas pluralistas. Os monistas afi rmam que há somente uma ordem de realidade, e 
essa realidade envolve tudo que existe. O dualismo grego assevera que há duas realidades, a 
forma e a matéria. As formas são consideradas metafi sicamente completas, enquanto a ma-
téria é uma realidade inferior que está sujeita a fl uxo e impermanência. O homem participa 
dessas duas realidades – seu espírito imortal é a forma de seu ser, e o seu corpo é o aspecto 
inferior e defi ciente de seu ser. O pragmatismo e algumas formas de realismo propõem mais 
de duas formas de realidade e são, portanto, exemplos de pluralismo metafísico.

Em suas Institutas, comentários e sermões, Calvino provê um rico entendimento 
do que é real. Embora não tenha comunicado seu entendimento nas formas fi losófi cas 
de seus dias, ele teve percepções profundas das questões da metafísica:

• Dualismo teísta e cristão: o Criador e a sua criação. Embora Calvino não tenha 
discutido a noção da criação ex nihilo (a partir do nada), é claro que ele ensinou 
essa posição.7 A categoria de realidade não-criada tem um único membro, o 
Deus trino das Escrituras. Visto que há um único Deus, não há outro ser idên-
tico ao seu nível de realidade que possa frustrar sua vontade ou ações. Este 
Deus auto-existente é soberano, preordenou tudo que acontece e se revelou na 

5 Para obter discernimento quanto ao uso da fi losofi a por Calvino, ver Charles Partee, Calvin and 
Classical Philosophy (Leiden: E. J. Brill, 1977).  
6 Quanto a uma discussão sobre a metafísica de Calvino, ver Edward A. Dowey, Th e Knowledge of 
God in Calvin’s Th eology (Grand Rapids: Eerdmans, 1993).
7 John Calvin, Sermons on Job, trans. Arthur Golding (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1993), p. 685. 
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natureza, em seu Filho e nas Escrituras. E resolveu criar, por meio de seu con-
selho sábio e inter-trinitário.

Isso nos traz ao segundo nível de realidade, a realidade criada, que inclui o céu, a 
terra, os anjos, os homens, a vida marinha, pássaros, animais terrestres, plantas e tudo 
mais que existe. O Deus trino não somente preordenou a existência de todas as coisas e 
as criou, mas também sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Assim, a reali-
dade criada depende metafi sicamente do Deus trino para a sua existência e manutenção. 
A metafísica teísta cristã afi rma esse tipo de dualismo, e não o dualismo grego de forma 
e matéria que vê o homem como uma síntese do eterno e do temporal e sustenta que a 
matéria é ontologicamente defi ciente.

Calvino ensinou que a realidade criada, incluindo o homem, foi grandemente afeta-
da pelo pecado.8 O juízo de Deus colocou a criação no cativeiro da corrupção (Rm 8.19-
25). Como teólogo da Palavra, Calvino ensinou que nosso conhecimento da criação e do 
pecado deriva-se da Palavra de Deus. Precisamos da luz da Escritura para entendermos 
a condição presente da realidade criada. Portanto, nosso entendimento da realidade 
depende da auto-revelação de Deus na Escritura.

• Implicações da história redentora na realidade criada. Visto que a Escritura é chave 
para entendermos a natureza da realidade criada e sua corrupção, ela é também 
a chave para entendermos a reconciliação de todas as coisas com Deus na consu-
mação. Em qualquer ponto de vista que seja adotado para explicar a condição 
presente da realidade criada, uma coisa permanece constante: o pecado não é 
uma questão metafísica que trouxe defi ciência metafísica à criação.

Como o último Adão e o Mediador, Cristo reconciliou todas as coisas com Deus. A 
vitória redentora de Cristo inclui um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a jus-
tiça. A Escritura também é a chave para entendermos essa completa renovação do céu e 
da terra como um aspecto da vitória redentora de Cristo.

A  T EORIA DO CONHECIMEN TO EPI ST EMOLOGIA

Calvino se referia freqüentemente à lacuna epistêmica que existe entre o conheci-
mento ilimitado de Deus e o nosso conhecimento fi nito.9 Essa lacuna não tenciona elimi-

8 Inst., 1.15.6.
9 Ibid. 1.13.1.

Filosofia Calvinista
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170 Calvinismo na Mente

nar o conhecimento confi ável em nosso nível de existência, e sim mostrar a transcendência 
do Soberano cujos pensamentos e caminhos são mais elevados do que os nossos.10

A epistemologia responde quatro perguntas básicas: (1) qual é a origem do conhe-
cimento? (2) qual é a natureza do conhecimento? (3) quais são os testes do conhecimen-
to? (4) quais são os limites do conhecimento? Vejamos brevemente como Calvino lidou 
com cada um dessas perguntas.

• A origem do conhecimento. Sistemas epistemológicos começam em geral com o 
homem (individualmente ou no contexto social) ou com uma fonte transcen-
dente de conhecimento. Aqueles que seguem Calvino no desenvolvimento de 
uma epistemologia teísta cristã começam suas refl exões sobre a fonte do conhe-
cimento no Deus trino, que se revelou na criação, em seu Filho e nas Escrituras.

A criação é uma realidade que declara a glória de Deus. Cada aspecto da realidade 
criada existe porque tem um lugar no plano de Deus, e seu signifi cado e importância 
dependem desse plano. A criação é uma revelação antropomórfi ca em uma forma adap-
tada à capacidade cognitiva do homem. Deus tencionou que o homem interpretasse a 
realidade por imergir-se mais plenamente no conhecimento de Deus, que interpreta 
cada aspecto da criação.

O Filho encarnado é a revelação plena e pessoal de Deus ao homem.11 Ele é o Logos que 
revela a Deus e realiza a sua vontade sem falhar. Embora encarnado, enquanto esteve na 
terra, por breve tempo, Cristo nos deu, como o segundo Adão, uma revelação plena da glória 
de Deus. O Filho é a mais óbvia forma de revelação antropomórfi ca especial de Deus.

Calvino disse que a revelação de Deus na Escritura é a fonte primária de nosso co-
nhecimento. A centralidade da Escritura fl ui de nosso entendimento de que o agente do 
conhecimento (o homem) e os objetos do conhecimento (a realidade criada) foram, 
ambos, afetados pelo pecado.12 A criação foi subjugada ao cativeiro da corrupção e geme 
sob o fardo do julgamento. Foi subjugada em esperança, mas sua revelação de Deus não 
é tão perspicaz como era antes do pecado. Assim, o conhecimento de Deus que achamos 
na criação está agora vinculado à Escritura, porque não podemos interpretar indepen-
dentemente esse conhecimento. Pecado, morte e corrupção estão presentes por causa 

10 John Murray, Principles of Conduct (Grand Rapids: Eerdmans, 1968), p. 50–51.
11 Inst., 2.14.3.
12 Inst., 1.16.1. Quanto a uma discussão sobre este tema na tradição calvinista, ver Robert L. Rey-
mond, Th e Justifi cation of Knowledge (Philadelphia: P&R, 1976), 85–93 e John Frame, Th e Doctrine 
of the Knowledge of God (Nutley, N.J.: P&R, 1987).  
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do pecado de Adão. Sem a luz das Escrituras, não saberíamos isso e imaginaríamos que 
tais coisas sempre existiram. Precisamos das Escrituras para interpretar a história e a 
situação presente da criação, mas também para conhecer o futuro da realidade criada.

Por suprimir naturalmente cada aspecto da revelação de Deus na criação e na Escritura, 
o homem necessita de ajuda poderosa para conhecer a si mesmo, os outros, o mundo e Deus. 
Essa ajuda é dada pelo segundo Adão e sua obra redentora. Por meio da obra de Cristo, do 
arrependimento e da fé nele, o homem pode obter verdadeiro conhecimento. A graça sobe-
rana de Deus traz libertação do reino das trevas e entrada no reino do Filho. O Espírito Santo 
atrai, de modo efi caz, o pecador e remove sua cegueira, para que veja a glória de Deus na face 
de Jesus Cristo. Há ajuda poderosa para o pecador mediante a vitória de Cristo. Por meio da 
Palavra de Deus, o Espírito Santo traz vida e verdade ao pecador.

Pouco nos admira o fato de que Calvino achava que a Escritura é nossa fonte primá-
ria de conhecimento, visto que todo conhecimento se origina na auto-revelação de Deus 
e está em uma forma adaptada ao homem. A Escritura é a fonte primária de nosso co-
nhecimento; sem ela, não conheceríamos a criação, a história, a realidade presente e o 
futuro. Se não fosse a Palavra soprada de Deus, fi caríamos destituídos de qualquer co-
nhecimento de nosso Salvador e de sua redenção em nosso favor.

• A natureza do conhecimento. Na epistemologia ocidental, a discussão sobre a 
natureza do conhecimento tem se centralizado em duas posições. A primeira 
diz que o conhecimento é subjetivo e, portanto, é interno ao agente do conhe-
cimento; a segunda diz que o conhecimento é objetivo e, portanto, externo.

Desde Immanuel Kant muitos têm dito que o conhecimento é composto de elemen-
tos objetivos que são obtidos pela experiência e por elementos subjetivos que são conheci-
dos por meio de categorias a priori da mente. Na tradição empírica posterior a John Locke, 
outros têm visto todo conhecimento como objetivo, vindo ao homem pela percepção dos 
sentidos. A posição racionalista subjetiva na tradição de Platão achava que o conhecimen-
to estava na mente antes da experiência. Kant sintetizou as posições por combinar concei-
tos (na mente antes da experiência) e percepções (recebido pela percepção dos sensos) em 
uma resposta mesclada para a questão da natureza do conhecimento.

A fi losofi a calvinista vê a ordem de coisas criadas como uma realidade que está fora 
da mente e que o homem encontra na busca do conhecimento. Esse referente objetivo 
para o conhecimento é revelador em caráter e obtém tanto o seu ser como o seu signifi -
cado do lugar que ocupa no plano de Deus. Ele criou a mente do homem como um ins-
trumento apropriado para obter conhecimento da ordem criada. Logo, a mente capacita 
o homem a entrar em um contato frutífero com Deus, consigo mesmo, com os outros e 

Filosofia Calvinista
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172 Calvinismo na Mente

com o mundo. O homem é um ser revelador que vive em um ambiente revelador para 
aprender verdades reveladoras.

• Os testes do conhecimento. Toda fi losofi a propõe alguns meios para testarmos 
as reivindicações da verdade. Na tradição empírica, o teste é a correspondência 
entre a realidade e a reivindicação da verdade. Essa tradição opera do particu-
lar para o geral em categorias indutivas. Na tradição racionalista, o teste é a 
coerência entre a reivindicação da verdade e outra verdade conhecida. Essa 
tradição opera do geral para o particular em categorias dedutivas. Na tradição 
pragmática/instrumental, o teste da verdade é a funcionalidade.

A fi losofi a teísta calvinista redefi ne a correspondência e a coerência, visto que seu 
ponto de partida é o Deus trino da Escritura e sua auto-revelação.13 A correspondência 
se focaliza em envolver nosso conhecimento no conhecimento de Deus. Em palavras 
simples, nosso conhecimento pode ser julgado verdadeiro se corresponde ao que Deus 
sabe a respeito do objeto de conhecimento. A asseveração de que todos os homens são 
pecadores (exceto o segundo Adão) é verdadeira se o nosso conhecimento corresponde 
ao conhecimento de Deus sobre o homem. Deus nos revelou esse aspecto de seu conhe-
cimento nas Escrituras. Esse mesmo princípio se aplica ao verdadeiro conhecimento em 
todas as esferas, visto que Deus interpretou cada aspecto da criação. Como dizia Calvino, 
a Escritura é a nossa fonte primária de conhecimento, por isso é óbvio que temos de 
usá-la em toda busca de conhecimento, e não somente na devoção pessoal.

A coerência é redefi nida como uma expressão do fato de que Deus criou um cosmos 
e não um caos. Visto que toda verdade é coerente na mente de Deus, podemos testar as 
reivindicações da verdade para sabermos se elas são coerentes com o nosso conhecimen-
to que corresponde com o conhecimento de Deus. Devem ser rejeitadas as coisas não são 
coerentes logicamente com o conhecimento correspondente do conhecimento de Deus. 
No entanto, se uma reivindicação da verdade é coerente, devemos aceitá-la provisoria-
mente, até que seja confi rmada ou negada com base em nosso crescente conhecimento 
correspondente. O verdadeiro conhecimento nos envolve cada vez mais profundamente 
no conhecimento de Deus e sua coerência. Agora, a necessidade de ver todo conheci-
mento como revelatório é muito mais clara.14

13 Quanto a uma discussão sobre os testes da verdade no pensamento calvinista, ver Cornelius 
Van Til, A Christian Th eory of Knowledge (Philadelphia: P&R, 1969). Ver também Alvin Plantinga, 
Warranted Christian Belief (New York: Oxford University Press, 2000).
14 Helm argumenta que os epistemologistas reformados, como Plantinga e Wolterstorff , interpre-
tam mal Calvino por asseverarem que ele era um pressuposicionalista e não um fundacionalista 
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• Limites do conhecimento. O empirismo consistente limitaria o conhecimento 
àquilo que pode ser obtido pela percepção dos sentidos. O racionalismo con-
sistente limitaria o conhecimento àquilo que existe na mente antes da experi-
ência e pode ser deduzido pela lógica a partir disso. A síntese de Kant quanto a 
essas duas noções limitou o conhecimento do mundo externo àquilo que vem 
ao homem por meio da percepção dos sentidos, à qual as categorias da mente 
acrescentam o seu componente. Kant sustentava que podemos ter conheci-
mento seguro do mundo extramental e objetivo. Mas, quando se refere à reli-
gião, à liberdade e à ética, nos movemos em uma área de argumentação espe-
culativa. Essa realidade é responsiva à fé e oposta aos fatos.

Em princípio, tudo que Deus revelou é conhecível. As coisas secretas pertencem a 
ele, mas as que ele decidiu revelar pertencem a nós (Dt 29.29). Essa verdade afi rma, em 
termos simples, que o conhecimento de Deus não se exaure em sua auto-revelação. Não 
precisamos saber todas as coisas de modo completo para que saibamos verdadeiramente 
algumas coisas. Também não precisamos conhecer exaustivamente a interconexão de 
todas as coisas para sabermos a coerência de algumas coisas. Parece óbvio que, devido ao 
escopo da auto-revelação de Deus, não há perigo de exaurirmos as áreas em que busca-
mos conhecimento. O limite técnico do conhecimento, ou seja, o que Deus escolheu re-
velar, ainda nos deixa com a estupenda tarefa de pensar os pensamentos de Deus, à 
maneira dele, e trazer todo pensamento cativo a Jesus Cristo, o Logos de Deus.

A T EORIA DA CONDU TA É T IC A

A ética responde três perguntas básicas: (1) O que eu devo fazer? (2) O que é 
bom? (3) O que deve motivar-me a escolher o certo e o bom? Como Calvino respondeu 
essas questões?

• O que eu devo fazer? Todo sistema fi losófi co inclui uma teoria de obrigação ou o 
que eu devo fazer. Para Calvino, o mandamento divino constitui a essência da 
obrigação moral do homem.15 John Murray expressou muito bem o entendi-

(John Calvin’s Idea, p. 240-245).
15 Inst., 1.2.3; 1.3.1.

Filosofia Calvinista
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174 Calvinismo na Mente

mento de Calvino quanto à obrigação.16 Ele disse que existe uma distinção 
entre mandamentos perpetuamente obrigatórios e mandamentos tempora-
riamente obrigatórios. Um mandamento perpetuamente obrigatório é um 
dever imposto a toda administração da família de Deus. Um mandamento 
temporariamente obrigatório é, usualmente, uma aplicação de um manda-
mento perpétuo à administração imediata da família de Deus. Por exemplo, 
todos os mandamentos concernentes aos sacrifícios na antiga aliança se cum-
priram em Cristo, não sendo mais obrigatórios ao povo de Deus na nova 
aliança. Os mandamentos da nova aliança como o batismo, a oração e o teste-
munho chegarão à completude na consumação e não serão obrigatórios ao 
povo de Deus na nova terra.

O fi o de unidade dos mandamentos perpetuamente obrigatórios vai desde as orde-
nanças da criação, através do cânon das Escrituras, até ao fi m do mundo e ao julgamento 
fi nal. Quando se encontrava em um estado de criatura justa, Adão recebeu uma série de 
mandamentos para governar a vida no jardim. Incluíam o relacionamento com sua esposa, 
o uso próprio de sua sexualidade, seus labores de domínio, seu lavrar e cuidar do jardim e, 
por implicação, o guardar o dia de descanso; e, fi nalmente, o abster-se de comer o fruto da 
árvore do conhecimento do bem e do mal.17 Adão precisava de revelação especial e verbal 
de Deus para interpretar e escolher o que estava em harmonia com a vontade de Deus.

Depois do Dilúvio, novos mandamentos foram dados: permissão para comer carne de 
animais, proibição de comer sangue e o estabelecimento da pena capital. Quando Deus li-
bertou seu povo do Egito, por sangue e grande poder, ele os encontrou no Monte Sinai. Em 
seus Dez Mandamentos, temos uma explicação das ordenanças da criação para dirigir a 
vida de seu povo redimido. Muitas leis civis foram acrescentadas para aplicar esses manda-
mentos à administração dos assuntos da nação. Os profetas tomaram esses mandamentos 
e os entreteceram na vida do povo de Israel, na terra prometida a Abraão.

Posteriormente, o Senhor Jesus mostrou, no Sermão do Monte, como esses manda-
mentos estavam incorporados nele. Em seguida, ele os transmitiu a seus discípulos em 
uma forma mais rica e mais profunda. Os apóstolos tomaram esses mesmos mandamen-
tos e os transformaram na vida da igreja, incorporando-os às suas epístolas. No julgamen-
to fi nal, esses mandamentos perpetuamente obrigatórios serão o padrão do juízo, e todos 
os que os transgrediram e não se arrependeram serão excluídos da nova terra.

16 John Murray, Principles of Conduct, p. 142.
17 Ibid., p. 27-106.
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Esses mandamentos perpetuamente obrigatórios são fortalecidos por mandamen-
tos de obrigação temporária na igreja. Habilidade hermenêutica é necessária para defi -
nirmos o que pode ser temporário.

• O que é bom? Cremos que a Bíblia é nossa única e sufi ciente regra de fé e prática, 
por isso ela tem de governar cada aspecto da fé e da conduta. Mandamentos 
diretos, nas formas positiva e negativa, não abrangem cada decisão que toma-
mos na vida. Esse é o lugar em que a teoria bíblica de valores entra em cena. 
Em sua revelação, Deus declarou o que é bom. Ao fazer isso, ele deu valor às 
coisas que criou. Por exemplo, não temos liberdade de estabelecer como valor 
o que desejamos na igreja, na família ou no governo. O valor apropriado é 
aquele que Deus lhes atribui em sua Palavra. Axiologia (teoria do valor) é o 
segundo componente da ética.

A teoria do valor responde três perguntas: (1) O valor pode ser defi nido? (2) Os 
valores podem ser avaliados por um padrão? (3) Os valores podem ser classifi cados? 
Embora Calvino nunca tenha discutido diretamente valores, em seus escritos ou prega-
ção, as implicações de sua discussão da Bíblia como nossa fonte de conhecimento provê 
a oportunidade de desenvolver um entendimento de valores.18

Valor é a importância colocada sobre uma pessoa, grupos de pessoas, objetos e 
acontecimentos. Visto que todas as coisas obtém seu ser e signifi cado do seu lugar no 
plano de Deus, parece apropriado que o valor seja derivado do plano de Deus. Uma das 
belezas da fi losofi a calvinista é a sua correlação entre o ser, o fato, a obrigação e o valor. 
Muitos sistemas fi losófi cos contemporâneos defendem que os valores são afi rmações de 
preferência, quer do indivíduo, quer do grupo social; não há nenhum padrão conhecido 
pelo qual se possa julgar um sistema de valor como inferior ou superior a outro. A fi loso-
fi a teísta cristã contende que a origem e o padrão de valores é a própria auto-revelação 
de Deus na Escritura. Um ingrediente essencial no uso da Bíblia como nossa regra de fé 
e prática é sustentar os valores bíblicos na ordem apropriada, levando em conta a provi-
dência atual de Deus em nossas vidas.

A teoria do valor também possibilita a classifi cação dos valores em intrínsecos e 
extrínsecos. Historicamente, o conceito de valor intrínseco tem sido denotado pela ex-

18 Quanto a uma discussão sobre este assunto numa tradição calvinista, ver James Olthius, Facts, 
Values and Ethics (Toronto: Wedge Publications, n.d.).  
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pressão summum bonum: o bem supremo.19 As Escrituras afi rmam que, no reino de Deus, 
soli Deo gloria é o bem supremo; então, por defi nição, este é o valor fi nal da vida cristã. 
Um valor intrínseco é um fi m em si mesmo; não é buscado “para que...” Seria valioso 
ainda que nada mais existisse, porque ele não é derivado. Todo conjunto de valor tem 
pelo menos um valor intrínseco que provê o princípio organizador para todos os outros 
valores no conjunto.

Valores extrínsecos incluem valores instrumentais e valores benéfi cos. Os valores 
extrínsecos são derivados; obtêm seu valor ou seu desvalor daquilo ao que conduzem. 
Valores instrumentais podem ser avaliados por sua efi ciente produção de algo. Eles são 
bons instrumentos, instrumentos neutros ou instrumentos pobres. O que importa não 
é aquilo ao que eles conduzem, mas se eles são efi cientes produtores daquela coisa. 
Valores benéfi cos são sempre meios que conduzem ao bem supremo. Podem ser efi cien-
tes produtores do bem e podem ser, ao mesmo tempo, instrumental e benefi camente 
bons. Podem ser inefi cientes produtores do bem e, por isso, podem ser pobres em sua 
instrumentalidade, mas, apesar disso, benefi camente bons. Ou podem ser instrumentos 
neutros para o bem. A distinção é mais bem resumida pela afi rmação de que os valores 
instrumentais são bons meios, enquanto os valores benéfi cos são os meios que condu-
zem ao bem. A mentalidade ou a estrutura de referência inclui o conjunto de valores. 
Para o crente, a mentalidade consiste do conhecimento correspondente e coerente que 
temos com Deus. Derivamos das Escrituras o conjunto de valores, as quais abrangem 
todas as facetas da vida.

• O que deve motivar-me a escolher o certo e o bom? A resposta a essa pergunta 
constitui o ingrediente fi nal da teoria da ética. O foco está na dinâmica interna 
do agente em escolher o certo e o bom. Esse tema é discutido sob a motivação 
de obedecer a Deus e buscar o bem. Muitos motivos podem ter sido propostos, 
porém os mais promissores são a gratidão pela graça imerecida, o temor a 
Deus e a fé como lealdade e dedicação a Cristo.

A TAREFA NÃO E STÁ COMPLE TA

A igreja tem uma dívida de gratidão para com Deus pelo dom de João Calvino. 
Embora ele não tenha sido um fi lósofo, a sua pregação, suas obras exegéticas e seu ma-

19 Quanto a uma discussão sobre a idéia bíblica do summum bonum, ver Cornelius Van Til, Christian 
Ethics: In Defense of the Faith, vol. 3 (Philadelphia: P&R, 1970).
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nual (Institutas da Religião Cristã) ajudam os crentes a andarem no caminho da verdade 
e provêem alimento rico para o contínuo desenvolvimento da fi losofi a calvinista. Nem 
todos concordarão com minha elaboração dessa fi losofi a, mas talvez a maioria concor-
dará que a tarefa de desenvolver um fi losofi a cristã não está completa. Ter a oportunida-
de de edifi car sobre os ensinos de Calvino e seu legado é um grande privilégio e alegria.

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. Calvino raramente é chamado de fi lósofo. Por que, então, a fi losofi a é impor-
tante?

2. O que é a teoria da realidade segundo o calvinismo?

3. Como o calvinismo aborda o assunto da epistemologia (como sabemos o que 
sabemos)?

4. Esboce o que está envolvido em uma teoria calvinista da ética.

Filosofia Calvinista
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CAPÍTULO 12

CULTIVANDO O ESPÍRITO
MICHAEL A. G. HAYKIN

Um homem que ora jamais será infeliz, não importando qual seja a sua condição, pois ele tem o 
ouvir de Deus, o Espírito para guiar, um Amigo no céu para apresentar e Deus mesmo para receber 
seus desejos como Pai. Orar é uma misericórdia, ainda que eu nunca receba a misericórdia pela 
qual orei.1

William Bridge

H istoricamente, a tradição reformada tem demonstrado possuir um interesse 
ardente no Espírito Santo.2 Uma das principais fontes dessa paixão pneuma-

tológica foi o próprio João Calvino, que tinha “um interesse constante e distinto” na 
pessoa e obra do Espírito.3 B. B. Warfi eld, o notável teólogo presbiteriano dos Estados 
Unidos, referiu-se a Calvino como “eminentemente o teólogo do Espírito Santo”.4

No mundo de língua inglesa, o profundo interesse de Calvino no Espírito Santo e 
sua obra foram transmitidos à tradição reformada associada com os nomes dos purita-
nos, os seus sucessores e os dissidentes e evangélicos reformados dos séculos XVIII e 
XIX. Ao falarem sobre a obra do Espírito, os herdeiros de Calvino enfatizavam a sobera-

1 Citado em I. D. E. Th omas, Th e Golden Treasury of Puritan Quotations (Chicago: Moody Press, 
1975), p. 216. 
2 Grande parte deste capítulo se originou como um ensaio apresentado em “Our Holy God”, uma 
conferência patrocinada pela Alliance of Confessing Evangelicals, no Nassau Christian Center, Prin-
ceton, New Jersey, em 27 de outubro de 2007. Também é um resumo de vários capítulos do livro Th e 
God Who Draws Near: An Introduction to Biblical Spirituality (Darlington, England: Evangelical Press, 
2007), escrito por Michael Haykin.
3 Richard B. Gaffi  n, “Th e Holy Spirit”, em Th e Westminster Th eological Journal, 43 (1980), p. 61. 
4 B. B. Warfi eld, “Calvin’s Doctrine of the Knowledge of God”, em Samuel G. Craig (ed.), Calvin and 
Augustine (Phillipsburg, N.J.: P&R, 1980), 107. Ver também, de sua autoria, “John Calvin: Th e Man 
and His Work” e “Calvin as a Th eologian,” em ibid., p. 21seg. e 487seg. 
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nia do Espírito em cada área da salvação de pecadores. O antigo puritano John Preston, 
por exemplo, mantinha que a felicidade espiritual vem da obra santifi cadora do Espírito 
Santo, que é “o único meio de fortalecer o homem interior”.5 Contudo, ele também ar-
gumentava que há vários meios de piedade que o cristão tem de usar com diligência para 
obter esse vigor espiritual – disciplinas como “ouvir a Palavra, receber os sacramentos, 
oração, meditação, conferência, a comunhão dos santos, resoluções pessoais de [fazer] o 
bem”.6 Entretanto, nenhum desses meios de graça ou disciplinas espirituais eram sufi -
cientes, em e por si mesmos, para nutrir a alma do crente e sustentar a vida interior da 
congregação – somente o Espírito Santo era sufi ciente para isso. John Sutcliff , o batista 
calvinista do fi nal do século XVIII, comentou que as “infl uências” do Espírito Santo são 
“a alma, o poder estimulador de toda a religião. Se elas forem retidas, as ordenanças di-
vinas são cisternas vazias, e as graças espirituais são fl ores murchas”.7

No entanto, os melhores representantes da tradição reformada também estavam 
certos de que a busca do poder do Espírito sem os meios designados era tanto anti-bíbli-
ca como insensata. Benjamin Keach, o mais importante teólogo batista calvinista do fi -
nal do século XVII, escreveu em 1681, em alusão direta aos quacres, que tinham descar-
tado os sacramentos do batismo e da Ceia do Senhor:

Muitos confi am que têm o Espírito, luz e poder, quando tudo isso é mera ilusão... Alguns ho-

mens se gloriam do Espírito, concluindo que têm o Espírito, e ninguém mais, exceto eles 

mesmos; porém, ao mesmo tempo, eles menosprezam e vilipendiam as suas benditas orde-

nanças e instituições, que ele deixou em sua Palavra, para serem observadas e mantidas com 

cuidado, até que ele venha pela segunda vez, sem pecado, para a salvação... O Espírito tem os 

seus próprios limites e sempre corre em seu canal espiritual, ou seja, a Palavra, as ordenanças 

e a adoração a Deus, pública e particular.8

Era, portanto, uma verdade básica dessa tradição norteada pelo Espírito, como 
disse Richard Greenham, o puritano da era elisabetana, que “nos aproximamos de Deus 
servindo-nos de meios”.9

5 Citado em Simon K. H. Chan, “Th e Puritan Meditative Tradition, 1599–1691: A Study of Asce-
tical Piety” (Tese de D.Phil., Magdalene College, Cambridge University, 1986), p. 13.
6 Ibid.
7 John Sutcliff , Jealousy for the Lord of Hosts Illustrated (London: W. Button, 1791), p. 12. 
8 Benjamin Keach, Tropologia: A Key to Open Scripture-Metaphors, tomo II, vol. 2 (London: Enoch 
Prosser, 1681), p. 312, 314.
9 Simon K. H. Chan, “Th e Puritan Meditative Tradition”, p. 11.
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A citação de Preston alista certo número desses meios de piedade, mas havia quatro 
que eram considerados especialmente centrais por essa tradição: a Escritura, a oração, 
os sacramentos e a comunhão espiritual.

A  E SPIRI TUALIDADE DA PAL AVR A

Em forte contraste com o catolicismo romano medieval, que se especializara em 
símbolos e imagens como meios de cultivar espiritualidade, a Reforma, que aconteceu 
pouco depois da invenção da imprensa, voltou-se às palavras como principal meio de 
cultivar a vida espiritual. Uma ilustração clara disso é a carreira de William Tyndale. Ele 
era tão dominado por uma paixão de dar ao povo da Inglaterra a Palavra de Deus, que, 
dos meados da década de 1520 até ao seu martírio em 1536, a sua vida se dirigiu a esse 
único objetivo.

Como os demais reformadores, Tyndale estava convencido e não tinha qualquer 
dúvida de que o conhecimento das Escrituras era essencial à espiritualidade cristã. 
Tyndale podia dizer no seu “Prólogo” de 1530 de sua tradução de Gênesis: “A Escritura é 
uma luz e nos mostra o caminho verdadeiro tanto do que fazermos como do que espe-
rarmos. Ela é uma defesa contra o erro; é um consolo na adversidade, para que não de-
sesperemos, e nos enche de temor na prosperidade, para que não pequemos”.10

Firmado nesta espiritualidade centrada na palavra que procede da Reforma, encon-
tramos Jonathan Edwards, o teólogo americano do século XVIII. Como Tyndale, ele era 
convencido de que as Escrituras “são a luz com a qual os ministros têm de ser iluminados 
e a luz que eles devem sustentar para seus ouvintes; elas são o fogo que deve aquecer o 
coração deles e o dos seus ouvintes”.11 Não é surpreendente que a meditação na Bíblia 
era central na piedade de Edwards. Samuel Hopkins, um dos seus amigos íntimos e seu 
primeiro biógrafo, comentou que Edwards era, “pelo que podemos saber, muito dado a 
fi car de joelhos em secreto, em leitura dedicada da Palavra de Deus e meditação nela”.12 
Hopkins também comentou que Edwards “tinha um sede incomum por conhecimento, 
na busca do qual ele não poupava custos nem esforços”. Por isso, ele “lia todos os livros, 
especialmente livros de teologia” que podia conseguir. Contudo, Hopkins enfatizou, “ele 

10 William Tyndale, Doctrinal Treatises and Introductions to Diff erent Portions of the Holy Scriptures 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1848), p. 399. 
11 Jonathan Edwards, “Th e True Excellency of a Gospel Minister,” em Th e Works of Jonathan Edwar-
ds, vol. 2 (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1974), p. 959. 
12 Samuel Hopkins, “Th e Life and Character of the Late Reverend Mr. Jonathan Edwards,” em 
David Levin (ed.), Jonathan Edwards: A Profi le (New York: Hill and Wang, 1969), p. 39.  

Cultivando o Espírito
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estudava a Bíblia mais do que todos os outros livros e mais do que muitos outros teólo-
gos o faziam. Sua familiaridade singular com a Bíblia aparece em seus sermões e na 
maioria de suas publicações. Seus grandes esforços em estudar são manifestos em suas 
notas de rascunho sobre a Bíblia”.13

 Um bom exemplo do fruto de sua meditação permanente na Escritura pode ser 
visto no que Edwards chamou de “Bíblia Branca”. Era uma pequena Bíblia impressa que 
ele possuía e na qual introduziu folhas de papel em branco entre todas as páginas. Essas 
folhas de papel eram divididas em duas colunas, para que Edwards pudesse escrever co-
mentários em textos adjacentes. A “Bíblia Branca” de Edwards contém dez mil palavras, 
escritas em toda a Bíblia entre 1730 e 1758.14

“ TUDO É NADA SEM OR AÇ ÃO”

A oração é outro meio pelo qual os crentes reformados têm se aproximado de Deus. 
Como ressaltou certa vez o teólogo puritano Th omas Goodwin: “O nosso falar com Deus 
por meio da oração e o falar dele conosco pelas respostas às orações são uma grande 
parte de nosso andar com Deus”.15 E Greenham foi inequívoco quando declarou que na 
vida cristã “tudo é nada sem oração”.16

No entanto, os cristãos maduros também reconhecem: para perseverarmos na 
disciplina da oração precisamos da capacitação de Deus, o Espírito Santo, pois a oração 
é, e sempre foi, uma das maiores lutas da vida cristã. Outro puritano, John Bunyan, 
mais bem conhecido por seu clássico O Peregrino, se referiu às suas lutas com a oração 
em um folheto intitulado I Will Pray with the Spirit [Eu orarei com o Espírito], que ele 
escreveu por volta de 1662.17 Bunyan destaca que somente o Espírito pode capacitar o 
crente a perseverar em oração depois de haver começado:

13 Ibid., p. 40-41.
14 Stephen J. Stein, “Th e Spirit and the Word: Jonathan Edwards and Scriptural Exegesis”, em 
Nathan O. Hatch and Harry S. Stout (ed.), Jonathan Edwards and the American Experience (Oxford: 
Oxford University Press, 1988), p. 121. 
15 Th omas Goodwin, Th e Works of Th omas Goodwin, vol. 3 (Edinburgh: James Nichol, 1890), p. 
362.
16 Citado em John H. Primus, Richard Greenham: Portrait of an Elizabethan Pastor (Macon, Ga.: 
Mercer University Press, 1998), p. 138. 
17 Quanto à data, ver a introdução a Richard L. Greaves (ed.), John Bunyan: Th e Doctrine of the Law 
and Grace unfolded and I will pray with the Spirit (Oxford: Clarendon Press, 1976), p. x1–x1i. As cita-
ções subseqüentes são tiradas desse texto, que é a edição crítica mais recente.
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Posso falar de minha própria experiência e, com base nisso, contar-lhe a difi culdade de orar a 
Deus como eu deveria. Isso é sufi ciente para fazer homens carnais, pobres e cegos entreterem 
pensamentos estranhos a meu respeito. Quanto ao meu coração, quando vou orar, acho-o tão 
relutante em buscar a Deus; e, quando está na presença de Deus, se mostra tão relutante em 
permanecer com ele, que muitas vezes sou forçado, em minhas orações, a primeiramente im-
plorar a Deus que pegue o meu coração e fi xe-o nele mesmo, em Cristo; e, quando meu coração 
está ali, peço a Deus que o mantenha ali (Sl 86.11). Ora, muitas vezes, não sei pelo que orar 
(sou tão cego), nem sei como orar (sou tão ignorante). Somente o Espírito (bendita graça) nos 
assiste em nossas fraquezas (Rm 8.26).

Oh! quantas difi culdades iniciais o coração experimenta no tempo de oração! Ninguém sabe 
quantas distrações e desvios levam o coração a se afastar da presença de Deus. Quanto orgulho 
também há, se somos capacitados com expressividade? Quanto hipocrisia, se estamos diante 
dos outros? E quão pouca consciência temos da oração entre Deus e a alma, em secreto, se o 
Espírito de súplica (Zc 12.10) não estiver ali para nos ajudar?18

Essa passagem mostra duas das mais atraentes características dos puritanos: sua 
honestidade transparente e seu profundo conhecimento do coração humano. Por ex-
periência, Bunyan conhecia bem a reação alérgica da velha natureza à presença de 
Deus. Se não fosse devido à obra do Espírito, ninguém se*ria capaz de perseverar em 
oração. Não nos admiramos de que Bunyan tenha dito acertadamente pouco depois da 
citação anterior: “Somente quando o Espírito entra no coração, há oração verdadeira, 
e não antes”.19

Gerações de cristãos também testemunham que, para todos os que perseveram 
nesta disciplina da oração, há tempos de intenso deleite, quando o dever se transfor-
ma em puro regozijo. John Owen, um dos bons amigos de Bunyan, comentou a respei-
to de Efésios 2.18 (“Por ele [Cristo], ambos temos acesso ao Pai em um Espírito”): 
“Nenhuma língua é capaz de expressar, nenhuma mente pode perscrutar a tranqüili-
dade celestial e o gozo de alma que estão subentendidos nestas palavras. Vir a Deus 
como Pai, por meio de Cristo, mediante a ajuda e a assistência do Espírito Santo, reve-
lando-o como um Pai para nós e capacitando-nos a chegar a ele como Pai, quão pleno 
de doçura e satisfação é isso!”20

 

18 Ibid., p. 256-257.
19 Ibid., p. 257.
20 John Owen, Th e Works of John Owen, vol. 4 (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1965), p. 82. 

Cultivando o Espírito
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“O REI  SE AGR ADA EM A SSEN TARSE CONOSCO”

Outra ocasião que os calvinistas consideram como rica em alimento espiritual é a 
Ceia do Senhor. Isso pode ser uma surpresa para muitos evangélicos, que em anos recen-
tes parecem não estar considerando a participação na Ceia do Senhor como uma discipli-
na espiritual importante. Eles tendem a rejeitar como ensino católico romano qualquer 
conversa sobre a Ceia do Senhor como alimento para a alma. Contudo, não foi sempre 
assim, conforme revelam duas amostras de refl exões calvinistas sobre a Ceia do Senhor, 
trazidas do século XVIII.

Anne Dutton, uma autora calvinista prolífi ca que se correspondia com muitos dos 
principais personagens evangélicos do século XVIII, estava certa de que na Ceia do Senhor 
“o Rei se agrada em assentar-se conosco à sua mesa”.21 De fato, ela valorizava tanto esse 
meio de graça a ponto de afi rmar que a celebração da Ceia “introduz” os crentes “na mais 
íntima aproximação ao seu [ou seja, de Cristo] glorioso ser... na terra, neste lado da pre-
sença de sua glória no céu”.22 Outros crentes reformados dessa época podem ter reputado 
essa afi rmação como um erro próximo do exagero. Ela parecia dizer sobre a mesa o que 
eles teriam dito sobre a pregação. Entretanto, eles teriam apoiado a opinião dela sobre a 
mesa como um lugar em que o povo de Deus tem rica comunhão com o seu Redentor.

Opiniões semelhantes podem ser achadas na obra Hymns In Commemoration of the 
Suff erings of Our Bless Savior Jesus Christ [Hinos em comemoração dos sofrimentos de 
nosso bendito salvador, Jesus Cristo], de Joseph Stennett I, pastor de uma congregação 
batista do início do século XVIII que se reunia em Londres. Stennett descreveu a celebra-
ção da igreja à mesa como um “memorial perpétuo” da morte de Cristo, uma morte que 
deve ser comemorada. E chamou o pão e o vinho de “símbolo apropriados” e “fi guras”. 
Contudo, Stennett disse a respeito desses símbolos:  

Tua carne é verdadeira comida,
Teu sangue, o vinho mais rico;
Benditos os que sempre se alimentam
Neste repasto que procede de ti!23

21 Anne Dutton, Th oughts on the Lord’s Supper, Relating to the Nature, Subjects, and Right Partaking 
of Th is Solemn Ordinance (London: 1748), p. 21. 
22 Ibid., p. 25.
23 Hymns In Commemoration Of the Suff erings Of Our Blessed Saviour Jesus Christ, Compos’d For the 
Celebration of his Holy Supper (London: N. Cliff  and D. Jackson, 1713), p. 35. 
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Stennett deixou claro que o alimentar-se envolvido na Ceia ocorre pela fé, mas sua 
linguagem indica claramente que para ele a Ceia do Senhor era uma ocasião de rica nu-
trição espiritual.

Aqui, alimente-se a nossa fé em ti,
O único alimento divino;
Para a fé a tua carne é verdadeira comida,
E o teu sangue, o vinho mais nobre.24

“UM DOS MELHORE S AUXÍLIOS PAR A M AN T ER 
A RELIGIÃO”

O Novo Testamento desconhece o cristianismo solitário. Uma das grandes fontes 
de vigor espiritual é a amizade e a comunhão cristã. Calvino, a quem muitos atribuem a 
imerecida reputação de ser frio, rude e insensível, sabia muito bem dessa fonte de vigor 
espiritual e possuía uma rica apreciação da amizade. Richard Stauff er, o historiador 
francês reformado, calculou que, à época da Reforma, houve poucos homens “que desen-
volveram tantas amizades”25 como Calvino. Dois dos seus amigos mais íntimos eram 
seus colegas reformadores Guillaume Farel e Pierre Viret. Calvino celebrou a amizade 
com esses homens no prefácio de seu Comentário em Tito, no qual ele afi rmou:

Não creio que nunca existiram amigos como esses que têm vivido juntos em tão profunda 
amizade, em seu estilo de vida diário, neste mundo, como a que temos em nosso ministério. 
Tenho servido aqui no ofício de pastor com vocês dois. Nunca houve qualquer aparência de 
inveja; parece-me que você dois e eu éramos como uma única pessoa.26

Essa amizade fraternal é bem revelada na extensa correspondência desses três ho-
mens. Em suas cartas de um para o outro, não somente problemas teológicos e questões 
eclesiásticas são discutidos com franqueza, mas também há transparência em relação 
aos problemas de sua vida particular.

Eis um exemplo. Em 27 de janeiro de 1552, Calvino escreveu a Farel e censurou-o 
pela informação que recebera – informação verdadeira, temos de acrescentar – a res-

24  Ibid., p. 23.
25 Richard Stauff er, Th e Humanness of John Calvin, trans. George H. Shriver (Nashville: Abingdon 
Press, 1971), p. 47. 
26 João Calvino, citado em Richard Stauff er, Th e Humanness of John Calvin, p. 57.
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peito da indevida extensão dos sermões de Farel. “Você sempre confessou”, Calvino 
recordou ao seu amigo, “que sabe que isso é uma falha e deseja corrigi-la”.27 Calvino 
prosseguiu encorajando-o a encurtar seus sermões, para que Satanás não usasse esse 
erro de Farel para destruir as muitas coisas boas que haviam sido produzidas pelo seu 
ministério. 

Outro exemplo da importância da amizade para os crentes reformados pode ser 
achado no diário de Esther Burr, a terceira das oito fi lhas de Jonathan e Sarah Edwards 
e uma dona de casa cristã que vivia na colônia de New Jersey. Em meados da década de 
1750, Esther declarou inequivocamente: “Nada é mais revigorante à minha alma (exceto 
a comunhão com Deus mesmo) do que a companhia e a comunhão de um amigo”.28

Sendo a esposa de Aaron Burr Sr., presidente do que se tornaria a Universidade de 
Princeton, e mãe de duas crianças, Esther procurava fervorosamente conhecer a presen-
ça de Deus em sua tumultuada vida cotidiana. Enquanto fazia isso, ela chegou a apreciar 
o fato de que amigos são um dom de Deus. Escrevendo em seu diário em 23 de janeiro de 
1756, ela disse estar convencida de que “isto... é uma grande misericórdia: o fato de que 
temos amigos – o que seria este mundo sem eles – uma pessoa que se volta para si mes-
ma e não tem amigos deve ser a mais infeliz de todas as criaturas nesta vida – a amizade 
é a vida da vida”.29 Para Esther, a amizade cristã era uma das maiores fontes de felicida-
de neste mundo. Por que ela atribuía tão grande valor à amizade? Certamente porque ela 
compreendeu que os amigos cristãos e a conversa com eles são vitais ao crescimento 
espiritual.

Podemos achar convicções semelhantes em algo que ela escreveu em 20 de abril de 
1755 à sua amiga mais íntima, Sarah Prince:

Devo valorizar grandemente (como você, minha querida, o faz) amizades encantadoras como 

as que você tem ao seu redor – amizades para as quais alguém pode abrir toda a sua alma... esti-

mo a conversa religiosa como um dos melhores auxílios para manter a religião na alma, exceto 

a devoção secreta; não conheço outro auxílio melhor. Então, é muito lamentável que isso seja 

tão negligenciado pelos próprios fi lhos de Deus.30

27 Ibid., p. 57-58, n. 33.
28 Carol F. Karlsen and Laurie Crumpacker (ed.), Th e Journal of Esther Edwards Burr 1754–1757 
(New Haven: Yale University Press, 1984), p. 185.   
29 Ibid.
30 Ibid., p. 112.
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Observe a conexão entre a amizade e o que Esther chamou de “conversa religiosa”. 
Para o cristão, verdadeiros amigos são aqueles com os quais alguém pode compartilhar 
as coisas mais profundas da vida. São pessoas com as quais alguém pode ser transparen-
te e aberto. Nas palavras de Esther, são pessoas “para as quais alguém pode abrir toda a 
sua alma”. No decorrer da conversa sobre as coisas espirituais, o crente pode achar vigor 
e encorajamento para viver a vida cristã. Ao referir-se à conversa espiritual com amigos 
como “um dos melhores auxílios para manter a religião na alma”, é evidente que Esther 
considerava a amizade como um dos meios de graça pelos quais Deus o Espírito Santo, 
mantém os cristãos na comunhão com o Salvador.

OU TROS MEIOS DE GR AÇ A

Os calvinistas sempre valorizaram muito os meios de graça, incluindo os outros 
meios, alguns dos quais são discutidos no capítulo 15. Charles H. Spurgeon, o calvinista 
da era vitoriana, advogou, em um artigo de 1868, em sua revista Th e Sword and Th e 
Trowel, momentos de solidão gastos em silêncio, jejum e oração. Além disso, muito seria 
realizado se nos comprometêssemos de novo com estes quatro meios: a Palavra, a ora-
ção, a Ceia do Senhor e a amizade espiritual, para que houvesse uma confi ssão mais ou-
sada de Cristo, uma vida de maior vigilância e uma consciência mais sensível para com 
Deus. Que recebamos coragem para nos aproximarmos de Deus servindo-nos desses 
meios que ele nos deu.

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. John Sutcliff está certo quando diz que as “infl uências” do Espírito Santo são 
“a alma, o poder estimulador de toda a religião”? Por que sim ou não?

2. O que signifi ca a expressão “a espiritualidade da Palavra”?

3. Por que a tradição reformada tem enfatizado, juntamente com Richard 
Greenham, que “tudo é nada sem oração”?

4. Como a amizade ajuda os cristãos a se tornarem maduros em Cristo?

5. Que outros meios de graça têm sido proveitosos em sua jornada cristã? Por 
quê?

 

Cultivando o Espírito
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CAPÍTULO 13

A Piedade de Calvino,
Enaltecedora de Deus

Somos de Deus; portanto, vivamos e morramos para ele. Somos de Deus; permitamos que sua sabe-
doria e vontade governem todas as nossas ações. Somos de Deus; em harmonia com isso, que todas as 
partes de nossa vida se empenhem por ele, como nosso único alvo legítimo.1

João Calvino

E m nossos dias, poucas pessoas gostam de ser chamadas de piedosas. 
Infelizmente, o vocábulo piedade e seus derivados se tornaram termos e concei-

tos pejorativos. João Calvino fi caria horrorizado. Para ele, a piedade não era somente 
uma característica positiva, era a essência do verdadeiro cristianismo bíblico. Para ele, o 
sistematizador preeminente da Reforma Protestante, o entendimento teológico e a 
piedade, a verdade e a utilidade prática eram inseparáveis. A teologia lida primeiramen-
te com o conhecimento – o conhecimento de Deus e de nós mesmos – mas não há verda-
deiro conhecimento onde não há verdadeira piedade.

O conceito de Calvino a respeito de piedade (pietas) estava arraigado no conhe-
cimento de Deus e incluía ações e atitudes direcionadas à adoração e o culto a 
Deus.2 A piedade é um dos principais temas da teologia de Calvino. John T. McNeill 
disse que a teologia de Calvino é “piedade descrita em amplitude”.3 De fato, Calvino 

1 Inst., 3.7.1.
2 Serene Jones, Calvin and the Rhetoric of Piety (Louisville: Westminster /John Knox, 1995).
3 Citado em John Hesselink, “Th e Development and Purpose of Calvin’s Institutes”, em Richard 
C. Gamble (ed.), Articles on Calvin and Calvinism, vol. 4: Infl uences upon Calvin and Discussion of the 
1559 Institutes (New York: Garland, 1992), p. 215–216.
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192 Calvinismo no Coração

se mostrou resoluto em confinar a teologia nos limites da piedade.4 No prefácio das 
suas Institutas, que foram dirigidas ao rei Francisco I, Calvino disse que o propósito 
da obra era “somente transmitir certos rudimentos pelos quais aqueles que são to-
cados por qualquer zelo pela religião podem ser moldados na verdadeira piedade 
[pietas]”.5 Esse sentido abrangente de piedade impactou profundamente os sucesso-
res de Calvino (como os puritanos ingleses, os teólogos da Reforma Holandesa 
Posterior e alguns pietistas alemães e seus descendentes) até ao presente.

Depois de uma consideração introdutória na defi nição e propósito da piedade no 
pensamento de Calvino, este capítulo mostra como a piedade de Calvino impactou as 
dimensões teológica, eclesiológica e prática de seu pensamento.6

DEFINIÇ ÃO E IMPORTÂNCIA DA PIEDADE

Para Calvino, piedade designa uma atitude própria para com Deus e obediência a 
Ele. Emanando do conhecimento de quem é Deus (teologia), a piedade inclui adoração 
sincera, fé salvadora, temor fi lial, submissão e amor reverente.7

Em seu primeiro catecismo, Calvino escreveu: “A verdadeira piedade consiste em 
um sentimento sincero que ama a Deus como Pai, ao mesmo tempo em que o teme e o 
reverencia como Senhor, aceita a sua justiça e teme ofendê-lo mais do que teme a mor-
te”.8 Em suas Institutas, Calvino escreveu: “Chamo de ‘piedade’ aquela reverência unida 
com o amor a Deus que o conhecimento de seus benefícios produz”.9 Esse amor e reve-
rência para com Deus é um concomitante necessário ao verdadeiro conhecimento dele.

4 Ver Brian A. Gerrish, “Th eology within the Limits of Piety Alone: Schleiermacher and Calvin’s 
Doctrine of God” (1981), reimpresso em Th e Old Protestantism and the New: Essays on the Reforma-
tion Heritage (Chicago: University of Chicago Press, 1982), capítulo 12.
5 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill, trad. Ford Lewis Battles 
(Philadelphia: Westminster Press, 1960), p. 9.
6 A maior parte deste capítulo é resumida do capítulo “Calvin on Pitey”, de Joel R. Beeke, em Do-
nald K. Mckim (ed.), Th e Cambridge Companion to John Calvin (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2004), p. 125-152. 
7 Cf. Lucien Joseph Richard, Th e Spirituality of John Calvin (Atlanta: John Knox Press, 1974), p. 
100–101; Sou-Young Lee, “Calvin’s Understanding of Pietas”, em W. H. Neuser e B. G. Armstrong 
(ed.), Calvinus Sincerioris Religionis Vindex (Kirksville, Mo.: Sixteenth Century Studies, 1997), p. 
226–233; e H. W. Simpson, “Pietas in the Institutes of Calvin”, em Reformational Tradition: A Rich 
Heritage and Lasting Vocation (Potchefstroom, South Africa: Potchefstroom University for Christian 
Higher Education, 1984), p. 179–191.
8 Ed. and trans. Ford Lewis Battles (Pittsburgh: Pittsburgh Th eological Seminary), p. 2.  
9 Inst., 1.2.1.
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Essa piedade envolve toda a vida. Calvino escreveu: “Toda a vida dos cristãos deve 
ser um tipo de prática da piedade”10 – ou, como afi rma o subtítulo da primeira edição 
das Institutas, deve envolver “quase toda a suma da piedade e o que for necessário para 
se conhecer a doutrina da salvação: uma obra muito digna de ser lida por todas as pesso-
as zelosas por piedade”.11

 
O ALVO SUPREMO DA PIEDADE:  SOLI  DEO GLORIA

O alvo da piedade é reconhecer e louvar a glória de Deus – a glória que resplande-
ce nos atributos de Deus, na estrutura do mundo, na morte e na ressurreição de Jesus 
Cristo.12 O desejo de glorifi car a Deus excede até mesmo o desejo por salvação em toda 
pessoa verdadeiramente piedosa.13 Fomos criados para que Deus seja glorifi cado em 
nós, e os nascidos de novo anseiam por viverem esse propósito.14 Além disso, Deus 
redime, adota e santifi ca seu povo para que sua glória resplandeça neles e os liberte da 
busca ímpia de seus próprios interesses.15 Como resultado, o mais profundo interesse 
do homem piedoso é Deus mesmo e as coisas de Deus – a Palavra, a autoridade, o 
evangelho e a verdade de Deus. Ele anseia por conhecer mais a Deus e ter mais comu-
nhão com ele.

Como glorifi camos a Deus? Calvino escreveu: “Deus nos prescreveu uma maneira 
pela qual ele será glorifi cado em nós, ou seja, a piedade, que consiste na obediência à sua 
Palavra. Aquele que ultrapassa esse limite não honra a Deus; antes, desonra-o”.16 
Obediência à Palavra de Deus signifi ca achar refúgio em Cristo para o perdão de nossos 
pecados, conhecê-lo por meio das Escrituras, servi-lo com um coração amoroso, fazer 
boas obras por gratidão à sua bondade e exercer auto-renúncia ao ponto de amar nossos 

10 Inst., 3.19.2.
11 Institutes of the Christian Religion: 1536 Edition, trans. Ford Lewis Battles, rev. ed. (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1986).O título original em latim diz: Christianae religionis institutio total fere pietatis 
summam et quidquid est in doctrina salutis cognitu necessarium complectens, omnibut pietatis studiosis 
lectu dignissimum opus ac recens aditum (Joannis Calvini opera selecta, ed. Peter Barth, Wilhelm Niesell 
e Dora Scheuner, 5 volumes [Munich: Chr. Kaiser, 1926-52], 1:19). De 1539 em diante, os títulos 
eram apenas Institutio Christianae Religionis, mas “o zelo pela piedade” continuou a ser um grande 
alvo da obra de Calvino. Ver Richard A. Muller, Th e Unaccommodated Calvin: Studies in the Foundation 
of a Th eological Tradition (New York: Oxford University Press, 2000), p. 106–107.   
12 Inst., 3.2.1; CO 43:428, 47:316.
13 CO 26:693.
14 CO 24:362.
15 CO 26:225, 29:5, 51:147.
16 CO 49:51.
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194 Calvinismo no Coração

inimigos”.17 Essa resposta envolve rendição completa a Deus mesmo, à sua Palavra e à 
sua vontade (Rm 11.33-12.2).18

O lema de Calvino resume bem a piedade pela qual ele vivia: “Ofereço-te meu cora-
ção, Senhor, pronta e sinceramente”. Esse é o desejo de todos que são verdadeiramente 
piedosos. Contudo, esse desejo só pode ser realizado por meio da comunhão com Cristo 
e da participação nele, pois fora de Cristo até a pessoa mais religiosa vive para si mesma. 
Somente em Cristo os piedosos podem viver como servos de seu Senhor, como soldados 
fi éis de seu Comandante e como fi lhos obedientes de seu Pai.19

DIMEN SÕE S T EOLÓGIC A S

Há várias dimensões teológicas para esse entendimento da piedade. Elas incluem:

• A raiz profunda da piedade: a união mística. A piedade está alicerçada na união 
mística do crente com Cristo; portanto, essa união é o ponto de partida.20 
Essa união é possível porque Cristo assumiu a nossa natureza humana, en-
chendo-a de suas virtudes impecáveis. A união com Cristo em sua humani-
dade é histórica, ética e pessoal. Entretanto, não perdemos nossa identidade 
nele. Não há qualquer pensamento de uma mistura de substâncias humanas 
entre Cristo e nós. Todavia, Calvino afi rmou: “Não somente Cristo se une a 
nós em um vínculo indissolúvel de comunhão, mas também, por meio de 
comunhão maravilhosa, dia a dia, ele cresce cada vez mais em um corpo co-
nosco, até que se torne completamente um conosco”.21 Essa união é um dos 
grandes mistérios do evangelho.22 Por causa da perfeição de Cristo em nossa 
natureza, os piedosos podem obter, pela fé, o que necessitam para a sua 
santifi cação (Jo 6.51).23

17 CO 26:166, 33:186, 47:377-378, 49:245, 51:21. 
18 CO 6:9-10. 
19 CO 26:439-440.
20 Howard G. Hageman, “Reformed Spirituality”, em Frank C. Senn (ed.), Protestant Spiritual Tra-
ditions (New York: Paulist Press, 1986), p. 61.  
21 Inst., 3.2.24.
22 Dennis Tamburello ressalta que “em pelo menos sete passagens das Institutas Calvino usa a pa-
lavra arcanus ou incomprehensibilis para descrever a união com Cristo” (2.12.7; 3.11.5; 4.17.1, 9, 31, 
33; 4.19.35). Union with Christ: John Calvin and the Mysticism of St. Bernard [Louisville: Westminster 
/John Knox, 1994], 89, 144).
23 Commentary em João 6.51.  
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 Se Cristo tivesse morrido e ressuscitado e não tivesse aplicado a sua salvação aos 
crentes, para a regeneração e santifi cação deles, a sua obra teria sido inefi ciente. A nossa 
piedade mostra que o Espírito de Cristo está operando em nós o que já foi realizado em 
Cristo. Cristo ministra a sua santifi cação à igreja para que ela viva piedosamente para 
ele.24

• O vínculo duplo da piedade: o Espírito e a fé. A união e a comunhão com Cristo 
são realizadas somente por meio da fé operada pelo Espírito, ensinou Calvino. 
A comunhão é factual não somente porque os crentes participam da essência 
da natureza de Cristo, mas também porque o Espírito de Cristo une os crentes 
tão intimamente com Cristo, que eles se tornam, por assim dizer, carne da 
carne de Cristo e osso dos seus ossos. Da perspectiva de Deus, o Espírito é o 
vínculo entre Cristo e os crentes, enquanto, de nossa perspectiva, a fé é o vín-
culo. Essas perspectivas não se contradizem, visto que uma das principais 
operações do Espírito é produzir fé em um pecador.25

Somente o Espírito pode unir Cristo no céu com o crente na terra. Assim como o 
Espírito uniu o céu e a terra na encarnação, assim também na regeneração ele ergue o 
eleito da terra a ter comunhão com Cristo no céu, trazendo Cristo ao coração e à vida dos 
eleitos na terra.26 Portanto, a comunhão com Cristo é sempre resultado da obra do Espírito 
– uma obra que é admirável e experiencial, mas incompreensível.27 O Espírito Santo é o 
elo que une o crente a Cristo, o canal pelo qual Cristo é comunicado ao crente.28

A fé une o crente a Cristo por intermédio da Palavra, capacitando o crente a receber 
a Cristo, revelado no evangelho e oferecido graciosamente pelo Pai.29 Por conseqüência, 
Calvino afi rmou: “Não devemos separar Cristo de nós mesmos ou nós mesmos dele”, e 
sim participarmos de Cristo, pela fé, pois isso “nos vivifi ca da morte e nos torna uma 
nova criatura”.30

24 Inst., 2.16.16.
25 Inst., 3.1.4.
26 Inst., 4.17.6. Commentary em Atos 15.9.  
27 Commentary em Efésios 5.32.
28 Inst., 3.1.1, 4.17.12.
29 Inst., 3.2.30-32.
30 Inst., 3.2.24. Commentary em 1 João 2.12. 
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196 Calvinismo no Coração

Pela fé, o crente possui a Cristo e cresce nele. O grau de sua fé exercida por meio da 
Palavra determina seu grau de comunhão com Cristo.31 A fé “deve contemplar o que nos 
está exibido em Cristo”, escreveu Calvino.32 O crente que excede em piedade aprende a 
apegar-se a Cristo tão fi rmemente, pela fé, que Cristo habita em seu coração, embora ele 
permaneça no céu.33 Os piedosos vivem pelo que acham em Cristo, e não pelo que acham 
em si mesmos.34

• A pureza dupla da piedade: justifi cação e santifi cação. De acordo com Calvino, os 
crentes recebem de Cristo, pela fé, a “graça dupla” da justifi cação e da santifi -
cação, que, juntas, provêem uma pureza dupla.35 A justifi cação oferece pureza 
imputada, enquanto a santifi cação traz pureza atual.36

Calvino entendia a justifi cação como que incluindo a remissão dos pecados e o di-
reito à vida eterna, pelo que “Deus nos recebe em seu favor como homens justos”.37 Ele 
prosseguiu: “Visto que Deus nos justifi ca pela mediação de Cristo, ele nos absolve não 
pela confi rmação de nossa inocência, e sim pela imputação da justiça, de modo que nós, 
injustos em nós mesmos, sejamos contados como justos em Cristo”.38

Calvino também considerava a justifi cação como “a principal doutrina que sustenta 
o cristianismo”, o solo no qual se desenvolve a vida cristã, a essência da piedade.39 A 
justifi cação não somente honra a Deus por satisfazer as condições da salvação, mas 
também dá à consciência do crente “descanso pacífi co e tranqüilidade serena”.40 Como 
diz Romanos 5.1, “justifi cados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de 
nosso Senhor Jesus Cristo”. Isso é o coração e a alma da piedade. Os crentes não preci-
sam se preocupar com sua posição diante de Deus, porque são justifi cados pela fé.

A santifi cação é o processo pelo qual o crente se torna cada vez mais conformado 
com Cristo no coração, conduta e devoção a Deus. É a contínua transformação que o 

31 John Calvin, Sermons on the Epistle to the Ephesians, vol. 1, trans. Arthur Golding (1577; reprint 
Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1973), p. 17–18. Daqui em diante, Sermon em Efésios.
32 Commentary em Efésios 3.12.
33 Sermon em Efésios 3.14–19.
34 Commentary em Habacuque 2.4.
35 Inst., 3.11.1.
36 John Calvin, Sermons on Galatians, vol. 2, trans. Kathy Childress (Edinburgh: Banner of Truth 
Trust, 1997), p. 17–18. Daqui em diante, Sermon em Gálatas.
37 Inst., 3.11.2.
38 Ibid.
39 Inst., 3.11.1, 3.15.7.
40 Inst., 3.13.1.
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Espírito realiza no crente, a consagração crescente do corpo e da alma a Deus.41 Na san-
tifi cação, o crente se oferece a si mesmo a Deus como um sacrifício. Isso não acontece 
sem grande luta e progresso lento; exige purifi car-se da corrupção da carne e renunciar 
o mundo.42 Exige arrependimento, mortifi cação e conversão diária.

A justifi cação e a santifi cação são inseparáveis, disse Calvino. Separá-las equivale a 
dividir Cristo em partes;43 é como tentar separar a luz do sol do calor que a luz gera.44 
Os crentes são justifi cados com o propósito de adorar a Deus em pureza de vida.45

DIMEN SÕE S ECLE SIOLÓGIC A S

A opinião de Calvino sobre a piedade contém várias dimensões eclesiológicas, incluindo:

• A piedade por meio da igreja. A piedade de Calvino era alicerçada na Palavra e nu-
trida na igreja. Ao mesmo tempo em que rompeu com o clericalismo e o absolu-
tismo de Roma, Calvino manteve um conceito elevado sobre a igreja.46 Os crentes 
são enxertados em Cristo e sua igreja porque o crescimento espiritual acontece 
na igreja. A igreja é mãe, educadora e nutridora de todo crente, pois o Espírito 
Santo age na igreja. Os crentes cultivam a piedade, mediante o Espírito, servin-
do-se do ministério de ensino da igreja, progredindo da infância à adolescência 
espiritual e à plena maturidade em Cristo. Eles graduam na igreja somente 
quando morrem.47 Essa educação vitalícia é oferecida na atmosfera de piedade 
genuína, na qual os crentes amam e cuidam uns dos outros, sob a liderança de 
Cristo.48 Essa educação estimula o desenvolvimento dos dons e do amor uns dos 
outros porque é forçada “a buscar empréstimo dos outros”.49

41 Inst., 1.7.5.
42 Commentary em João 17.17–19.
43 Inst., 3.11.6.
44 Sermon em Gálatas 2.17–18.
45 Commentary em Romanos 6.2.
46 Inst., 4.1.1, 3–4; cf. Joel R. Beeke, “Glorious Th ings of Th ee Are Spoken: Th e Doctrine of the 
Church”, em Don Kistler (ed.), Onward, Christian Soldiers: Protestants Affi  rm the Church (Morgan, 
Pa.: Soli Deo Gloria, 1999), p. 23–25. 
47 Inst., 4.1.4–5.
48 Commentary em Salmos 20.10.
49 Commentary em Romanos 12.6.
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Progresso na piedade é impossível sem a igreja, porque a piedade é nutrida pela 
comunhão dos santos. Na igreja, os crentes “se apegam uns aos outros na distribuição 
mútua de dons”.50 Cada membro tem o seu lugar próprio e dons para usar no corpo.51 
Idealmente, todo o corpo usa esses dons em simetria e proporção, aprimorando e cres-
cendo rumo a perfeição.52

• A piedade da Palavra. A Palavra de Deus é essencial ao desenvolvimento da 
piedade cristã no crente. O modelo relacional de Calvino explica como.

O verdadeiro cristianismo é um diálogo entre Deus e o homem. A parte do diálogo 
que Deus inicia é a revelação, pela qual ele vem até nós, fala conosco e se torna conhecido 
a nós por meio da pregação da Palavra. A outra parte do diálogo é a resposta do homem 
à revelação de Deus. Essa resposta, que inclui confi ança, adoração e temor santo, foi o 
que Calvino chamou de piedade.

A pregação da Palavra nos salva e nos preserva quando o Espírito nos capacita a 
apropriar-nos do sangue de Cristo e responder a Deus com amor reverente. Por meio da 
pregação de homens capacitados pelo Espírito, “a transformação dos santos é realizada, 
e o corpo de Cristo é edifi cado”, disse Calvino.53

Além disso, Calvino ensinou que a pregação da Palavra é nosso alimento espiritual 
e o remédio para nossa saúde espiritual. Com a bênção do Espírito, os ministros do 
evangelho são médicos espirituais que aplicam a Palavra à nossa alma, assim como os 
médicos terrenos aplicam remédio ao nosso corpo. Usando a Palavra, esses doutores 
espirituais fazem o diagnóstico, prescrevem o remédio e curam doenças espirituais em 
pessoas enfermas pelo pecado e pela morte. A Palavra pregada é usada como instrumen-
to para curar, limpar e tornar frutífera nossa alma propensa a doenças.54 O Espírito, ou 
o “ministro interior”, promove a piedade por usar o “ministro exterior” pregando a 
Palavra. Como disse Calvino, o ministro exterior “transmite a palavra vocal e esta é rece-
bida pelos ouvidos”, mas o ministro interior “comunica verdadeiramente aquilo que é 
proclamado... ou seja, Cristo”.55

50 Commentary em 1 Coríntios 12.12.
51 Commentary em 1 Coríntios 4.7.
52 Commentary em Efésios 4.12.
53 Commentary em Salmos 18.31; 1 Coríntios 13.12; Inst., 4.1.5, 4.3.2.
54 John Calvin, Sermons of M. John Calvin, on the Epistles of S. Paule to Timothie and Titus, trans. L. 
T. (1579; reprint facsimile, Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1983), 1 Timóteo 1.8–11. 
55 J. K. S. Reid (ed.), Calvin: Th eological Treatises (Philadelphia: Westminster Press, 1954), p. 173. 
Cf. Brian Armstrong, “Th e Role of the Holy Spirit in Calvin’s Teaching on the Ministry”, P. DeKlerk 

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec27:198   Sec27:198Vivendo para Gloria 2a prova.indSec27:198   Sec27:198 10/5/aaaa   16:17:1710/5/aaaa   16:17:17



199

• A piedade nos sacramentos. Calvino defi niu os sacramentos como testemunhas 
“da graça de Deus para conosco, confi rmada por um sinal exterior, com atesta-
ção mútua de nossa piedade para com ele”.56 Assim, as ordenanças são “exercí-
cios de piedade”, que nutrem e fortalecem a nossa fé e ajudam-nos a oferecer-
nos a Deus como sacrifícios vivos.

Nos sacramentos, Deus se acomoda à nossa fraqueza, disse Calvino. Nos sacramen-
tos, Deus vem ao encontro de seu povo, encoraja-os, capacita-os a conhecer melhor a 
Cristo, edifi ca-os e alimenta-os em Cristo. O batismo promove a piedade como um sím-
bolo de como os crentes foram enxertados em Cristo, renovados pelo Espírito e adotados 
na família do Pai celestial.57 De modo semelhante, a Ceia do Senhor mostra como os 
seus fi lhos adotados são alimentados por seu Pai amoroso. Calvino gostava de referir-se 
à Ceia como alimento para a alma. “Os sinais são o pão e o vinho que representam para 
nós o alimento invisível que recebemos da carne e do sangue de Cristo”, ele escreveu. 
“Cristo é o único alimento de nossa alma, e, por isso, nosso Pai celestial nos convida a vir 
a Cristo, para que, revigorados por participarmos dele, recebamos forças, repetidas ve-
zes, até que cheguemos à imortalidade celestial”.58

Calvino ensinava que, na Ceia, Cristo se dá a si mesmo para nós, e não somente os 
seus benefícios. Cristo também nos torna parte de seu corpo, enquanto nos dá a si mesmo. 
Calvino não podia explicar precisamente como isso acontece na Ceia, pois isso é melhor 
experimentado do que explicado.59 Contudo, ele disse que Cristo não deixa o céu para 
entrar no pão. Antes, pela obra do Espírito em nós, somos chamados a erguer nosso cora-
ção ao céu, onde Cristo está, e a não nos prendermos ao pão e ao vinho externos.

Quando nos encontramos com Cristo nos sacramentos, crescemos na graça; essa é 
a razão por que elas são chamadas de meios de graça. Por conseguinte, os sacramentos 
nos encorajam no progresso rumo ao céu. Promovem confi ança nas promessas de Deus 
por meio da morte redentora de Cristo “signifi cada e selada”. Visto que elas são alianças, 

(ed.), Calvin and the Holy Spirit (Grand Rapids: Calvin Studies Society, 1989), p. 99–111. 
56 Inst., 4.14.1.
57 Inst., 4.16.9; Ronald S. Wallace, Calvin’s Doctrine of the Word and Sacrament (London: Oliver and 
Boyd, 1953), 175–183. Cf. H. O. Old, Th e Shaping of the Reformed Baptismal Rite in the Sixteenth 
Century (Grand Rapids: Eerdmans, 1992).
58 Inst., 4.17.8–12.
59 Inst., 4.17.24, 33.
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contêm promessas pelas quais as “consciências podem ser despertadas para uma segu-
rança de salvação”, disse Calvino.60 

Finalmente, os sacramentos promovem a piedade por nos impelirem a agradecer e 
louvar a Deus por sua graça abundante. Oferecemos esse sacrifício de gratidão em res-
posta ao sacrifício de Cristo por nós. Consagramos nossa vida à luz do banquete celestial 
que Deus prepara para nós na Ceia. Pelo Espírito de graça, a Ceia nos capacita, como sa-
cerdotes reais, a oferecer-nos a nós mesmos como sacrifícios vivos de louvor e ações de 
graça a Deus.61 Portanto, a Ceia do Senhor promove tanto a piedade da graça recebida 
como a piedade da graça outorgada.62

• A piedade no Saltério. Calvino entendia o Livro de Salmos como o manual canôni-
co da piedade. No prefácio de seu comentário de Salmos, constituído de quatro 
volumes – sua maior exposição de um dos livros da Bíblia –, Calvino escreveu: 
“Não há nenhum outro livro em que somos mais perfeitamente ensinados quan-
to à maneira correta de louvar a Deus ou em que somos mais poderosamente 
estimulados à realização desse exercício de piedade”.63 O interesse de Calvino 
pelo Saltério era motivado por sua crença de que o livro de Salmos ensina e ins-
pira a genuína piedade por (1) ensinar-nos a nossa necessidade de Deus; (2) 
servir como nosso credo cantado; (3) demonstrar a maravilhosa bondade de 
Deus; (4) fomentar a oração; (5) prover um meio para a adoração coletiva; (6) 
mostrar a profundidade da comunhão que podemos gozar com Deus; (7) abran-
ger todo o espectro de experiência espiritual, incluindo a fé e a incredulidade, a 
alegria em Deus e a tristeza pelo pecado, a presença e a deserção divina. Como 
disse Calvino, os salmos são “uma anatomia de todas as partes da alma”.64

Calvino se imergiu no livro de Salmos por vinte e quatro anos, como comentador, 
pregador, erudito bíblico e líder de adoração.65 Bem cedo, ele começou a obra de versões 

60 Commentary em 1 Coríntios 11.25.
61 Inst., 4.18.13.
62 “Calvin’s Eucharistic Piety,” em David Foxgrover (ed.) Th e Legacy of John Calvin (Grand Rapids: 
CRC, 2000), p. 53. 
63 CO 31:19. Tradução extraída do artigo de Barbara Pitkin, “Imitation of David: David as a Paradigm 
for Faith in Calvin’s Exegesis of the Psalms”, em Sixteenth Century Journal, v. 24, n. 4 (1993), p. 847. 
64 Commentary em Salmos, vol. 1, p. xxxix. Ver James A. De Jong, “An Anatomy of All Parts of the 
Soul: Insights into Calvin’s Spirituality from His Psalms Commentary”, em Calvinus Sacrae Scriptu-
rae Professor (Grand Rapids: Eerdmans, 1994), p. 1–14.
65 John Walchenbach, “Th e Infl uence of David and the Psalms on the Life and Th ought of John 
Calvin” (Tese de Th .M., Pittsburgh Th eological Seminary, 1969). 
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métricas dos salmos para serem usadas no culto público. Posteriormente, ele recrutou 
os talentos de homens como Clement Marot, Louis Bourgeois e Th eodore Beza para 
produzirem o Saltério de Genebra. Dois anos antes de sua morte, Calvino se deleitou em 
ver a primeira edição completa desse saltério.66

O Saltério de Genebra, uma coleção notável de 125 melodias, expressa claramente 
as convicções de Calvino de que a piedade é mais bem promovida quando se dá priorida-
de ao texto e não à melodia, enquanto se reconhece que os salmos merecem sua própria 
música. Uma vez que a música deve ajudar na recepção da Palavra de Deus, Calvino disse 
que ela deve ser “séria, dignifi cada, majestosa e modesta” – qualidades convenientes 
para o benefício de uma criatura pecaminosa na presença de Deus.67 Isso protege a so-
berania de Deus no culto e promove a conformidade apropriada entre a disposição inte-
rior do crente e a sua confi ssão exterior.

Cantar salmos é um dos quatro principais atos de culto na igreja, acreditava Calvino. 
Ele o entendia como uma extensão da oração. Além disso, Calvino pensava que o cantar 
coletivo subjugava o coração caído e treinava as afeições íntimas no caminho da piedade. 
Assim como a pregação e as ordenanças, o cantar salmos disciplina as afeições do cora-
ção na escola da fé e eleva o crente até Deus. Também amplifi ca o efeito da Palavra sobre 
o coração e aumenta o vigor espiritual da igreja.68 Com a direção do Espírito, o cantar 
salmos harmoniza o coração dos crentes para a glória.

Durante séculos, o Saltério de Genebra foi uma parte integral do culto calvinista. 
Estabeleceu o padrão para os livros posteriores de salmos reformados franceses, bem 
como para os ingleses, holandeses, alemães e húngaros. Como livro devocional, o saltério 
acalentava os corações de milhares, mas as pessoas que o cantavam entendiam que seu 
poder não estava no livro, e sim no Espírito que gravava as palavras no coração delas.

O Saltério de Genebra promovia a piedade por estimular uma espiritualidade da 
Palavra que era coletiva e litúrgica; e isso anulava a distinção entre a liturgia e a vida. Os 
reformados cantavam salmos espontaneamente, em suas igrejas, no lar, no local de 

66 Mais de 30.000 cópias da primeira edição completa do Saltério de Genebra, que continha 
500 páginas, foram impressas por mais de 50 editoras francesas e suíças no primeiro ano. E 
pelos menos 27.400 cópias foram publicadas em Genebra nos primeiros meses. (Jeffrey T. Van-
derWilt, “John Calvin’s Theology of Liturgical Song”, Christian Scholar’s Review 25 [1996], p. 
67. Cf. John Witvliet, “The Spirituality of the Psalter: Metrical Psalms in Liturgy and Life in 
Calvin’s Geneva”, em David Foxgrover (ed.), Calvin Study Society Papers, 1995–1997 [Grand 
Rapids: CRC, 1998], p. 93–117). 
67 Prefácio ao Saltério de Genebra (1562). Charles Garside Jr., Th e Origins of Calvin’s Th eology of 
Music: 1536–1543 (Philadelphia: Th e American Philosophical Society, 1979), p. 32–33.
68 CO 10:12; citado em Charles Garside, Th e Origins of Calvin’s Th eology of Music, p. 10.
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trabalho, nas ruas e nos campos.69 O cantar salmos se tornou um “meio de auto-identi-
fi cação dos huguenotes”.70 De fato, esse exercício piedoso se tornou um símbolo cultural. 
T. Hartley Hall escreveu: “Nas versões métricas ou bíblicas, os Salmos, juntamente com 
as melodias em que foram colocados, são o coração e a alma da piedade reformada”.71

DIMEN SÕE S PR ÁT IC A S

Embora Calvino visse a igreja como o berçário da piedade, ele também enfatizou a 
necessidade da piedade pessoal. O cristão se esforça pela piedade porque ama a retidão, 
anela viver para a glória de Deus e se deleita em obedecer a norma de retidão de Deus 
apresentada nas Escrituras.72 Para Calvino, essa piedade “é o ponto de partida, o meio e 
o fi m do viver cristão”.73 Eis um resumo do que Calvino disse sobre o viver cristão piedo-
so no livro III de suas Institutas de 1559:74

• Oração. A oração é o principal e o perpétuo exercício de fé e o mais importante 
elemento da piedade.75 À medida que crente se aproxima de Deus em oração, 
ele recebe um senso do gracioso caráter de Deus, enquanto oferece louvores a 
Deus e lhe pede fi delidade. A oração encoraja a piedade tanto particular como 
coletivamente.76   

Para Calvino, a oração é a essência da vida cristã. É um dom precioso e não um 
problema acadêmico.77 Por essa razão, ele dedicou o segundo mais longo capítulo das 

69 Witvliet, “Th e Spirituality of the Psalter”, p. 117.  
70 W. Stanford Reid, “Th e Battle Hymns of the Lord: Calvinist Psalmody of the Sixteenth Century”, 
em C. S. Meyer (ed.), Sixteenth Century Essays and Studies, vol. 2 (St. Louis: Foundation for Reforma-
tion Research, 1971), p. 47.    
71 T. Hartley Hall, “Th e Shape of Reformed Piety”, em Robin Maas e Gabriel O’Donnell, Spiritual 
Traditions for the Contemporary Church (Nashville: Abingdon Press, 1990), p. 215. Cf. Reid, “Th e 
Battle Hymns of the Lord”, p. 36–54.
72 Inst., 3.6.2.
73 Commentary em 1 Timóteo 4.7–8.
74 Os capítulos 6 a 10 do livro III foram traduzidos primeiramente ao inglês em 1549 como Th e Life 
and Conversation of a Christian Man e têm sido republicados freqüentemente como Th e Golden 
Blooket of True Christian Life. 
75 Ver R. D. Loggie, “Chief Exercise of Faith: An Exposition of Calvin’s Doctrine of Prayer”, Hartford 
Quarterly, 5 (1965), p. 65–81 e H. W. Maurer, “An Examination of Form and Content in John 
Calvin’s Prayers” (Dissertação de Ph.D., University of Edinburgh, 1960). 
76 Cf. Th omas A. Lambert, “Preaching, Praying, and Policing the Reform in Sixteenth Century 
Geneva” (Dissertação de Ph.D., University of Wisconsin-Madison, 1998), p. 393–480.
77 Charles Partee, “Prayer as the Practice of Predestination,” em Wilhelm H. Neuser (ed.), Calvinus 
Servus Christi (Budapest: Pressabteilung des Raday-Kollegiums, 1988), p. 246. 
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Institutas (livro III, capítulo 20) à oração, oferecendo seis propósitos para a oração: (1) ir 
a Deus com toda necessidade e obter dele o que não temos em nós mesmos para viver a 
vida cristã; (2) aprender a desejar, de todo coração, o que é certo, enquanto colocamos 
diante de Deus todas as nossas petições; (3) preparar-nos para receber os benefícios e as 
respostas de Deus às nossas petições, com gratidão humilde; (4) levar-nos a meditar na 
bondade de Deus para conosco, quando recebemos o que pedimos; (5) cultivar o espírito 
apropriado de deleite nas respostas de Deus; (6) confi rmar a fi el providência de Deus, 
para que o glorifi quemos e confi emos de bom grado em sua ajuda presente, enquanto 
testemunhamos regularmente que ele responde nossas orações.78

A oração correta é governada por regras, disse Calvino. Isso inclui orar com um 
senso profundo de reverência, um senso sincero de necessidade e arrependimento, um 
senso genuíno de humildade e confi ança em Deus e um senso sincero de esperança con-
fi ante. Todas essas quatro regras são violadas repetidamente até pelos mais santos dos 
fi lhos de Deus. Apesar disso, por amor a Cristo, Deus não abandona os piedosos e tem 
misericórdia deles.79

• Arrependimento. O arrependimento é o fruto da fé e da oração. Como Martinho 
Lutero, Calvino entendia o arrependimento como um processo que se estende 
por toda a vida. Ele disse que o arrependimento é não somente o começo da vida 
cristã; é a própria vida cristã. Envolve confi ssão de pecados e crescimento em 
santidade. O arrependimento é uma resposta vitalícia do crente para com o 
evangelho, na vida exterior, na mente, no coração, nas atitudes e na vontade.80

O arrependimento começa com o voltar-se de coração para Deus por causa de um 
temor puro e solene de Deus. Envolve morrer para o eu e o pecado (mortifi cação) e vir 
restaurado (vivifi cação) à retidão em Cristo.81 A mortifi cação é o meio da vivifi cação, que 
Calvino defi niu como “o desejo de viver de maneira santa e dedicada, um desejo que 
surge do renascimento; como se disséssemos que um homem morre para si mesmo e 
começa a viver para Deus”.82

• Negar a si mesmo e levar a cruz. Negar a si mesmo é a dimensão sacrifi cial da 
piedade, um fruto da união do crente com Cristo. Inclui (1) a compreensão de 

78 Inst., 3.20.3.
79 Inst., 3.20.4–16.
80 Inst., 3.3.1–2, 6, 18, 20.
81 Inst., 3.3.5, 9. 
82 Inst., 3.3.3; cf. Randall C. Gleason, John Calvin and John Owen on Mortifi cation: A Comparative 
Study in Reformed Spirituality (New York: Peter Lang, 1995), p. 61. 
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que pertencemos a Deus e não a nós mesmos, (2) o desejo de orientar toda a 
nossa vida em direção a Deus e (3) a sujeição de nós mesmos e de tudo que 
possuímos a Deus como sacrifícios vivos.

Enquanto o negar a si mesmo se focaliza na conformação interior com Cristo, o le-
var a cruz se centraliza na semelhança exterior com Cristo. Aqueles que não estão em 
comunhão com Cristo têm de preparar-se para uma vida árdua, penosa e cheia de muitos 
males, disse Calvino. Isso se deve não somente aos efeitos do pecado, mas também à 
união do crente com Cristo. Visto que a vida de Cristo foi uma cruz perpétua, nossas vi-
das também devem incluir sofrimento.83 Não somente participamos dos benefícios da 
obra expiatória de Cristo realizada na cruz, mas também experimentamos a obra do 
Espírito em transformar-nos à imagem de Cristo.84

Levar a cruz testa a piedade, disse Calvino. Por meio do levar a cruz, somos desper-
tados à esperança, treinados na paciência, instruídos na obediência e disciplinados no 
orgulho. O levar a cruz é o nosso remédio e a nossa disciplina. Revela a fragilidade de 
nossa carne e nos ensina a sofrer por amor à justiça.85

• A vida presente e a vida futura. Por meio do levar a cruz, aprendemos o menos-
prezo pela vida presente, quando comparada com as bênçãos do céu. Esta vida 
é nada, quando comparada à que está por vir; é como sombra e vapor. “Se o céu 
é nossa pátria, o que é a terra, senão um lugar de exílio? Se partir do mundo 
signifi ca entrar na vida, o que é este mundo, senão um sepulcro?”, perguntou 
Calvino.86 “Não faz nenhum progresso na escola de Cristo aquele que não espe-
ra com alegria o dia da morte e a ressurreição fi nal”, ele concluiu.87

Calvino usava o complexio oppositorum quando explicava as relações do cristão com 
o mundo, apresentando os opostos para achar um ponto intermediário entre eles. 
Assim, por um lado, o levar a cruz nos crucifi ca para o mundo e o mundo, para nós. Por 
outro lado, o cristão piedoso desfruta da vida presente com devida restrição e modera-
ção, pois ele é ensinado a usar as coisas deste mundo de acordo com o propósito para o 
qual Deus as designou. Calvino não era asceta. Ele apreciava boa literatura, boa comida 

83 Richard C. Gamble, “Calvin and Sixteenth-Century Spirituality”, em Calvin Studies Society Pa-
pers, p. 34–35. 
84 Inst., 3.8.1–2.
85 Inst., 3.8.3–9.
86 Inst., 3.9.4.
87 Inst., 3.9.5.
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e as belezas da natureza; mas rejeitava todas as formas de excesso. O crente é chamado 
à moderação de Cristo, que inclui modéstia, prudência, ausência de ostentação e conten-
tamento com o nosso quinhão.88 A esperança da vida por vir dá propósito e gozo à nossa 
vida presente. Esta vida se estende sempre em direção a uma vida melhor, celestial.89

• Obediência. Para Calvino, a obediência incondicional à vontade de Deus é a es-
sência da piedade. A piedade une o amor, a liberdade e a disciplina por sujeitar 
tudo à vontade e à Palavra de Deus.90 O amor é o princípio abrangente que 
impede a piedade de degenerar em legalismo. Ao mesmo tempo, a lei provê o 
conteúdo para o amor.

A piedade inclui regras que governam as reações do crente. No aspecto particular, a 
aderência a essas regras assume a forma de auto-renúncia; no aspecto público, elas são 
expressas no exercício da disciplina eclesiástica, conforme Calvino implementou em 
Genebra. Em ambos os casos, a glória de Deus compele a obediência disciplinada. Para 
Calvino, o cristão piedoso nem é fraco nem passivo, e sim dinamicamente ativo na busca 
por obediência – como um corredor de longa distância, um erudito diligente ou um 
guerreiro heróico –, submetendo-se à vontade de Deus.91

O EXEMPLO DE C ALVINO

Calvino se esforçou por viver, ele mesmo, com genuína piedade – na teologia, na 
igreja e na prática.92 Calvino nos mostra a piedade de um teólogo reformado fervoroso 
que falava de coração. Havendo provado a bondade e a graça de Deus, em Jesus Cristo, 
Calvino seguia a piedade por procurar conhecer e fazer todos os dias a vontade de Deus. 
Ele tinha comunhão com Cristo, praticava o arrependimento, a auto-renúncia, o levar a 
cruz e se envolvia em grandes melhorias sociais.93 Sua teologia se manifestava na pieda-
de sincera e centralizada em Cristo.94

88 Ronald S. Wallace, Calvin’s Doctrine of the Christian Life (London: Oliver & Boyd, 1959), p. 170–195. 
89 Inst., 3.9.3.
90 Lionel Greve, “John Calvin, William Perkins and John Wesley: An Examination of the Origin 
and Nature of Pietism” (Dissertação de Ph.D., Hartford Seminary Foundation, 1975), p. 20.
91 John S. Leith, John Calvin’s Doctrine of the Christian Life (Louisville: Westminster/John Knox 
Press, 1989), p. 82–86.
92 Henry Beveridge (ed. and trans.), Selected Works of Calvin, vol. 1 (Grand Rapids: Baker, 1983), p. 
c. Para saber mais sobre a piedade na vida de Calvino, ver Ford L. Battles, Th e Piety of John Calvin 
(Grand Rapids: Baker, 1978), p. 16-20.
93 Merwyn Johnson, “Calvin’s Ethical Legacy”, em Th e Legacy of John Calvin, p. 79–83.
94 Cf. Erroll Hulse, “Th e Preacher and Piety”, em Samuel T. Logan, Jr. (ed.), Th e Preacher and Prea-
ching (Phillipsburg, N.J.: P&R, 1986), p. 71.
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Para Calvino e os reformados europeus do século XVI, a doutrina e a oração, bem 
como a fé e a adoração, estavam integralmente conectadas. A Reforma incluiu uma re-
forma da piedade, ou da espiritualidade, e uma reforma da teologia. A espiritualidade 
que estivera enclausurada dentro dos monastérios por séculos foi destruída. A espiritu-
alidade medieval estava reduzida à devoção celibatária, asceta e penitencial no convento 
ou no monastério. Calvino ajudou os cristãos a entenderem a piedade em termos de vi-
ver e agir, cada dia, de acordo com a vontade de Deus (Rm 12.1-2) em meio à sociedade 
humana. Pela sua infl uência, a espiritualidade reformada focalizou-se na maneira como 
alguém leva a vida cristã na família, nos campos, no lugar de trabalho e no mercado.95

Calvino ajudou os protestantes a mudarem todo o foco da vida cristã. A sua piedade 
e a de seus seguidores serviram como um padrão abrangente para a Reforma. Que Deus 
nos capacite a viver piedosamente para a sua glória. Somente assim seremos fi lhos e fi -
lhas autênticos da reforma calvinista.

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. Como Calvino entendia o termo piedade?

2. A piedade tem a glória de Deus como seu alvo fi nal. Como uma pessoa glori-
fi ca a Deus?

3. Qual é o solo do qual brota a piedade?

4. Qual é a relação entre a piedade e a justifi cação? E entre a piedade e a santi-
fi cação?

5. Que papel a igreja desempenha em nutrir a piedade?

6. Como a Ceia do Senhor nos ajuda a crescer em piedade?

7. Como Calvino estabeleceu um exemplo de verdadeira piedade cristã?

95 Hughes Oliphant Old, “What is Reformed Spirituality? Played Over Again Lightly”, em J. H. 
Leith (ed.), Calvin Studies VII (Davidson, N.C.: n.p., 1994), p. 61.
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CAPÍTULO 14

A SANTIFICAÇÃO NO PENSAMENTO 
PURITANO

Não há nenhum pensamento mais insensato pelo qual o homem é entorpecido e nenhum tão perni-

cioso como este – que pessoas não purifi cadas, não santifi cadas, não tornadas santas em sua vida são 

levadas, posteriormente, àquele estado de bem-aventurança que consiste no gozo de Deus. Tais pes-

soas não podem ter o gozo de Deus, tampouco Deus seria uma recompensa para elas. A santidade é, 

de fato, aperfeiçoada no céu, mas o seu começo está invariavelmente confi nado a este mundo.1

John Owen   

O calvinismo tem uma reputação de ser uma escola de pensamento alheia aos 
problemas e situações comuns da vida, lidando com doutrinas elevadas e subli-

mes que não têm benefícios práticos para as pessoas comuns na igreja ou na sociedade. 
Nada pode estar mais distante da verdade. Na realidade, o calvinismo tem conseqüên-
cias práticas em quase todas as esferas da vida. Nosso desafi o é limitar nossa discussão 
às principais áreas de aplicação prática.

Assim como em muitas áreas da vida cristã, os puritanos são modelo para todos os 
crentes no que concerne à santifi cação. Eles não minimizaram sua depravação ou a in-
tensidade da guerra envolvida em andar no caminho de santidade do Rei. Pelo contrário, 
eles pensavam demorada e seriamente sobre o processo de santifi cação na vida cristã, 
identifi cando muitas disciplinas espirituais que os crentes podem seguir. Na maneira de 
pensar e agir dos puritanos nesta área, vemos o calvinismo em sua forma mais prática.

Usarei este capítulo para considerar o ponto de vista puritano sobre a santifi cação 
e, no próximo, examinarei algumas disciplinas espirituais que são os meios de santifi ca-

1 Citado em I. D. E. Th omas, Th e Golden Treasury of Puritan Quotations (Chicago: Moody Press, 
1975), p. 141. 
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ção. Com a bênção do Espírito, os cristãos que entendem e implementam este ensino 
podem crescer na fé.2 

A  IDÉIA DE SAN T IFIC AÇ ÃO

O aspecto singular da doutrina puritana de santifi cação é seu pleno desenvolvi-
mento e sua perspectiva equilibrada. Owen Watkins diz que os puritanos tomaram a 
obra dos reformadores continentais sobre a justifi cação (o que Deus fez por pecadores 
no Calvário) e completaram-na com estudos detalhados sobre a santifi cação (o que Deus 
faz na alma e no corpo do crente).3

Santidade, o substantivo, procede do adjetivo santo. Santifi car, o verbo, signifi ca 
“tornar santo”.4 Esses vocábulos implicam ser separado e colocar à parte para Deus. Isso 
foi o que aconteceu com o cristão – ele foi separado do pecado e consagrado a Deus. Os 
puritanos não viam qualquer disparidade entre os conceitos de santidade do Antigo e do 
Novo Testamento, embora entendessem que os testamentos variam em sua ênfase so-
bre o que a santidade envolve. O Antigo Testamento enfatiza em especial a santidade 
moral e ritual, enquanto o Novo Testamento enfatiza a santidade transformadora, inte-
rior (Lv 10.10-11; 19.2; 1Ts 5.23; Hb 10.10).5

A defi nição puritana clássica de santifi cação está afi rmada no Breve Catecismo de 
Westminster. A pergunta 35 diz: “O que é santifi cação?” A resposta é esta: “A santifi ca-
ção é a obra da livre graça de Deus pela qual somos renovados em todo o nosso ser, se-
gundo a imagem de Deus, e somos capacitados a morrer, cada vez mais, para o pecado e 
a viver para a retidão”. Essa defi nição implica que os puritanos viam a palavra santifi ca-
ção como que descrevendo todo o processo de ser conformado à imagem de Cristo. Esse 
processo começa no novo nascimento e continua por toda a vida do santo até que aca-
bem os seus dias na terra.

A resposta à pergunta 36 explica em mais detalhes por que os puritanos considera-
vam tão importante o tema da santifi cação. A pergunta diz: “Quais são os benefícios 

2 Partes do capítulos 14 e 15 sobre a santifi cação foram adaptadas de Joel R. Beeke, Holiness: 
God’s Call to Sanctifi cation (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1994); “Cultivating Holiness”, em 
Reformation & Revival, 4, no. 2 (Spring 1995), p. 81–112; e “Th e Utter Necessity of a Godly Life”, 
2000–2001 Yearbook: Church and School Directory, Heritage Netherlands Reformed Congregations 
(Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2000), 93–115. Também sou devedor à uma palestra 
de J. I. Packer que ouvi nos anos 1980.
3 Owen Watkins, Th e Puritan Experience (London: Routledge and Kegan Paul, 1972), p. 5–16.
4 Este relacionamento é evidente na palavra holandesa que signifi ca santifi cação, ou seja, heilig-
making (literalmente, tornar santo).
5 Cf. Lawrence O. Richards, Expository Dictionary of Bible Words (Grand Rapids: Zondervan, 1985), 
p. 339–340.
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que, nesta vida, acompanham ou procedem da justifi cação, da adoção e da santifi cação?” 
Eis a resposta: “Os benefícios que, nesta vida, acompanham ou procedem da justifi cação, 
da adoção e da santifi cação são: certeza do amor de Deus, paz de consciência, alegria no 
Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até ao fi m”.

Consideradas juntas, as perguntas 35 e 36 revelam a paixão puritana por ver os jo-
vens cristãos crescendo em Cristo para obterem certeza do amor de Deus, paz de consci-
ência, alegria no Espírito Santo e aumento de graça. Os puritanos viam esses benefícios 
como frutos da santifi cação. Também entendiam a santifi cação como a disposição básica 
de um verdadeiro crente. Na perspectiva deles, os crentes que não buscam progredir em 
santifi cação desonram a Deus e empobrecem sua vida espiritual. Os crentes têm de se-
guir a santifi cação visando à glória de Deus e ao bem de sua alma.

A idéia puritana sobre a santifi cação inclui as seguintes ênfases:

• A santifi cação está arraigada na essência de Deus. A santidade é a essência de 
Deus (Is 57.15); é o âmago de tudo que a Bíblia diz sobre ele. A justiça de Deus 
é uma justiça santa; sua sabedoria é sabedoria santa; seu poder é poder santo; 
sua graça é graça santa. Entre os atributos de Deus, somente a santidade é ce-
lebrada diante do trono do céu. Na visão em que o profeta Isaías contemplou o 
trono celestial, os serafi ns clamavam: “Santo, santo, santo é o Senhor dos 
Exércitos”. Vinte e seis vezes Isaías chama a Deus de “o Santo”. Stephen 
Charnock observou que a palavra santo precede o nome de Deus mais do que 
qualquer outro atributo (Sl 99).6

A santidade de Deus é “um atributo transcendente que permeia os demais e lhes dá 
brilho”, escreveu John Owen. “É um atributo de atributos... e, por isso, é o próprio brilho 
e glória das outras perfeições de Deus”.7 Deus revela a sua santidade majestosa em 
suas obras (Sl 145.17), em sua lei (Sl 19.8-9) e, em especial, na cruz de Cristo (Mt 27.46). 
A santidade é a coroa permanente de Deus, a sua glória, a sua beleza. A santidade é “mais 
do que um mero atributo de Deus”, disse Jonathan Edwards. “É a soma de todos os seus 
atributos, o esplendor de tudo que ele é”.8

6 Stephen Charnock, Th e Existence and Attributes of God (Evansville, Ind.: Sovereign Grace, 1958), 
p. 449.
7 John Howe, Th e Works of the Rev. John Howe, vol. 2 (Ligonier, Pa.: Soli Deo Gloria, 1990), p. 59.
8 Jonathan Edwards, Th e Works of Jonathan Edwards, vol. 1 (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 
1974), p. 101; cf. R. C. Sproul, A Santidade de Deus (São Paulo: Cultura Cristã, 1997).

A Santificação no Pensamento Puritano
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A santidade de Deus sugere duas verdades a respeito dele. Primeiramente, ela de-
monstra a separação de Deus de toda a sua criação e de tudo que é mal. A santidade de 
Deus testifi ca a sua pureza, sua perfeição moral absoluta, sua separação de tudo que está 
fora dele mesmo e sua completa liberdade do pecado (Jó 34.10; Is 5.16; 40.18; Hc 1.13).9

Em segundo, visto que Deus é santo e separado de todo pecado, os pecadores não 
podem se aproximar dele sem um sacrifício santo (Lv 17.11; Hb 19.22). Ele não pode ser 
“o Santo” e permanecer indiferente ao pecado (Jr 44.4); pelo contrário, ele tem de punir 
o pecado (Êx 34.6-7). Visto que todos os homens são pecadores devido à queda trágica 
de Adão e às transgressões diárias, eles não podem por seus próprios esforços propiciar 
a Deus. Nós, criaturas feitas à imagem de nosso Criador santo, escolhemos voluntaria-
mente, por meio de Adão, tornar-nos impuros e inaceitáveis aos olhos de nosso Criador. 
Sangue precisa ser derramado para que recebamos remissão dos pecados (Hb 9.22). 
Somente a obediência perfeita e expiatória do Deus-homem, Jesus Cristo, pode satisfa-
zer as exigências da santidade de Deus em favor dos pecadores (1Tm 2.5). Graças sejam 
dadas a Deus pelo fato de que Cristo aceitou realizar a expiação por nós, em face da inci-
tativa do Pai e com sua plena aprovação (Sl 40.7-8; Mc 15.37-39). Como nos diz 2 
Coríntios 5.21: “Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós; para que, 
nele, fôssemos feitos justiça de Deus”. Sendo assim, a Ordem Holandesa Reformada da 
Ceia do Senhor afi rma: “A ira de Deus contra o pecado é tão grande, que (em vez de o 
pecado fi car impune) ele teve de puni-lo em seu Filho amado, Jesus Cristo, com a des-
prezível e dolorosa morte na cruz”.10

• A santifi cação envolve tanto status como condição. Não somos chamados à santi-
dade para merecermos a aceitação de Deus. Isso só pode ser feito por meio de 
nosso Salvador, Jesus Cristo. Este é o ensino bíblico: “Temos sido santifi cados, 
mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas” (Hb 10.10). 
Cristo é a nossa santifi cação (1Co 1.30); portanto, a igreja, como noiva de 
Cristo, já está santifi cada. Como explica o puritano Walter Marshall, o status 
do crente diante de Deus é o de santidade em Cristo por conta de sua obediên-
cia perfeita, que satisfez a justiça de Deus por todos os pecados.11

9 R. A. Finlayson, Th e Holiness of God (Glasgow: Pickering and Inglis, 1955), p. 4.
10 Th e Psalter (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), p. 136.
11 Walter Marshall, Th e Gospel Mystery of Sanctifi cation (Grand Rapids: Reformation Heritage 
Books, 1999), p. 40seg., 228seg. No século XX, John Murray desenvolveu esta idéia usando a no-
menclatura “santifi cação defi nitiva” (John Murray, Collected Writings of John Murray, vol. 2 [Edin-
burgh: Banner of Truth Trust, 1977], p. 277–284).
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 No entanto, esse status não signifi ca que o crente está em uma condição totalmente 
santifi cada (1Co 1.2). Já foram feitas várias tentativas para expressar a relação entre o 
status do crente e sua condição diante de Deus. A mais notável dessas tentativas é a 
afi rmação de Lutero, simul justus et pecator (“ao mesmo tempo justo e pecador”). Ele es-
tava dizendo que o crente é justo aos olhos de Deus por causa de Cristo, mas, de acordo 
com a sua natureza, permanece um pecador.12 Contudo, desde o início da experiência 
cristã (que coincide com a regeneração), o status do crente afeta a sua condição. Por isso, 
Paulo orou que os crentes de Tessalônica fossem completamente santifi cados, signifi -
cando que a santifi cação havia começado naqueles crentes, mas ainda tinha de ser com-
pletada (1Ts 5.23).

No que diz respeito à condição do crente (isso era o que os puritanos geralmente 
queriam dizer quando falavam em santidade), a santifi cação nunca é terminada nesta 
vida. Ele avança para o alvo, mas, conforme nos diz Romanos 7, nosso alvo moral e espi-
ritual excede nosso alcance moral e espiritual. Muitos crentes não entendem isso porque 
sua noção do que constitui a perfeita retidão é terrivelmente pobre.

 No contexto da santifi cação, o Catecismo Maior de Westminster oferece um pri-
moroso ensino sobre os Dez Mandamentos. Havendo delineado os princípios de que a 
santifi cação envolve motivos e ações e de que cada proibição na lei de Deus inclui uma 
diretiva correspondente, o catecismo oferece exposições abrangentes dos princípios do 
Decálogo.13 À semelhança de Calvino, os puritanos colocaram os Dez Mandamentos na 
estrutura da santifi cação estabelecida pelos dois grandes mandamentos: amar ao 
Senhor, nosso Deus, de todo o coração, e amar o próximo como a nós mesmos (Mt 
22.37-39). Quando assimilamos esse conceito, eles diziam, começamos a ver quão eleva-
do é o padrão de santidade das Escrituras e como precisamos desesperadamente nos 
refugiar na perfeita retidão de Cristo todos os dias.

 Portanto, retidão perfeita signifi ca ser motivado por e exercer o perfeito amor a 
Deus e ao meu próximo. Signifi ca que sou motivado a amar a Deus, o que expresso em 
adoração, louvor e devoção a ele. Signifi ca que sou motivado a amar meu próximo, o que 
expresso em ajuda, simpatia, edifi cação, conselhos, conversa e atos de bondade para 
com os outros. A retidão motiva-me a sujeitar-me a ajudar e encorajar os outros, não 
importando quão distantes sejam as minhas relações com eles. Assim, o calvinismo tem 
sempre honrado a lei de Deus.

12 Cf. Catecismo de Heidelberg, pergunta 1 (a posição do crente) e pergunta 114 (a condição do 
crente).
13 O melhor estudo sobre o ponto de vista puritano quanto à lei é a obra Th e Grace of Law: A Study 
in Puritan Th eology (Morgan, Pa.: Soli Deo Gloria, 1993), escrita por Ernest Kevan. 

A Santificação no Pensamento Puritano
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A lei produz confl itos espirituais por causa do pecado inato (embora não mais domi-
nante) que ainda reside no crente. O pecado inato, aliado às pressões mundanas para su-
cumbirmos a várias tentações, produz confl ito espiritual. O crente tem muitos inimigos. 
O mundo, a carne e o Diabo procuram incessantemente deter nosso progresso em santi-
dade e subverter nossa prática de retidão. Eles nos impedem de mortifi car o pecado e tra-
balham para minar a realidade de nosso arrependimento. Na visão puritana, temos de 
batalhar por santidade em cada passo da jornada ou não faremos progresso (Hb 12.14).14 

No entanto, como Th omas Boston comentou, a obra de santifi cação progredirá em 
nós por causa “da aplicação contínua do sangue de Cristo ao crente, pelo Espírito”.15 “A 
santifi cação é progressiva”, disse Th omas Watson. “Se ela não progride, é porque não 
tem vida”.16 O crente “não permanece parado, mas cresce de um grau e medida de graça 
a outra, até que chegue ‘à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de 
Cristo’ (Ef 4.13)”, disse Andrew Gray. “Ele é como o sol da manhã, que ‘vai brilhando 
mais e mais até ser dia perfeito’.”17 

Na mente dos puritanos, era essencial o crente reconhecer seus confl itos com o 
pecado e procurar manter hábitos de retidão. Outros perceberão que o crente está mu-
dando de um grau de glória a outro (2Co 3.18), embora ele mesmo não veja isso. O que 
ele percebe mais vividamente não é crescimento, e sim a batalha que tem de realizar 
contra a tentação. Por isso, ele clama: “Senhor, eu sou fraco; ajuda-me a ser forte e a 
praticar a retidão”. Isso é verdade bíblica, prática e calvinista, diziam os puritanos. É o 
que o crente experimenta.

Ler os diários de puritanos, como o de Th omas Shepard18 (em muitos aspectos, 
manter um diário espiritual era uma realização tipicamente puritana), nos quais os 
pregadores acusam, repetidas vezes, a si mesmos de pecados repugnantes, evidencia 
que eles eram muito conscientes de seu fracasso em mostrar o perfeito amor para com 
Deus e os homens. Como eles, fi camos aquém de conformar-nos ao espírito do Decálogo, 
tanto no que fazemos (pecados de comissão) como no que deixamos de fazer (pecados 

14 Th omas Boston, Th e Complete Works of Th omas Boston, vol. 6 (Stoke-on-Trent, U.K.: Tentmaker 
Publications, 2002), p. 585–586.
15 Ibid., vol. 6, p. 591.
16 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold (Darlington, England: Evangelical Press, 
2006), p. 303; cf. John Owen, Th e Works of John Owen, vol. 3 (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 
1965), p. 386–405. 
17 Andrew Gray, A Door Opening into Everlasting Life (Sioux Center, Iowa: Netherlands Reformed 
Book and Publishing, 1989), p. 88.
18 Michael McGiff ert (ed.), God’s Plot: Spirituality in Th omas Shepard’s Cambridge (Amherst, Mass.: 
University of Massachusetts Press, 1994). 
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de omissão). Esses escritores não estavam dizendo que agiam, em todo o tempo, tão mal 
como podiam. Antes, como Paulo, eles estavam confessando: “Segundo o homem inte-
rior, tenho prazer na lei de Deus. Tenho diante de mim a visão do que a santidade genu-
ína envolve. Desejo satisfazê-la, mas, dia a dia, fracasso. Então, ajuda-me, ó Deus. 
Confesso que sou um pecador miserável”.

O verdadeiro crente possui santidade diante de Deus, mas, apesar disso, tem de 
cultivá-la no poder de Cristo (Ef 1.4). Nosso status em santidade é mantido, enquanto 
nossa condição em santidade tem de ser seguida. Por meio de Cristo, Deus nos torna 
santos diante de si e nos chama a refl etir essa posição por sermos santos na vida diária 
(Fp 3.12). Somos chamados a ser na vida o que já somos em princípio, pela graça (Rm 
6.11-12). Nosso Salvador fi el garante que a obra de Deus em nós continuará até à glória, 
para que, embora sejamos ainda imperfeitos, a obra de santifi cação se comprove inven-
cível (Fp 1.6, 11).

• A santifi cação é uma obra divina de renovação abrangente e moral. A santifi cação 
nos conformados cada vez mais à imagem de Jesus (2Co 5.17). Ela procede de 
uma renovação do coração (o cerne da pessoa); isso é verdadeira transforma-
ção. Deus muda o coração, e dessa mudança surge um novo caráter.

A mudança á abrangente, signifi cando que afeta toda a vida da pessoa, em todo o 
tempo. A palavra que os puritanos usavam para descrever esse processo era universal.19 
Citavam freqüentemente 1 Timóteo 4.4-5, o qual nos diz que todas as coisas devem ser 
santifi cadas.20 A santifi cação afeta a nossa privacidade com Deus, a confi dencialidade 
de nosso lar, a competitividade de nosso trabalho, os prazeres da amizade social e o 
culto no Dia do Senhor. Nenhum tempo está excluído da chamada à santidade; ela tem 
de ser praticada toda hora de todos os dias. Em resumo, a chamada à santidade é um 
compromisso que envolve toda a vida, um compromisso de viver voltado para Deus (2Co 
3.4) e de consagrar todas as coisas ao senhorio de Jesus Cristo.

A santidade tem de ser interior, enchendo todo o nosso coração. Também precisa 
ser exterior, estendendo-se a toda a vida, para que, como diz 1 Tessalonicenses 5.23, 
todo o nosso “espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na 

19 Ver, por exemplo Th omas Manton, Th e Complete Works of Th omas Manton, vol. 17, ed. T. Smith 
(1870; repr., Worthington, Pa.: Maranatha, 1980), p. 449 e Th omas Boston, Complete Works, vol. 6, 
p. 559.    
20 Th omas Goodwin, Th e Works of Th omas Goodwin, vol. 3 (Grand Rapids: Reformation Heritage 
Books, 2006), p. 389.

A Santificação no Pensamento Puritano
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vinda de nosso Senhor Jesus Cristo” (1Ts 5.23). Como disse Boston, “a santidade é uma 
constelação de graças”.21

A mudança também é moral, signifi cando que ela afeta a qualidade espiritual de 
nosso viver. Valendo-se de Gálatas 5.22-23, os puritanos diziam os atributos de amor, 
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fi delidade, mansidão, domínio 
próprio constituíam, juntos, o perfi l moral de um crente que permanece em Cristo. O 
evangelho mostra com clareza como todas essas qualidades de caráter são expressas na 
vida perfeita de Cristo.22

 Os sermões puritanos focalizavam freqüentemente a santifi cação. Sem dúvida, 
os puritanos eram evangelistas – de fato, eles foram os primeiros a criar os folhetos 
evangelísticos.23 Todavia, quando eles escreviam esses folhetos, faziam-no para levar 
as pessoas a sair do pecado para a vida cristã, na qual deveriam praticar a santidade 
para a glória de Deus. Assim, o tema da santifi cação estava sempre em perspectiva. 
Quando os puritanos lidavam com a segurança de salvação, enfatizavam o que a per-
gunta 36 do Breve Catecismo de Westminster também enfatiza: não podemos ter es-
perança de que o Espírito de Deus nos dará certeza jubilosa e inabalável, se não esta-
mos labutando dia a dia para viver uma vida santa. “Santidade ao Senhor” era o lema 
puritano para cada aspecto de toda a vida, como era também o lema para cada aspecto 
da vida em comunidade. Nenhum outro grupo de teólogos focalizou tanto a santidade 
como os teólogos puritanos.

• A santifi cação tem de ser manifestada em arrependimento e retidão. O arrependi-
mento e a retidão representam a natureza dupla do voltar-se do pecado para a 
obediência. Arrependimento é voltar-se do pecado, os puritanos diziam. É uma 
obra diária de fé; e, se não o fosse, não seria uma boa obra (Is 1.16-17). Contudo, 
os puritanos eram claros quanto ao fato de que o arrependimento é mais do 
profundo do que remorso. Embora o verdadeiro arrependimento possa começar 
com remorso, este não produzirá, por si mesmo, uma vida mudada. E o arrepen-
dimento é essencialmente isto: uma vida mudada. O verdadeiro arrependimento 
é mais do que sentir-se triste; é um volver-se genuíno do pecado.

21 Citado em John Blanchard, Gathered Gold (Welwyn, England: Evangelical Press, 1984), p. 144.
22 Andrew Gray, A Door Opening into Everlasting Life, p. 53–75.
23 O primeiro folheto evangelístico extenso foi Convite para Viver (São José dos Campos: Fiel, 
1992), de Richard Baxter. Mais tarde, ainda durante a vida de Baxter, Joseph Alleine tomou diversos 
pontos da mensagem de Baxter e os reproduziu como sua própria obra evangelística chamada Um 
Guia Seguro para o Céu (São Paulo: PES, 1987). 
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O AGEN T E PRIM ÁRIO DA SAN T IFIC AÇ ÃO

O agente primário da santifi cação é o Deus trino e pactual. Os puritanos ensinavam 
que a fi delidade pactual do Pai, do Filho e do Espírito motiva o crente à fi delidade pactual. 
Por isso, eles apresentavam ao pecador o evangelho como uma extensão do pacto de Deus 
e identifi cavam a igreja como o povo pactual de Deus. Os puritanos explicavam a santifi ca-
ção como uma obra em que o cristão experimenta e prova a fi delidade pactual de Deus. Em 
resumo, eles viam a santifi cação como o cristão andando em aliança com o seu Deus.

Os puritanos criam que Deus era um Deus de aliança. Acreditavam que a aliança era 
o cerne da Bíblia e que a Escritura nos ensina a integrar todos os seus ensinos sobre a 
misericórdia de Deus nesta estrutura pactual de referência. Ao comprometer-se a ser o 
Deus de um povo, Deus exigiu que eles fossem o seu povo no mundo. Se estivessem vivos 
hoje, os puritanos se oporiam com vigor a qualquer ensino que faz separação radical 
entre a disposição dos temas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Em vez 
disso, eles enfatizariam a promessa de Deus como base para o viver piedoso em ambos 
os testamentos. Os puritanos amavam pregar sobre passagens como Gálatas 3 e Hebreus 
11, nas quais todas essas coisas são apresentadas com clareza. A santifi cação tem de ser 
vista como bênção da aliança procedente de um Deus pactual que nos tomou e nos trou-
xe ao novo nascimento a fi m de conduzir-nos à glória, diziam os puritanos.

Eles também enfatizavam a santifi cação como a obra especial do Espírito Santo como 
santifi cador. O Espírito age sozinho na santifi cação inicial, que coincide com a regenera-
ção, mas ele continua a obra na santifi cação progressiva, que envolve a atividade do crente. 
Por isso, o crente “não age, mas sofre a ação do Espírito Santo”.24 E o Espírito persevera em 
sua obra de santifi cação, fazendo uma obra completa no fi nal.25 Refl etindo essa verdade, 
John Owen disse que a santifi cação “é a obra imediata de Deus, pelo seu Espírito, em toda 
a nossa natureza, procedendo da paz que Jesus Cristo fez por nós; e, sendo mudados em 
sua semelhança, por intermédio da santifi cação, somos guardados totalmente na paz com 
Deus e preservados inculpáveis ou em um estado de aceitação graciosa perante ele, de 
acordo com os termos da aliança, até ao fi m”.26 Por meio de sua obra santifi cadora, o 
Espírito Santo produz a semelhança de Cristo em seu povo, que são novas criaturas em 
Cristo, ressuscitados com ele da morte espiritual. Neles, a natureza de Cristo – que é a 
soma total de tudo que constitui a sua vida humana – acha nova expressão. 

24 Th omas Boston, Complete Works, vol. 1, p. 655–656, 659.
25 Ver Robert Traill, Works of Robert Traill, vol. 3 (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1975), p. 
78–100.
26 John Owen, Works of John Owen, vol. 3, p. 369.
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216 Calvinismo no Coração

Ao explicar a mudança santifi cadora que o Espírito opera nos crentes, os puritanos 
enfatizavam a importância do hábito. Esse conceito tem sido básico em explicar a vida 
espiritual desde Tomás de Aquino (1225-1274), cujo entendimento de hábito não era 
muito diferente do nosso, embora talvez optássemos hoje pelo vocábulo orientação. Os 
puritanos viam o hábito como um padrão de comportamento. Assim, amor, paz e os 
demais frutos do Espírito são hábitos de agir e reagir às circunstâncias. O crente conti-
nua a se regozijar apesar dos acontecimentos presentes; continua a amar, apesar do que 
esteja se passando; e continua em paz, em si mesmo, diante do Senhor, independente-
mente do que esteja acontecendo. Ele não permite que sua conduta seja determinada 
pelo que ocorre ao seu redor; antes, ele vive a disposição de Jesus Cristo em todas as 
circunstâncias, não importando qual seja a circunstância. O crente se esforça pelo que 
Boston chamou de “santidade habitual, ou seja, uma aversão habitual da alma ao mal e 
uma inclinação para o bem”.27

O OBJE TO DA SAN T IFIC AÇ ÃO

O objeto da santifi cação é o crente. Os puritanos viam o crente sob três perspectivas.

• O crente como um indivíduo. Com base na perspectiva puritana, analisa-se me-
lhor o ser humano quando este é considerado em termos de três capacidades: 
a capacidade de pensar, a capacidade de tomar decisões e a capacidade de sen-
tir. Por isso, os puritanos falavam sobre três faculdades: a faculdade da razão, 
a da vontade e a da afeição (ou emoção). Eles diziam que no evangelizar ou no 
disciplinar os outros, é sábio que nos focalizemos primeiro no que a mente 
deve assimilar; em segundo, no que a vontade precisa decidir; e, em terceiro, 
nas afeições ou nos frutos e marcas da graça (tais como as de Gálatas 5.22-23 e 
as Bem-Aventuranças em Mateus 5). Portanto, devemos mostrar como as 
qualidades de amor, alegria, esperança e desejo dão vigor a atos contínuos da 
vontade que constituem o caminho do comportamento piedoso. Um pregador 
sábio, afi rmavam os puritanos, usa as Escrituras para instruir a mente, dirigir 
a vontade e induzir afeições.

• O crente como pessoa caída e desordenada. Antes de ser alcançado pela graça, 
uma pessoa é caída e corrompida. Não vive racionalmente, pois não age de 
acordo com a verdade que, supõe-se, a mente assimila. Não vive com sensibi-

27 Th omas Boston, Complete Works, vol. 1, p. 659.
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lidade, pois sua vontade é guiada por sentimentos irracionais, e não pela 
verdade conhecida. A sua natureza moral foi distorcida; ela é essencialmente 
egocêntrica.

Mesmo depois de regenerado, o crente permanece um ser caído e desordenado de-
vido às lutas constantes com sua velha natureza e com o pecado (Rm 7.14-25). Boston 
resumiu isso bem, dizendo: “Embora todo o homem seja santifi cada, nenhuma parte do 
homem é perfeitamente santifi cada nesta vida. Não é meia-noite para eles, como o é 
para o não-regenerado, nem meio-dia, como o é para os glorifi cados, e sim crepúsculo, 
que é uma mistura de luz e trevas. Disso surge o combate entre a carne e o Espírito (Gl 
5.17). Toda graça possui ao seu lado um joio de corrupção contrária, que causa essa luta 
e imperfeição nas melhores de suas obras”.28

A intenção do ensino do evangelho é restaurar-nos à centralidade em Deus e aju-
dar-nos nas lutas contra o pecado, argumentavam os puritanos. Esse é o nosso modelo 
para ensinarmos o evangelho quando o aplicamos à vida cristã.

• O crente como pessoa redimida e justifi cada. Os que estão sendo santifi cados são 
aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo e justifi cados pela fé. 
Aqueles que o Espírito justifi ca, ele também os santifi ca. Como escreveu 
Robert Traill: “Sempre que um homem é justifi cado, ele é também santifi cado. 
E, quando um homem é santifi cado, ele é também justifi cado. Todos os eleitos 
de Deus, todos os redimidos, têm sobre si ambas as bênçãos”.29

Visto que o crente é redimido por Cristo e justifi cado nele pela graça, os puritanos 
podiam apelar aos crentes que recorressem à mesma graça de Deus para a santifi cação. 
Uma vez que “a justifi cação é um ato de Deus como um juiz gracioso”, Traill escreveu, os 
crentes podem ser confortados com o fato de que “a santifi cação é uma obra de Deus 
como um médico misericordioso”.30

Todo o louvor seja dado a Deus, um Juiz gracioso sempre propenso a ser um Médico 
misericordioso.

28 Ibid., vol. 1, p. 658.
29 Robert Traill, Works of Robert Traill, vol. 3, p. 72.
30 Ibid., vol. 3, p. 73.
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218 Calvinismo no Coração

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. O que signifi ca o vocábulo santificação?

2. Como os puritanos acreditavam que acontecia a santifi cação?

3. Quem é o agente primário da santifi cação? Quem é o seu objeto?

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec13:218   Sec13:218Vivendo para Gloria 2a prova.indSec13:218   Sec13:218 10/5/aaaa   16:17:2210/5/aaaa   16:17:22



219

CAPÍTULO 15

A SANTIFICAÇÃO NA PRÁTICA PURITANA

‘Começar o dia com Deus’ não é um benefício insignifi cante para a vida santa. Os santos costumam 

deixar seu coração com Deus à noite, para que o achem com ele pela manhã. Antes que as primeiras 

coisas irrompam sobre nós, e recebamos impressões de fora, é bom nutrir o coração com pensamen-

tos de Deus e consagrar as novas e iniciais operações da mente, antes que elas se prostituam com 

objetos inferiores. Quando começamos a manhã com a religião, o mundo não pode vencê-la duran-

te todo o dia.1

Thomas Case

H avendo examinado o pensamento puritano sobre a santifi cação, é importante 
que consideremos como eles colocavam em prática suas opiniões abrangentes 

sobre a santifi cação. A resposta mais breve é que eles o faziam pelo uso diligente dos 
meios de graça. Acreditavam que o cristão que está passando por santifi cação tem de 
esforçar-se para ser mais semelhante a Deus, purifi cando-se a si mesmo de toda impure-
za da carne, de modo a chegar à santidade madura no temor de Deus (2Co 7.1). Isso 
signifi cava várias coisas para os puritanos em sua vida diária.

BUSC AR A SEMELHANÇ A COM A TRINDADE

O primeiro elemento da santifi cação é a busca da semelhança com a Trindade. 
Especifi camente, isso envolve:

1 Citado em I. D. E. Th omas, Th e Golden Treasury of Puritan Quotations (Chicago: Moody Press, 
1975), p. 141.
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220 Calvinismo no Coração

• Imitar o caráter do Pai. Em sua primeira epístola, o apóstolo Pedro cita o manda-
mento de Deus registrado em Levítico 11.44: “Sede santos, porque eu sou san-
to” (1Pe 1.16). A santidade de Deus deve ser a nossa razão primária para culti-
varmos um viver santo. Temos de procurar ser semelhantes a nosso Pai celestial 
em retidão e integridade. No Espírito, podemos nos esforçar para pensar os 
pensamentos de Deus por meio de sua Palavra, ter um só pensamento com ele, 
viver e agir como ele quer que o façamos.2 Stephen Charnock escreveu: “Não 
glorifi camos a Deus tanto por nossas admirações elevadas, expressões eloqüen-
tes ou cultos pomposos, como por aspirarmos ter comunhão com ele, com espí-
ritos imaculados, e por vivermos para ele, agindo como ele”.3

• Conformar-se à imagem de Cristo. Esse era o tema favorito do apóstolo Paulo, 
que escreveu: “Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em 
Cristo Jesus, pois ele... a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo... 
a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz” 
(Fp 2.5-8). Cristo era a essência da humildade. Ele se mostrou disposto a desis-
tir dos seus direitos a fi m de obedecer a Deus e servir aos pecadores. Se você 
quer ser santo, disse Paulo, seja como Cristo em sua humildade. Não almeje a 
semelhança com Cristo como uma condição para a salvação, e sim como um 
fruto da salvação recebida pela fé.

Você tem de olhar para Cristo a fi m de crescer nesta área, pois ele é a fonte e o cami-
nho da santidade. Os puritanos recomendavam seguir o conselho de Agostinho, que 
disse que é melhor coxear no caminho do que correr fora dele.4 João Calvino ensinava 
que você deve ter Cristo diante de si como um espelho de santifi cação e buscar graça 
para fi tá-lo.5 Pergunte em toda ocasião: “O que Cristo pensaria, diria ou faria?” Depois, 
confi e nele quanto à santidade. Ele não o desapontará (Tg 1.2-7).

Você tem crescimento ilimitado em santidade porque Jesus é a fonte inesgotável de 
salvação. Você nunca o esgotará em sua busca por santidade, pois ele é santidade por 
excelência. Ele viveu santidade e a comprou. Envia o seu Espírito não somente para tra-
zer os pecadores a ele mesmo, mas também para torná-los santos como ele mesmo. 

2 A. W. Pink, Th e Doctrine of Sanctifi cation (Swengel, Pa.: Bible Truth Depot, 1955), p. 25.   
3 Stephen Charnock, Th e Existence and Attributes of God (Evansville, Ind.: Sovereign Grace, 1958), p. 
453. 
4 Aurelius Augustine, Against Two Letters of the Pelagians, 3.5.14, em P. Schaff  (ed.), A Select Libra-
ry of the Nicene and Post-Nicene Fathers, fi rst series, vol. 5 (Grand Rapids: Eerdmans, 1982), p. 404.
5 Inst., 3.14.4seg.; cf. Th omas Goodwin, Th e Works of Th omas Goodwin, vol. 6 (Grand Rapids, Re-
formation Heritage Books, 2006), p. 220.
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Como diz Colossenses 3.11, “Cristo é tudo em todos”. Lutero afi rmou: “Nós em Cristo, 
isso equivale à justifi cação; Cristo em nós, isso equivale à santifi cação”.6

• Submeter-se à mente do Espírito Santo. Em Romanos 8.5-6, Paulo dividiu as 
pessoas em duas categorias: aqueles que são controlados por sua natureza 
pecaminosa (ou seja, os que têm a mente carnal e seguem os desejos da car-
ne) e aqueles que andam segundo o Espírito (ou seja, aqueles que cogitam 
“das coisas do Espírito”). O Espírito Santo é-nos enviado para colocar nossa 
mente em submissão à sua mente (1Co 2). Ele nos torna santos, e, quanto 
mais santos nos tornamos, mais somos dispostos a nos render como servos 
ao controle dele. Temos de suplicar graça para sermos servos dispostos mais 
plena e consistentemente.

Como o Espírito Santo opera essa graça de submissão à sua mente, pela qual nos 
torna santos? De acordo com os puritanos:

1. Ele nos mostra nossa carência de santidade por meio da convicção do pecado, 
da justiça e do juízo (Jo 16.8).

2. Implanta em nós o desejo por santidade. Sua obra salvadora nunca leva ao 
desespero, e sim à santifi cação em Cristo.

3. Ele nos dá a semelhança com Cristo em santidade. Opera em toda a nossa na-
tureza, moldando-nos segundo a imagem de Cristo.

4. Ele nos dá forças para vivermos em santidade por habitar e infl uenciar nossa alma. 
Se vivemos no Espírito, não satisfaremos os desejos de nossa natureza pecamino-
sa (Gl 5.26); antes, viveremos em obediência a Deus e dependência dele.

5. Por meio de alimentar-nos da Escritura e do exercício da oração, o Espírito 
Santo nos ensina a sua mente e estabelece a compreensão permanente de que 
a santidade é essencial para sermos dignos de Deus e de seu reino (1Ts 2.14; Ef 
4.1) e termos profi ciência em seu serviço (1Co 9.24-25; Fp 3.13).

PR AT IC AR A MORT IFIC AÇ ÃO

O segundo elemento da santifi cação é a mortifi cação, que envolve matar toda forma 
de pecado. Os puritanos usavam a palavra mortifi cação para descrever a disciplina de vi-

6 Citado em John Blanchard, More Gathered Gold (Welwyn, England: Evangelical Press, 1986), p. 147.

A Santificação na Prática Puritana
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giar e orar contra hábitos pecaminosos, de tal maneira que, ao surgir um impulso mau, 
você reconhece imediatamente o que está acontecendo e pede ao Senhor forças para re-
cusar isso. Pede-lhe que anule a força daquele impulso em você. John Owen retratou 
esse processo de apelar ao Espírito como algo semelhante ao que a mulher enferma de 
hemorragia fez quando tocou a veste de Jesus (Lc 8.43-48). Ela sabia que, se pudesse 
apenas tocar em Cristo, seria curada. De modo semelhante, disse Owen, temos de esten-
der a mão da fé e tocar o Senhor, de quem ganhamos forças para dizer não ao pecado, e, 
assim, damos um passo em direção a destruir aquele hábito.7

Th omas Boston comparou o crente a um homem cujas paixões naturais estão sendo 
mortas. “Suas paixões estão na cruz, cravadas e traspassadas, para não descerem dali 
enquanto não houverem dado seu último suspiro (Gl 5.24)”, ele disse. “Como um ho-
mem moribundo que está prestes a deixar os amigos, ele está partindo com as suas ve-
lhas concupiscências”.8

A SPIR AR FAZER A VON TADE DE DEUS

O terceiro elemento de santifi cação, chamado freqüentemente de vivifi cação, é ser 
vivifi cado de coração para fazer a vontade de Deus. Envolve buscar forças em Deus para 
praticar bons hábitos em obediência ao Decálogo, ao Sermão do Monte e às seções éticas 
das epístolas. A vivifi cação nos torna mais dispostos a corresponder a Deus; é como se 
nos tornássemos espiritualmente mais vivos. A capacidade de corresponder a Deus é a 
essência da vida espiritual, assim como a incapacidade de corresponder a Deus é a essên-
cia da morte espiritual.

Boston retratou a vivifi cação como um homem ressuscitado dos mortos. Ele escre-
veu: “Assim, o pecador santifi cado vive como alguém de outro mundo, não se confor-
mando ao curso pecaminoso deste mundo, mas sendo transformado na semelhança 
daqueles que pertencem ao mundo melhor”.9           

USAR OS MEIOS DE GR AÇ A

O quarto elemento da santifi cação é usar os meios de graça que Deus provê. De 
acordo com John Flavel, a melhor maneira de fazer isso é seguir “um uso e um aprimo-

7 John Owen, Overcoming Sin and Temptation, ed. Kelly M. Kapic e Justin Taylor (Wheaton, Ill.: 
Crossway, 2006), p. 73–78.  
8 Th omas Boston, Th e Complete Works of Th omas Boston, vol. 1 (Stoke-on-Trent, U.K.: Tentmaker 
Publications, 2002), p. 657.
9 Ibid.

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec28:222   Sec28:222Vivendo para Gloria 2a prova.indSec28:222   Sec28:222 10/5/aaaa   16:17:2310/5/aaaa   16:17:23



223

ramento constante e diligente de todos os deveres e meios santos, para preservar a alma 
do pecado e manter sua agradável e espontânea comunhão com Deus”.10 De modo seme-
lhante, Jeremy Taylor aconselhou: “Se você pretende ampliar a sua religião, faço-o por 
ampliar as devoções ordinárias e não as extraordinárias”.11

  Os puritanos sugeriam uma variedade de disciplinas espirituais que ajudavam a 
cultivar a semelhança com Cristo e a santidade. Podemos classifi cá-las em quatro gru-
pos: particulares, familiares, coletivas e comunitárias. Visto que o culto familiar é abor-
dado no capítulo 24, discutirei neste capítulo somente os três outros tipos de disciplina. 
Algumas disciplinas, como o estudo da Bíblia, poderiam ser alistadas em outros dois ou 
mais grupos. Contudo, por conta da brevidade, cada disciplina será discutida somente 
uma vez neste capítulo. Cada uma das disciplinas é bíblica e pode ser usada de modo 
singular pelo Espírito Santo para promover a santidade nos crentes.

• Disciplinas particulares. Essas disciplinas focalizam a Bíblia e a oração.

Primeiramente, devemos ler e sondar as Escrituras. Absorver a Palavra de Deus é o 
caminho fundamental para a santidade e o crescimento espiritual, pois o Espírito aben-
çoa a leitura e a sondagem da Palavra de Deus. Jesus orou: “Santifi ca-os na verdade; a 
tua palavra é a verdade” (Jo 17.17). Pedro aconselhou: “Desejai... o genuíno leite espiri-
tual, para que, por ele, vos seja dado crescimento” (1Pe 2.2).

Richard Greenham afi rmou que devemos ler a Bíblia com mais diligência do que a 
de homens que escavam tesouros. Ele disse que a diligência retifi ca caminhos tortuosos, 
torna fácil as coisas difíceis e dá sabor ao que é insípido.12

Se você deseja crescer em santidade, leia diligentemente toda a Bíblia pelo menos 
uma vez por ano. Também separe tempo para estudar a Palavra. Absorva-a na alma por 
comparar Escritura com Escritura (Jo 5.39). Provérbios 2.1-5 oferece princípios de estu-
do bíblico pessoal sério: disposição de ser ensinado (receber as palavras de Deus), obedi-
ência (esconder os mandamentos de Deus), disciplina (aplicar ao coração), dependência 
(clamar por conhecimento) e perseverança (buscar tesouros escondidos).13

10 John Flavel, Th e Works of John Flavel, vol. 5 (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1968), p. 423.
11 Citado em Robert M. McCheyne, Memoirs and Remains of Robert Murray M’Cheyne (Edinburgh: 
Banner of Truth Trust, 2002), p. 54. 
12 Richard Greenham, Th e Works of the Reverend and Faithfvll Servant of Iesvs Christ, M. Richard 
Greenham, ed. H[enry] H[olland] (London: Felix Kingston for Robert Dexter, 1599), p. 390.  
13 Jerry Bridges, Th e Practice of Godliness (Colorado Springs: NavPress, 1983), p. 52.
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224 Calvinismo no Coração

Não esqueça o cantar as Escrituras. O cantar salmos tem sido uma grande benefício 
para as devoções pessoais de crentes que se envolvem nele.14

Não espere crescer em santidade, se você gastar pouco tempo sozinho com Deus 
e não leva a sério a sua Palavra. Quando você é tentado a sair do caminho de santidade, 
deixe a Escritura ensinar-lhe como ter uma vida santa em um mundo ímpio. Siga o 
conselho de Henry Smith: “Devemos ter a Palavra de Deus como um padrão sempre 
diante de nós, acreditando somente no que ela ensina, amando nada além do que ela 
prescreve, odiando tudo que ela proíbe e fazendo somente o que ela nos ordena”.15 Se 
fi zermos essas coisas, concordaremos com John Flavel, que atestou: “As Escrituras 
nos ensinam a melhor maneira de viver, a maneira mais nobre de sofrer e a maneira 
mais confortável de morrer”.16

Em segundo, devemos meditar na Bíblia. Depois de ler as Escrituras, devemos me-
ditar nelas (Sl 1.2). Ler traz conhecimento, mas a meditação e o estudo aprofundam esse 
conhecimento. A diferença entre ler e meditar é como a diferença entre fl utuar em um 
barco e remar em direção a um destino.

Os puritanos falavam com freqüência sobre meditar na Palavra de Deus. Th omas 
Hooker defi ne a arte da meditação como “uma intenção séria da mente, pela qual pers-
crutamos a verdade e a estabelecemos efi cazmente no coração”.17 Ele e outros puritanos 
sugeriram os seguintes procedimentos para meditarmos nas Escrituras:

1. Ore pelo poder de subjugar a sua mente – para concentrar-se, pela fé, na tarefa 
de meditar.

2. Leia as Escrituras e escolha um ou dois versículos ou uma doutrina sobre os 
quais meditará.18

3. Memorize versículos para estimular a meditação, fortalecer a fé e ajudá-lo em 
testemunhar aos outros e em aconselhá-los; e para servirem como instrumen-
tos de orientação divina.

14 Ver Joel R. Beeke and Ray B. Lanning, “Th e Transforming Power of Scripture”, em Don Kistler 
(ed.), Sola Scriptura! Th e Protestant Position on the Bible (Morgan, Pa.: Soli Deo Gloria, 1995), p. 
257–260.  
15 Henry Smith, Th e Works of Henry Smith, vol. 1 (Edinburgh: James Nichol, 1860), p. 494.
16 John Flavel, Keeping the Heart (Morgan, Pa.: Soli Deo Gloria, 1998), disponível em http://www.
iclnet.org/pub/resources/text/ipb-e/epl-10/web/fl avel-keeping.html  
17 Th omas Hooker, Th e Application of Redemption by the Eff ectual Work of the Word and Spirit of 
Christ, for the Bringing Home of Lost Sinners to God, vol. 2 (London: Peter Cole, 1659), p. 210.
18 Quanto a uma lista de assuntos proveitosos para meditação, ver Th e Works of Stephen Charnock, 
vol. 3 (Edinburgh: James Nichol, 1865), p. 307.
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4. Medite sobre o que você sabe a respeito dos seus versículos ou assunto, inves-
tigando o livro da Escritura, o livro da consciência e o livro da natureza.19 
Enquanto medita, pense sobre aplicações para a sua vida. “Tome cada palavra 
como dirigida a você mesmo”, escreveu Th omas Watson.20

5. Encoraje sentimentos como amor, desejo, esperança, zelo e alegria, para glori-
fi car a Deus.21

6. Estimule sua mente para alguns desejos e resoluções santas.22

7. Conclua com oração, ações de graça e o canto de salmos.23

Em terceiro, devemos orar e trabalhar (ora et labora). A oração e o trabalho andam 
juntos. São como dois remos que, usados juntos, mantêm o barco avançando. Se você 
usar apenas um remo – orar sem trabalhar ou trabalhar sem orar – andará em círculos.

A santidade envolve a oração e o trabalho bem planejados, árduos e zelosos, diziam 
os puritanos. O planejamento cuidadoso a respeito de como você viverá para o Senhor é 
necessário, se você quer realizar muito de valor permanente para ele. No entanto, os 
puritanos não eram autoconfi antes. Entendiam que o viver diário de um cristão devia 
ser algo assim:

1. Olhe adiante e veja o que você tem para fazer;
2. Busque o Senhor em oração e diga-lhe: “Senhor, eu não tenho o que é necessá-

rio para fazer isso; preciso de tua ajuda”.
3. Confi e do Senhor quanto à resposta da oração que você lhe apresentou. Depois, 

prossiga com expectativa à tarefa que tem diante de si.
4. Depois de terminar a tarefa, volte ao Senhor para agradecer pela ajuda que ele 

lhe deu.

19 George Swinnock, Th e Works of George Swinnock, vol. 2 (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 
1998), p. 417. 
20 Th omas Watson, “How We May Read the Scriptures with Most Spiritual Profi t”, em Joel R. Be-
eke (ed.), Heaven Taken by Storm (Morgan, Pa.: Soli Deo Gloria, 1992), p. 113–129.  
21 Richard Baxter, Th e Saints’ Everlasting Rest (Ross-shire, U.K.: Christian Focus, 1998), p. 579–590 
e Jonathan Edwards, Th e Religious Aff ections (London: Banner of Truth Trust, 1959), p. 24.  
22 William Bates, Th e Works of the Rev. W. Bates D.D., vol. 3 (Harrisonburg, Va.: Sprinkle, 1990), p. 
145 e Th omas White, A Method and Instructions for the Art of Divine Meditation (London: for Th o. 
Parkhurst, 1672), p. 53.
23 Ver Nathanael Ranew, Solitude Improved by Divine Meditation, or A Treatise Proving the Duty, and 
Demonstrating the Necessity, Excellency, Usefulness, Natures, Kinds, and Requisites of Divine Meditation 
(Morgan, Pa.: Soli Deo Gloria, 1995). Quanto a uma abordagem completa sobre a meditação purita-
na, ver Simon Chan, “Th e Puritan Meditative Tradition, 1599–1691: A Study in Asceticality” (Dis-
sertação de Ph.D., Cambridge University, 1986) ou Joel R. Beeke, Puritan Reformed Spirituality 
(Darlington, England: Evangelical Press, 2006), p. 73–100.

A Santificação na Prática Puritana
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226 Calvinismo no Coração

5. Peça-lhe perdão por todos os fracassos e pecados cometidos no processo de 
realização da tarefa e peça-lhe graça para cumpri-la com mais fi delidade na 
próxima vez.

O método puritano de santifi cação diária incluía oração sincera e trabalho árduo, 
sem autoconfi ança; toda aplicação de energia é realizada pela fé. Pela graça, a santifi ca-
ção é um esforço frutífero e fi el.

A santidade e a oração estão intimamente relacionadas porque a oração é o instru-
mento primário para manter a comunhão com Deus. Michael Haykin abordou o papel 
da oração na espiritualidade calvinista (ver capítulo 12), mas vale a pena observar que os 
puritanos eram inclinados a oferece cinco métodos para combatermos a nossa tendência 
natural de declinarmos à oração indiferente:

1. Dê prioridade à oração. A oração é a primeira e a mais importante coisa que 
você é chamado a realizar. “Você pode fazer mais do que orar, depois de haver 
orado; porém, não pode fazer mais do que orar, enquanto não tiver orado”, 
escreveu John Bunyan. “Ore freqüentemente, porque a oração é o escudo da 
alma, um sacrifício a Deus e um açoite para Satanás”.24

2. Dê-se a si mesmo à oração, e não apenas o seu tempo. Lembre que a oração não 
é um acessório a sua vida e sua obra; ela é sua vida – sua vida real, espiritual – e 
sua obra. A oração é o termômetro de sua alma.

3. Dê lugar à oração. Os puritanos faziam isso de três maneiras. Primeiramente, 
eles tinham verdadeiros recintos de oração – quartos ou pequenos espaços onde 
eles se encontravam habitualmente com Deus. Quando um dos membros da 
igreja de Th omas Shepard mostrou-lhe a planta de uma nova casa que desejava 
construir, ele percebeu que não havia ali nenhum cômodo de oração e lamentou 
que casas sem cômodos de oração seriam a ruína da igreja e da sociedade. Em 
segundo, planeje tempos específi cos de oração em sua vida cotidiana. Os purita-
nos faziam isso em cada manhã e cada entardecer. Em terceiro, entre esses 
tempos específi cos de oração, comprometa-se a orar em resposta ao menor im-
pulso para fazer isso. Esse compromisso o ajudará a desenvolver o “hábito” de 
orar, de modo que você orará sem cessar, a seu modo, no correr do dia. Lembre 
que conversar com Deus por meio de Cristo é a maneira mais efi caz de glorifi car 
a Deus e ter um antídoto para repelir todos os tipos de enfermidade espiritual.

24 John Bunyan, Prayer (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1999), p. 23seg.
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4. Introduza a Palavra na oração. A maneira de orar, disseram os puritanos, é 
apresentar a Deus a sua própria Palavra. Isso pode ser feito de dois modos. 
Primeiro, ore com as Escrituras. Deus tem consideração por aquilo que ele 
mesmo escreveu. Tome as promessas de Deus e examine-as completamente, 
depois as expresse de volta a Deus, em oração, rogando que ele faça como disse 
que faria. Segundo, ore por meio das Escrituras. Ore com base em cada pensa-
mento que acha em um versículo especifi co.

5. Torne a oração teocêntrica. Derrame seu coração diante do Pai celestial. 
Suplique com base na intercessão de Cristo. Rogue a Deus com os gemidos do 
Espírito Santo (Rm 8.26). Reconheça que a verdadeira oração é um dom do Pai, 
que a outorga por meio do Filho e opera-a em você pelo Espírito Santo, que, 
por sua vez, eleva-a de volta ao Filho, que a santifi ca e a apresenta aceitável ao 
Pai. A oração é uma cadeia teocêntrica – movendo-se do Pai, por meio do Filho, 
mediante o Espírito Santo, que a envia de volta ao Filho e ao Pai.

A santidade e a obra estão intimamente ligadas por causa da necessidade de perse-
verarmos na disciplina pessoal, e a disciplina exige tempo e esforço. Como Paulo aconse-
lhou a Timóteo: “Exercita-te, pessoalmente, na piedade” (1Tm 4.7). A santidade não é 
obtida instantânea ou negligentemente;25 exige compromisso, diligência, prática e ar-
rependimento permanentes.26 “Se, às vezes, devido a fraqueza, caímos em pecado, não 
devemos desesperar quanto à misericórdia de Deus ou continuar no pecado, visto que... 
temos um eterno pacto de graça com Deus”.27 Você e eu temos de resolver, como o fez 
Jonathan Edwards, “nunca parar nem abrandar no mínimo a luta contra as minhas 
corrupções, não importando quão bem-sucedido eu seja”.28

É crucial que vivamos cada dia em total compromisso com Deus, formando hábitos 
de santidade, desarraigando toda inconsistência e evitando tornar-nos presas da sín-
drome de “só mais uma vez”. Lembre-se de que a obediência postergada é o mesmo que 
desobediência. A santidade de amanhã é impureza agora. A fé de amanhã é incredulidade 
agora. Não almeje o pecado de modo algum (1Jo 2.1) e peça forças a Deus para levar todo 

25 Cf. Jay Adams, Godliness Th rough Discipline (Grand Rapids: Baker, 1973), p. 3.
26 Jerry Bridges, Th e Practice of Godliness, p. 41–56.
27 Joel R. Beeke (ed.), Th e Psalter (Grand Rapids, Reformation Heritage Books, 2006), p. 126.
28 Quanto às setenta resoluções de Jonathan Edwards feitas para promover a santidade, quando 
ele tinha 19 anos, ver Edward Hickman (ed.), Th e Works of Jonathan Edwards, vol. 1 (Edinburgh: 
Banner of Truth Trust, 1974), p. xx–xxii. 

A Santificação na Prática Puritana
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228 Calvinismo no Coração

pensamento cativo a Cristo (2Co 10.5), pois a Escritura indica que nossos pensamentos 
determinam nosso caráter: “Como imagina em sua alma, assim ele é” (Pv 23.7).

Em quarto lugar, devemos manter um diário. Manter um diário é um meio de graça 
opcional que tem benefi ciado grandemente muitos crentes no cultivo da santidade. 
Manter um diário pode ajudar-nos a expressar pensamentos a Deus e a nós mesmo, pen-
samentos que de outra maneira permaneceriam ocultos. Pode assistir-nos em meditar e 
orar, em recordar as obras e a fi delidade do Senhor, em entender e avaliar a nós mesmos, 
em monitorar nossos alvos e prioridades, em manter outras disciplinas espirituais.29

• Disciplinas coletivas. Essas disciplinas giram em torno do culto e da vida na 
igreja.

Em primeiro lugar, devemos fazer uso diligente da Palavra pregada. Cultive o hábi-
to de ouvir, com seriedade e fervor, os sermões que seu pastor prega no Dia do Senhor. 
E, durante a semana, ouça sermões de outros pregadores bons que o encorajem a crescer 
em santifi cação.

Os puritanos gostavam de bons sermões. Freqüentavam a igreja com fi delidade, 
faziam anotações, conversavam e oravam sobre o sermão com seus fi lhos. Essas práticas 
eram frutos do ensino que pastores puritanos ministravam ao seu povo a respeito de 
como ouvir sermões. Eis um resumo do conselho de Watson:

1. Prepare-se para ouvir a Palavra ao banhar a sua alma em oração.
2. Venha à Palavra com um apetite santo e um coração sensível, disposto a apren-

der.
3. Esteja atento à Palavra pregada.
4. Receba com mansidão a palavra implantada (Tg 1.21).
5. Misture a fé à Palavra anunciada.
6. Esforce-se por reter o que foi pregado e ore a respeito da Palavra proclamada.
7. Coloque a Palavra em prática. Seja praticante da Palavra.
8. Rogue ao Espírito que acompanhe a Palavra com bênção efi caz.
9. Familiarize-se com a Palavra, compartilhando-a com outros.30

29 Donald S. Whitney, Spiritual Disciplines for the Christian Life (Colorado Springs: NavPress, 1991), 
p. 196–210.
30 Th omas Watson, Heaven Taken by Storm, p. 16–18 e A Body of Divinity (London: Banner of Truth 
Trust, 1971), p. 377–379.
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O ponto número 7 é a chave. Ouvir a Palavra e não praticá-la contribuirá à nossa con-
denação. Watson advertiu solenemente que “a palavra será efi caz de um modo ou de outro; 
se ela não tornar melhor o nosso coração, ela tornará mais pesada as nossas cadeias... 
Terrível é a situação daqueles que vão para o inferno sobrecarregados de sermões”.31

Os pastores puritanos publicavam freqüentemente seus sermões em livros. Mais 
de 90% dos 700 livros puritanos reimpressos desde o começo do ressurgimento da lite-
ratura puritana, no fi nal dos anos 1950, consistem de sermões revisados.32 De acordo 
com Allan F. Herr: “A publicação de sermões constituiu um grande negócio na Inglaterra 
elisabetana. Já se estimou que mais de 40% de todas as publicações realizadas naquele 
tempo eram de natureza religiosa ou fi losófi ca, sendo evidente que sermões respondem 
por grande parte dessas publicações religiosas”.33 Somente nas três últimas décadas do 
século XVI, mais de 300 livros de sermões puritanos foram publicados na Inglaterra.34

Em segundo, devemos fazer uso diligente dos sacramentos. Os sacramentos de 
Deus enriquecem a sua Palavra por nos levarem para fora de nós mesmos. Cada símbolo 
– a água, o vinho, o pão – dirigem-nos a Cristo e ao seu sacrifício na cruz. Os sacramen-
tos são meios visíveis pelos quais Cristo comunga invisivelmente conosco e nós, com ele. 
Os sacramentos nos impelem à semelhança com Cristo e, portanto, à santidade.

A graça recebida por meio dos sacramentos é semelhante a graça recebida mediante 
a Palavra. Ambas transmitem Cristo. Entretanto, Robert Bruce escreveu: “Embora não 
recebamos nos sacramentos um Cristo melhor do que o que recebemos na Palavra, há 
ocasiões em que recebemos melhor a Cristo”.35

Busque a Cristo freqüentemente nos sacramentos. A fé em Cristo é um poderoso 
motivador da santidade, visto que a fé e o amor ao pecado não se misturam. Contudo, te-
nha cuidado para não procurar a santidade em suas experiências com Cristo, e sim no 
próprio Cristo. William Gurnall advertiu: “Quando você confi a em Cristo em você, e não 
em Cristo sem você, você coloca Cristo contra Cristo. A noiva faz bem em estimar o retrato 
do seu noivo, mas seria ridículo se ela amasse o retrato mais do que o próprio noivo, e pior 
ainda se ela recorresse ao retrato e não ao noivo para suprir as suas necessidades. Mas vocês 

31 Ibid., p. 379.
32 Quanto a uma lista e breves resenhas desses títulos, ver Joel R. Beeke e Randall Pederson, Meet 
the Puritans (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2006).  
33 Alan F. Herr, Th e Elizabethan Sermon (New York: Octagon Books, 1969), p. 67.
34 Ibid., p. 27.
35 Robert Bruce, Th e Mystery of the Lord’s Supper, trans. and ed. Th omas F. Torrance (Richmond: 
John Knox Press, 1958), p. 82. 
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agem assim quando gostam mais da imagem de Cristo em sua alma do que dele mesmo, 
que a pintou ali”.36

Em terceiro, devemos buscar a comunhão na igreja. Gaste tempo com mentores de 
santidade (Ef 4.12-13; 1Co 11.1).37 A igreja deve ser uma comunhão de cuidado mútuo 
e uma comunidade de oração (1Co 12.7; At 2.42). Converse e ore com irmãos em Cristo 
cujo andar piedoso você admira (Cl 3.16). Atente a Provérbios 13.20, que diz: “Quem 
anda com os sábios será sábio”. Watson disse que associação promove assimilação. Uma 
vida cristã levada em isolamento de outros crentes será defi ciente e imatura. Não pode-
mos ter comunhão celestial se promovemos uma comunhão obstruída.

Essa comunhão deve incluir a leitura particular e coletiva de tratados piedosos de 
crentes de épocas passadas, pois estes podem também prover santidade. Lutero disse 
que alguns de seus melhores amigos eram homens mortos. Leia clássicos que falam 
contra o pecado, exaltam a grandeza de Cristo e promovem a santidade. Deixe Watson 
ser o seu mentor em Th e Mischief of Sin [O engano do pecado], Owen, em Triunfo sobre a 
Tentação, Jeremiah Burroughs, em Th e Evil of Evils [O mal dos males] e Ralph Venning, 
em O Pecado é Coisa Séria.38 Leia também Santidade, de J. C. Ryle, Personal Declension 
and Revival of Religion in the Soul [Declínio pessoal e avivamento da religião na alma], de 
Octavius Winslow, e Keeping the Heart [Guardando o coração], de John Flavel.39 Permita 
que esses escritores do passado se tornem seus amigos e mentores espirituais.

Em quarto, devemos santifi car o Dia do Senhor. Guardar o domingo pode aprimo-
rar grandemente a espiritualidade pessoal. Devemos ver esse dia como um privilégio 
jubiloso (e não como um fardo entediante), no qual nossa adoração particular a Deus, 
nosso uso das disciplinas espirituais, nossa visita aos órfãos e às viúvas e outras práticas 
piedosas podem ser mantidas sem interrupção. Como disse J. I. Packer: “Convém que 
descansemos das atividades de nossos afazeres diários, ocupando-nos nas atividades 
próprias à nossa vocação celestial”.40

36 Citado em Joel R. Beeke, Holiness: God’s Call to Sanctifi cation (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 
1994), p. 18–19.
37 Ver Confi ssão de Fé Belga, artigo 28.
38 Th omas Watson, Th e Mischief of Sin (Pittsburgh: Soli Deo Gloria, 1994); John Owen, “Tempta-
tion and Sin,” em Th e Works of John Owen, vol. 6; Jeremiah Burroughs, Th e Evil of Evils; or Th e Excee-
ding Sinfulness of Sin (Pittsburgh: Soli Deo Gloria, 1992); e Ralph Venning, O Pecado é Coisa Séria 
(São Paulo: PES, 2007).
39 John C. Ryle, Santidade (São José dos Campos, SP: Fiel, 2009); Octavius Winslow, Personal De-
clension and Revival of Religion in the Soul (London: Banner of Truth Trust, 1960); e John Flavel, 
“Keeping the Heart”, em Th e Works of John Flavel, vol. 5, p. 417–507.    
40 J. I. Packer, Entre os gigantes de Deus: uma visão puritana da vida cristã (São José dos Campos, Fiel, 
1996), p. 260. Cf. Erroll Hulse, “Sanctifying the Lord’s Day: Reformed and Puritan Attitudes”, em 
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• Disciplinas comunitárias. As disciplinas comunitárias governam nossa vida em 
relação ao mundo fora da igreja.

Primeiramente, devemos evangelizar e servir os outros. Cristo espera que teste-
munhemos aos outros e os sirvamos (Mt 28.19-20; Hb 9.14). Somos motivados a fazer 
isso pelo senso de dever e obediência (Dt 13.4), gratidão (1Sm 12.24), alegria (Sl 
100.2), humildade (Jo 13.15-16) e amor (Gl 5.13). Servir aos outros é freqüentemente 
uma tarefa árdua, mas somos chamados a usar todo dom espiritual que Deus nos deu 
(cf. Rm 12.4-8; 1Co 12.6-11; Ef 4.7-13).41 Esse tipo de serviço é realmente uma das 
maiores recompensas da vida. Ver pessoas sendo atraídas a Cristo pela bênção do 
Espírito sobre a Palavra de Deus e o uso de nossos dons é uma experiência profunda-
mente humilhante. Faz com que nos acheguemos mais a Deus. Assim, a evangelização 
e o servir aos outros podem ser importantes meios de graça e disciplinas espirituais 
para nosso próprio benefício.

Em segundo, devemos fugir do mundanismo. Nossos vizinhos e colegas de trabalho 
estão observando como vivemos a vida cristã. Por causa deles e de nós mesmos, temos 
de esforçar-nos contra o orgulho de vida, as concupiscências da carne e dos olhos e todas 
as formas de mundanismo carnal, no momento em que elas baterem às portas de nossa 
mente e nosso coração. Se permitimos que essas tentações perambulem em nossa men-
te e ganhem espaço em nossa vida, já somos suas vítimas. Temos de seguir o exemplo de 
Daniel: “Resolveu Daniel, fi rmemente, não contaminar-se com as fi nas iguarias do rei, 
nem com o vinho que ele bebia; então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse 
não contaminar-se” (Dn 1.8; ênfase acrescentada).

Os livros que lemos, a recreação e o entretenimento nos quais nos envolvemos, a 
música que ouvimos, os amigos que fazemos e as conversas que temos – tudo isso afeta 
nossa mente. Tudo que fazemos deve ser julgado com base no padrão de Filipenses 4.8: 
“Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, 
tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama... seja isso o que ocupe o vosso pensamen-
to”. Temos de viver acima do mundo e não ser do mundo, enquanto estamos no mundo 
(Rm 12.1-2). Se permanecermos na Palavra, não permaneceremos com o mundo.

Aspects of Sanctifi cation, 1981 Westminster Conference Papers (Hertfordshire: Evangelical Press, 
1982), p. 78–102. Quanto a uma monografi a proveitosa sobre o Sabbath puritano, ver James Den-
nison, Th e Market Day of the Soul (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2008).     
41 Donald S. Whitney, Spiritual Disciplines for the Christian Life, p. 93seg.
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Em terceiro, devemos exerce a administração do tempo e do dinheiro. O tempo é 
curto e tem de ser usado com sabedoria para o bem dos outros, porque os dias são maus 
(Ef 5.15-16). Assim como você deve tomar tempo para alcançar as outras pessoas de 
maneiras cristãs, deve também tomar tempo para preparar a si mesmo e a sua família 
para uma vida útil e frutífera e, acima de tudo, para a eternidade.

O uso disciplinado do dinheiro para o bem dos outros está alicerçado no princípio 
de que Deus possui tudo (1Co 10.26). Dar refl ete a fé na provisão de Deus, sendo um ato 
de adoração (Mc 12.41-44; Fp 4.18). Deve ser sacrifi cial, generoso e motivado por amor, 
gratidão e alegria (2Co 8.1-5; 9.7). Dar tem como resultado uma bênção abundante (Lc 
6.38), pois o homem piedoso experimenta que “mais bem-aventurado é dar que receber” 
(At 20.35).

Em quarto, devemos desenvolver uma fórmula bíblica para um viver santo diante 
de Deus e dos homens. Quando você estiver hesitante quanto a uma ação, pergunte a si 
mesmo, baseado em 1 Coríntios:

1. Isto glorifi ca a Deus? (1Co 10.31)
2. É coerente com o senhorio de Cristo? (1Co 7.23)
3. É coerente com os exemplos bíblicos? (1Co 11.1)
4. É lícito e benéfi co para mim – no aspecto espiritual, mental e físico? (1Co 6.9-12)
5. Isto ajuda os outros de modo positivo e não os prejudica desnecessariamen-

te? (1Co 10.33; 8.13)
6. Isto me coloca sob o domínio de qualquer poder escravizante? (1Co 6.12)

M AN T ENDOSE FOC ALIZADO NOS BENEFÍCIOS 
DA SAN T IFIC AÇ ÃO

Embora seguir a santidade seja uma tarefa árdua, os puritanos ensinavam que Deus 
nos dá vários motivos para sermos santos. Para estimular-nos na busca da santidade, 
eles diziam que devemos nos focalizar nas seguintes verdades bíblicas:

• Deus nos chama à santidade visando ao nosso bem e à gloria dele. “Deus não nos 
chamou para a impureza, e sim para a santifi cação”, diz 1 Tessalonicenses 4.7. 
Tudo que Deus nos chama a fazer é necessário. Sua chamada e os benefícios 
que experimentamos do viver santo devem persuadir-nos a buscar e praticar a 
santidade.

A santidade fortalece nosso bem-estar espiritual, pois Deus assegura-nos que 
“nenhum bem sonega aos que andam retamente” (Sl 84.11b). Flavel disse: “O que a 
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saúde é para o coração, a santidade é para a alma”.42 Th omas Goodwin argumentou que 
“um coração santifi cado é melhor do que uma língua eloqüente”.43 No livro de Richard 
Baxter sobre santidade, os títulos dos capítulos são esclarecedores: “santidade é o 
único meio de segurança”; “santidade é o único caminho honesto”; “santidade é o ca-
minho mais proveitoso”; “santidade é o caminho mais honroso” e “santidade é o cami-
nho mais prazeroso”.44

Entretanto, o mais importante é que a santidade glorifi ca o Deus que amamos (Is 
43.21). “A santidade considera a honra de Deus muito importante”,45 disse Th omas 
Brooks. Flavel comentou que “Cristo ama tanto a santidade que a comprou para nós com 
o seu próprio sangue”.46 O puritano Peter Vinke dedicou um sermão à pergunta “como o 
evangelho da graça é o melhor motivo para a santidade?”47

• A santidade nos faz parecer com Deus e preserva nossa integridade. Watson es-
creveu: “Temos de esforçar-nos para ser semelhantes a Deus em santidade. É 
num vidro límpido que podemos ver um rosto; é num coração santo que po-
demos ver algo de Deus”.48 Cristo é o padrão de santidade para nós em sua 
humildade santa (Fp 2.5-13), compaixão santa (Mc 1.41), perdão santo (Cl 
3.13), altruísmo santo (Rm 15.3), indignação santa contra o pecado (Mt 23) 
e oração santa (Hb 5.7). A santidade que refl ete a Deus e tem Cristo como 
padrão nos guarda da hipocrisia e de recorrermos a um cristianismo do tipo 
“somente no domingo”. Dá vitalidade, propósito, signifi cado, direção e con-
tentamento ao viver diário. “A pessoa santa é a única pessoa contente no 
mundo”, escreveu Gurnall.49

Flavel disse que o padrão de nossa conduta depende amplamente da condição de 
nosso coração. Se santifi camos o homem interior, cresceremos em integridade e em to-

42 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold (Darlington, England: Evangelical Press, 
2006), p. 302. 
43 Ibid., p. 306.
44 Richard Baxter, “Th e Spiritual and Carnal Man Compared and Contrasted; or, Th e Absolute 
Necessity and Excellency of Holiness,” em Th e Select Practical Works of Richard Baxter (Glasgow: 
Blackie & Son, 1840), p. 115–291.
45 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold, p. 305.
46 John Flavel, Th e Works of John Flavel, vol. 1, p. 538–549.     
47 Peter Vinke, em Puritan Sermons, 1659–1689, vol. 4 (Wheaton, Ill.: Richard Owen Roberts, 
1981), p. 264–284.
48 Th omas Watson, A Body of Divinity, p. 172.
49 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold, p. 311.
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234 Calvinismo no Coração

das as graças de Deus, uma condição que trará mais estabilidade em tempos de tentação 
e provação.50

• A santidade evidencia a justifi cação e a eleição e fortalece a segurança. A santifi ca-
ção é o fruto inevitável da justifi cação (1Co 6.11). As duas são diferentes, mas 
nunca separadas. Deus mesmo as uniu. A justifi cação está organicamente liga-
da à santifi cação porque o novo nascimento resulta infalivelmente em uma 
nova vida. O justifi cado anda no “caminho de santidade do Rei”, disse Owen.51 
Richard Sibbes acrescentou: “Pela graça somos o que somos na justifi cação e 
produzimos o que produzimos na santifi cação”.52 Por meio de Cristo, a justifi -
cação dá ao fi lho de Deus o título de posse e a ousadia de entrar no céu, enquan-
to a santifi cação dá a adequação ao céu e a preparação necessária para desfrutá-
lo. A santifi cação é a apropriação pessoal dos frutos da justifi cação.53

A eleição também é inseparável da santidade. Como diz 2 Tessalonicenses 2.13b: 
“Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santifi cação do Espírito”. A 
eleição é uma doutrina confortadora para o crente porque é o fundamento seguro da 
graça de Deus que opera nele. Não admiramos o fato de que nossos antepassados refor-
mados consideravam a eleição um dos maiores consolos do crente, porque a santifi cação 
demonstra a eleição.54

A santidade também fortalece a segurança (1Jo 2.3; 3.19). Como ensina o Catecismo 
de Heidelberg: “Todo crente pode assegurar-se em si mesmo de sua fé pelos frutos que 
dela procedem” (pergunta 86). Os teólogos reformados concordavam que muitas das 
formas e graus de segurança experimentados pelos verdadeiros crentes, em especial a 
segurança diária, são obtidas gradualmente no caminho da santifi cação, mediante o 
cultivo diligente da Palavra de Deus, os outros meios de graça e obediência correspon-

50 John Flavel, Keeping the Heart, p. 37–45; cf. Daniel Webber, “Sanctifying the Inner Life”, em Aspects 
of Sanctifi cation, p. 54–56 e Th omas Boston, Th e Complete Works of Th omas Boston, vol. 6, p. 602–604.      
51 John Owen, Th e Works of John Owen, vol. 11, p. 254seg.
52 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold, p. 308.
53 Cf. Robert Traill, Works of Robert Traill, vol. 3 (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1975), p. 72–
77 e Joel R. Beeke, Jehovah Shepherding His Sheep (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 
1997), p. 186–188.
54 Cf. Walter Marshall, Th e Gospel Mystery of Sanctifi cation (Grand Rapids: Reformation Heritage 
Books, 2000), p. 220–221.
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dente.55 Ódio crescente do pecado, por meio da mortifi cação, e um desejo crescente de 
obedecer a Deus, por meio da vivifi cação, acompanham o progresso da fé, que se desen-
volve em segurança.

• A santidade fundamenta o serviço efi ciente para Deus. Paulo uniu a santifi cação e 
a utilidade, dizendo que “se alguém a si mesmo se purifi car destes erros, será 
utensílio para honra, santifi cado e útil ao seu possuidor, estando preparado 
para toda boa obra” (2Tm 2.21). Deus usa a santidade para auxiliar a pregação 
do evangelho e aumentar o crédito da fé cristã. A santidade é desonrada pela 
negligência de cristãos e de hipócritas, que servem freqüentemente como os 
melhores aliados de Satanás.56 Em nosso viver diário, estamos sempre fazen-
do o bem ou prejudicando; nossa conduta é uma carta aberta que todos podem 
ler (2Co 3.2). O viver santo impressiona como nada mais pode fazer; nenhum 
argumento se equipara ao viver santo. Ele revela a beleza da verdadeira reli-
gião. Como disse Matthew Henry: “A beleza da santidade não precisa de ne-
nhuma pintura [maquiagem]”.57 A santidade dá credibilidade ao testemunho 
cristão e à evangelização (Fp 2.15).58

• A santidade nos adéqua ao céu (Ap 21.27). A vida é uma sombra momentânea. 
Em última análise, a vida tem o propósito de preparar-nos para que encon-
tremos com Deus em justiça e paz. Esse tipo de encontro é impossível para 
alguém que não possui os frutos da santidade, pois como diz Hebreus 12.14, 
devemos seguir a “a santifi cação, sem a qual ninguém verá o Senhor”. Brooks 
escreveu: “O caminho de santidade que leva à felicidade é um caminho es-
treito; há apenas espaço sufi ciente para um Deus santo e uma alma santa 
andarem juntos”.59

55 Joel R. Beeke, Assurance of Faith: Calvin, English Puritanism, and the Dutch Second Reformation 
(New York: Peter Lang, 1991), p. 160seg; Quanto a uma apreciação sobre o entrelaçamento da san-
tidade com a segurança, cf. Confi ssão de Fé de Westminster, capítulo 18, e os Cânones de Dort, ca-
pítulo 4. Ver também John J. Murray, “Good Works in the Scheme of God’s Grace”, em Banner of 
Truth, no. 524 (May 2007), p. 11 e William K. B. Stoever, “Nature, Grace and John Cotton: Th e 
Th eological Dimension in the New England Antinomian Controversy”, em Church History, 44, no. 1 
(March 1975), p. 27–31.    
56 John C. Ryle, Santidade, p. 75. 
57 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold, p. 306.
58 Leonard J. Coppes, Are Five Points Enough? Ten Points of Calvinism (Manassas, Va.: Reformation 
Educational Foundation, 1980), p. 94–96.  
59 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold, p. 309, 311.
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236 Calvinismo no Coração

Edwards comentou: “O céu que eu desejava era um céu de santidade”.60 Esse é o 
desejo de todo crente verdadeiro, porque pessoas impuras não se sentirão à vontade em 
um céu santo. Watson disse: “Se Deus justifi casse um povo e não o santifi casse, ele justi-
fi caria um povo ao qual não poderia glorifi car”.61

A  ALEGRIA DA SAN T IFIC AÇ ÃO

Uma vida santa deve exalar alegria no Senhor, e não uma labuta enfadonha e nega-
tiva (Ne 8.10). A idéia de que a santidade requer uma disposição melancólica é uma dis-
torção trágica das Escrituras, pois elas afi rmam que aqueles que cultivam a santidade 
experimentam alegria verdadeira. Jesus disse: “Se guardardes os meus mandamentos, 
permanecereis no meu amor; assim como também eu tenho guardado os mandamentos 
de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo 
esteja em vós, e o vosso gozo seja completo” (Jo 15.10-11). Aqueles que seguem, com 
obediência, a santidade como um caminho de vida conhecerão o gozo que fl ui da comu-
nhão com Deus. Esse gozo inclui o seguinte:

• A alegria suprema: comunhão com Deus. Não há alegria maior do que a comu-
nhão com Deus. “Na tua presença há plenitude de alegria”, diz Salmos 16.11. A 
verdadeira alegria procede de Deus enquanto andamos em comunhão com ele. 
Quando quebramos a comunhão com Deus, por meio do pecado, só podemos 
retornar, como Davi, com oração de arrependimento, implorando: “Restitui-
me a alegria da tua salvação” (Sl 51.12). As palavras que Jesus falou ao ladrão, 
na cruz, representam o maior deleite de todo fi lho de Deus: “Hoje estarás co-
migo no paraíso” (Lc 23.43).

• A alegria incessante: segurança permanente. A verdadeira santidade obedece a 
Deus e confi a nele. Ela diz com segurança: “Sabemos que todas as coisas coo-
peram para o bem daqueles que amam a Deus” (Rm 8.28), mesmo quando não 
pode ver o fi m. Como aqueles que trabalham fi elmente numa tapeçaria persa, 
entregando cegamente os fi os coloridos àquele que elabora o padrão acima 
deles, os santos de Deus lhe entregam até mesmo os fi os negros que ele exige, 
sabendo que o padrão dele é perfeito, ainda que não possa ser visto agora. Você 
conhece essa profunda confi ança, semelhante à de uma criança, de crer nas 

60 Ibid.
61 Ibid., p. 309.
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palavras de Jesus: “O que eu faço não o sabes agora; compreendê-lo-ás depois” 
(Jo 13.7). Essa alegria incessante e estabilizadora ultrapassa o entendimento. 
A santidade produz um contentamento jubiloso, pois “grande fonte de lucro é 
a piedade com o contentamento” (1Tm 6.6).

• A alegria antecipada: recompensa eterna e graciosa. Jesus suportou seus sofrimen-
tos por contemplar de antemão a alegria de sua recompensa (Hb 12.1-2). Os 
crentes também podem olhar para frente e contemplar a entrada na alegria de 
seu Senhor, visto que seguiram a santidade durante toda a sua vida. Pela graça, 
eles podem antecipar, com exultação, a recompensa eterna de ouvirem: “Muito 
bem, servo bom e fi el; foste fi el no pouco, sobre o muito te colocarei; entra no 
gozo do teu senhor” (Mt 25.21). John Whitlock comentou: “Este é o caminho do 
cristão, e este, o seu fi m: o seu caminho é a santidade, e o seu fi m, a felicidade”.62

A santidade é a sua própria recompensa, porque a glória eterna é santidade aperfei-
çoada. “As almas dos crentes são, em sua morte, tornadas perfeitas em santidade”, diz o 
Breve Catecismo de Westminter (pergunta 37). Os corpos dos crentes serão ressuscita-
dos, imortais e incorruptíveis, perfeitos em santidade, completos em glorifi cação (1Co 
15.49, 53). Por fi m, o crente será o que ele deseja ser desde o seu novo nascimento: per-
feitamente santo. Entrará na glória eterna de Jesus Cristo como um fi lho de Deus e co-
herdeiro com Cristo (Fp 3.20-21; Rm 8.17). Ele será fi nalmente como Cristo, santo e sem 
mácula (Ef 5.25-27), magnifi cará e exaltará, em toda a eternidade, a insondável generosi-
dade da graça soberana de Deus. Na verdade, como afi rmou Calvino: “O pensamento da 
grande nobreza que Deus nos outorgou deve aguçar nosso desejo por santidade”.63

O C AMINHO DE SAN T IFIC AÇ ÃO

Para ser verdadeiramente santifi cado, nosso coração precisa de mortifi cação contí-
nua. Como Owen nos adverte:

Temos de praticar [a mortifi cação] cada dia, em todos os deveres. O pecado não morrerá se 
não for constantemente enfraquecido. Poupe-o, e ele se curará de suas feridas, e recuperará 
suas forças. Temos de vigiar sempre contra as operações deste princípio do pecado – em nos-
sos deveres, em nossa vocação, em nossa conversa, em nosso descanso, em nossas difi culda-

62 I. D. E. Th omas, Th e Golden Treasury of Puritan Quotations, p. 140.
63 Citado em John Blanchard, More Gathered Gold, p. 153.
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238 Calvinismo no Coração

des, em nossas alegrias e em tudo que fazemos. Se formos negligentes em qualquer ocasião, 
sofreremos por causa do pecado; qualquer engano, qualquer descuido é perigoso.64

Portanto, continuemos a desarraigar o pecado e a cultivar a santidade. Combatamos 
o bom combate da fé sob a direção do melhor dos generais, Jesus Cristo; com o melhor 
dos advogados íntimos, o Espírito Santo; por meio da melhor das certezas, as promessas 
de Deus, tendo em vista o melhor dos resultados, a glória eterna.

Você está convencido de que cultivar a santidade é digno do preço de negar o pecado 
e seguir a Deus? Você conhece a santidade genuína, que é operada pelo Espírito, centra-
da em Cristo e glorifi ca a Deus? Conhece a alegria de experimentar o jugo suave de 
Cristo, a alegria de não pertencer a si mesmo, mas ao seu “fi el Salvador Jesus Cristo”, 
que o torna “desejoso e pronto a viver para ele daqui em diante” (Catecismo de 
Heidelberg, pergunta 1).

“Você quer ser santo?... Então terá de começar com Cristo... Você deseja continuar 
santo? Nesse caso, permaneça em Jesus Cristo”, disse Ryle.65 Spurgeon afi rmou: “A santi-
dade não é o caminho para Cristo; Cristo é o caminho para a santidade”.66 Sem ele, não 
há santidade. A santidade não é uma lista de faça e não faça; é vida em Jesus Cristo. Ele 
é o caminho de santifi cação (1Co 1.30).

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. O que é a semelhança com a Trindade? Como deve ser buscada?

2. O que é mortifi cação? É um conceito bíblico? Por que sim ou não?

3. Que recursos Deus nos concede para ajudar-nos a crescer em santidade?

4. Quais são os benefícios da santifi cação?

5. Por que a alegria é uma parte essencial da vida cristã? Você é um cristão ale-
gre? Por que sim ou não? Se não, o que você pode fazer para reparar essa 
situação? 

64 John Owen, Th e Works of John Owen, vol. 3, p. 310.
65 John C. Ryle, Santidade, p. 83-84.
66 Citado em John Blanchard, Gathered Gold (Welwyn, England: Evangelical Press, 1984), p. 146.
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CAPÍTULO 16

REFORMANDO A IGREJA
DEREK W. H. THOMAS

O modelo de governo de igreja que Calvino idealizou para ser usado em Genebra foi caracterizado por 

organização forte e supervisão meticulosa da moralidade e dos costumes.1

Bengt Hägglund

E m muitos casos, os nomes de igrejas estão fundamentados em sua tradição 
eclesiástica e forma de governo específi cos. Por exemplo, os batistas fi caram 

conhecidos por sua insistência no batismo somente daqueles que crêem. Os metodistas 
foram assim chamados por causa de sua abordagem metódica quanto à santidade. Os 
luteranos foram distinguidos por sua anuência às doutrinas da teologia de Martinho 
Lutero. Os episcopais foram assim designados por causa de sua visão quanto ao ofício do 
bispo (no grego, episkopos) como distinto do ofício de pastor ou presbítero. Os presbite-
rianos devem seu nome à sua insistência no fato de que um bispo ou ancião é um presbí-
tero e de que as Escrituras ensinam uma forma representativa de governo eclesiástico 
em que os presbíteros são eleitos pelo povo de Deus.

O presbiterianismo se desenvolveu durante o século XVII e teve expressão clássica 
na Ordem de Governo Presbiteral da Igreja,2 o documento produzido pela Assembléia 
de Westminster em 1645. No entanto, o presbiterianismo está fi rmemente arraigado 
nas igrejas calvinistas da Europa, em particular a igreja de Genebra que foi liderada pelo 

1 Bengt Hägglund, History of Th eology, 4th ed., trans. Gene J. Lund (St. Louis: Concordia, 2007), 
p. 264.  
2 O título completo do documento é “Th e Form of Presbyterial Church-Government ASSEMBLY AT 
EDINBURGH, February 10, 1645, Sess. 16. ACT of the GENERAL ASSEMBLY of the KIRK of SCO-
TLAND, approving the Propositions concerning Kirk-government, and Ordination of Ministers.”  
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242 Calvinismo na Igreja

reformador João Calvino. E, como tal, incorpora a visão calvinista singular para a estru-
tura da igreja.

As duas perguntas críticas da Reforma do século XVI foram, nas palavras do carce-
reiro de Filipos, “o que devo fazer para ser salvo?” e, citando Cipriano, “onde posso achar 
uma igreja verdadeira?” Cipriano insistiu: “Você não pode ter a Deus como Pai a menos 
que tenha a igreja como mãe”,3 uma metáfora que Calvino adotou e explorou, reintro-
duzindo essa ênfase com zelo considerável. Por isso, nós o vemos descrevendo, no livro 
IV de suas Instituas da Religião Cristã, a igreja em uma linguagem extraída da metáfora 
de Cipriano: “Não há outra maneira de entrarmos na vida, se esta mãe não nos conceber 
em seu ventre, não nos der à luz, não nos nutrir em seu seio e, por último, se ela não nos 
mantiver sob o seu cuidado e orientação até que, despojando-nos da carne mortal, nos 
tornemos como os anjos”.4

Para Calvino, a igreja era essencial a um entendimento da natureza dos propósitos 
redentores de Deus neste mundo caído. Calvino acreditava que a salvação de pecadores 
não acontece em um vácuo, mas no crisol da igreja visível. “Estou limpo em minha pró-
pria consciência e tenho a Deus e aos anjos como testemunhas de que, a partir do mo-
mento em que assumi o ofício de mestre na igreja, não tenho outro propósito se não o de 
benefi ciar a igreja”,5 escreveu Calvino no prefácio das Institutas. John T. McNeill co-
mentou que “Calvino via a Reforma como a restauração da verdadeira igreja católica que 
havia sido quase completamente suprimida e ocultada na época anterior”.6 E Henry 
Meeter, em um resumo dos principais ensinos do calvinismo, incluiu a “eminente dou-
trina” da igreja.7

Cercado, de um lado, por um catolicismo ressurgente e, de outro lado, por um sec-
tarismo persistente, Calvino (como o fez, em alguma medida, Lutero antes dele) se em-
penhou por determinar o relacionamento preciso da igreja (que consistia, como Lutero 
dissera, “de todo o número dos predestinados”8) com o que é “visível”. Como o conclu-

3 Cyprian, On the Unity of the Catholic Church 6 (Corpus Christianorum, Series Latina, 3.1.214).
4 Inst., 4.1.4.
5 Inst., 1.4 (ênfase acrescentada).
6 John T. McNeill, Th e History and Character of Calvinism (Oxford: Oxford University Press, 1954), 
p. 216. McNeill acrescenta: “A doutrina da igreja era uma doutrina à qual Calvino atribuía muita 
importância e que ele se esforçava por esclarecer” (ibid., p. 214).
7 Henry Meeter, Th e Basic Ideas of Calvinism, 6th ed., rev. Paul A. Marshall (Grand Rapids: Baker, 
1990), p. 46.  
8 Martin Luther, D. Martin Luthers Werke: Kritische Gesamtausgabe, vol. 2, ed. J. K. F. Knaake et al 
(Weimar, 1883), p. 287. Neste ponto Lutero dependeu da obra de Agostinho. Ver Augustine, City of 
God, passim, e On Baptism III.xix.26 (Patrologiae Cursus Completus; Series Latinae, 221 vols. [Paris, 
1844–1855], 43.152). Lutero afi rmava que não queria edifi car a igreja como Platão queria edifi car o 
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íram outros que viveram antes e depois dele, certas “marcas” (notae) indicam a veracida-
de da igreja. Calvino escreveu: “Para que o título ‘igreja’ não nos engane, toda congrega-
ção que reivindica o nome de ‘igreja’ tem de ser testada por este padrão, como que por 
uma prova de autenticidade”.9

Eruditos da teologia luterana têm insistido que essas marcas funcionam mais como 
uma descrição da “igreja ideal” do que como pré-requisitos para que um grupo de pesso-
as seja considerado uma igreja. Mas, para Calvino, as marcas eram mais do que descriti-
vas; eram elementos constituintes de uma verdadeira igreja, sem os quais não existe 
igreja. Ele disse: “Onde quer que vejamos a Palavra de Deus sendo pregada e ouvida em 
sua pureza e os sacramentos sendo ministrados de acordo com a instituição de Cristo, 
ali, sem dúvida alguma, existe uma igreja de Deus [cf. Ef 2.20]”.10

Portanto, as marcas de uma igreja desempenharam um papel diferente no calvinis-
mo eclesiástico, visto que foram extraídas dos atributos mais descritivos do Credo 
Niceno – “a igreja una, santa, católica e apostólica”.11 Por testar a visibilidade da unida-
de, da santidade, da universalidade e da apostolicidade da igreja, Calvino disse: “A face 
da igreja emerge visivelmente diante de nossos olhos”.12

Calvino não seguiu Martin Bucer em elevar a disciplina da igreja ao status de notae. 
No entanto, ele não menosprezou a importância da ministração correta da disciplina 
para o bem-estar da igreja. A disciplina era o nervo (pro nervis) pelo qual os membros do 
corpo eram mantidos juntos, cada um em seu devido lugar.13 Calvino chegou a dizer, na 
primeira edição de suas Institutas, que “exemplo de vida” estava entre as “marcas mais 
seguras”14 da igreja visível.

Embora Calvino se preocupasse com o estado visível da igreja, é importante lem-
brar sua convicção de que “à luz da eternidade” (sub specie aeternitatis) a igreja de Deus 

estado, que seria em lugar algum” (WA 7, 683). Citado por Paul D. L. Avis, em Th e Church in the Th e-
ology of the Reformers (Atlanta: John Knox Press, 1981), p. 4. 
9 Inst., 4.1.11.
10 Inst., 4.1.9. A Primeira Confi ssão Escocesa (1560), capítulo 18, e a Confi ssão Belga (1561), artigo 
29, acrescentavam uma terceira marca: a disciplina.
11 Cf. G. C. Berkouwer, Th e Church (Grand Rapids: Eerdmans, 1976), p. 13–14.
12 Inst., 4.1.9. Harro Höpfl  argumentou que o interesse de Calvino no aspecto invisível da identi-
dade da igreja recuou crescentemente a segundo plano, até que sua ênfase inicial sobre a igreja como 
uma comunhão de santos foi eclipsada por completo (Th e Christian Polity of John Calvin [Cambridge: 
Cambridge University Press, 1982], p. 34). Entretanto, essa afi rmação é um exagero baseado na 
observação da quantidade de material quanto ao aspecto visível da igreja presente na edição fi nal e 
expandida das Institutas, em comparação com a edição de 1536.
13 Inst., 4.12.1.
14 CO 1:89; cf. Alister McGrath, Reformation Th ought: An Introduction, 3rd ed. (Oxford: Blackwell, 
1999), p. 209. 

Reformando a Igreja
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não pode ser completamente extinta, não importando quão frágil ela pareça na terra. 
Essa verdade impediu Calvino de recusar-se a dar o título de “igreja” a algumas igrejas 
específi cas que ainda eram tecnicamente católicas romanas, dizendo: “Visto que algu-
mas marcas permanecem, não impugnamos a existência de igrejas entre eles”.15

SURGIMEN TO DO GOVERNO ECLE SIÁ ST ICO C ALVINI STA

Calvino retornou a Genebra em 1541, depois de três anos e meio de exílio em 
Estrasburgo, sob a condição de que a cidade aceitasse a visão de quatro ofícios na igre-
ja: pastor, mestre, presbítero e diácono. Calvino apresentou esse conceito em um ma-
nifesto eclesiástico publicado em 1541, sob o título de Les Ordonnaces Ecclessiastique. 
De acordo com Alexandre Ganoczy, Calvino devia a Bucer essa visão quádrupla do 
ofício eclesiástico.16

As Ordenanças Eclesiásticas rascunhadas por Calvino foram aprovadas pelos con-
selhos de Genebra dois meses depois de seu retorno. Como David F. Wright disse: “Não 
podemos exagerar o signifi cado desta formulação da nova ordem da igreja a ser imple-
mentada em Genebra... Embora as revisões feitas pelos conselhos tenham enfraquecido 
algumas de suas provisões e deixado outras ambíguas, ela representava amplamente o 
que se tornou por meio de Calvino, em particular, um traço distintivo da tradição refor-
mada, ou seja, um ordenamento defi nido e claro da vida congregacional”.17 E Bengt 
Hägglund escreveu que “o modelo de governo de igreja que Calvino idealizou para ser 
usado em Genebra foi caracterizado por organização forte e supervisão meticulosa da 
moralidade e dos costumes”.18

Para Calvino, isso signifi cava que, embora houvesse uma única igreja em Genebra, 
havia três paróquias – a semente do que se tornaria um governo eclesiástico “conexo”, e 
não estritamente “congregacional” ou “independente”. Esse modelo, estendido para se 
tornar uma igreja nacional, existiria primeiramente na França, depois, na Escócia e na 
Holanda.

As Ordenanças tratavam das “quatro ordens de ofícios instituídos por nosso Senhor 
para o governo de sua igreja”, ou seja, pastores, doutores (i. é, mestres ou professores), 
presbíteros e diáconos. Quase tudo nas Ordenanças foi apresentado com base nesses 

15 Inst., 4.2.12.
16 Alexandre Ganoczy, Calvin: Th éologien de l’Eglise et du Ministère (Paris, 1964), p. 298–299.
17 David F. Wright, “Calvin’s Role in Church History”, em Donald K. McKim (ed.), Th e Cambridge 
Companion to John Calvin (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), p. 284.    
18 Bengt Hägglund, History of Th eology, p. 264.   
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quatro títulos. Os doutores eram, na realidade, um subconjunto dos pastores ou minis-
tros e estavam sujeitos ao mesmo código de disciplina.19 O presbiterato, insistia Calvino, 
era uma ordem de ministério apostólico, embora em Genebra os presbíteros servissem 
também como representantes do conselho da cidade. A palavra presbítero era usada para 
defi nir os conceitos do Novo Testamento tanto de ancião como de bispo. Em um comen-
tário sobre 1 Timóteo 5.17, o qual afi rma que alguns presbíteros são dignos de “dobrados 
honorários”, Calvino escreveu:

O signifi cado cristalino das palavras está no fato de que havia alguns que governavam bem e 

de forma honrosa, no entanto não eram detentores da função pedagógica. Elegiam-se homens 

solícitos e bem preparados, os quais, juntamente com os pastores num concílio comum, e in-

vestidos com a autoridade delegada pela Igreja, se destinavam a ministrar a disciplina e a agir 

como censores com vistas à disciplina moral.20

Em outras palavras, Calvino viu nas Escrituras a base de um “consistório” ou “ses-
são” e procurou implementar essa estrutura em Genebra.

Entre os presbíteros havia pastores que Calvino considerava mais responsáveis 
pelo crescimento espiritual da igreja, ao manterem a pureza de doutrina. De acordo com 
Calvino, o papel do pastor é “representar o Filho de Deus”. No comentário sobre 1 
Timóteo 3.1, ele acrescentou:

Porquanto, representar o Filho de Deus (sustinere personam Filii Dei) não é algo de pouca mon-

ta, diante da gigantesca tarefa de erigir e expandir o reino de Deus, de cuidar da salvação das 

almas, as quais o Senhor mesmo condescendeu comprar com seu próprio sangue, e de gover-

nar a Igreja que é a herança de Deus.21

Calvino descreve como os pastores devem ser escolhidos. Não devem se atirar a 
isso; antes, precisam ser chamados de acordo com a ordem prescrita pela igreja. Em 
Genebra, isso consistia de uma seleção e uma prova por um grupo de pastores, apresen-

19 Calvino serviu também como palestrante durante todo o seu tempo em Genebra, embora o es-
tabelecimento formal da Academia não se concretizou até 1559, cinco anos antes de sua morte.
20 João Calvino, Pastorais (São José dos Campos, SP: Fiel, 2009), p. 146. Neste comentário, não há 
nenhuma sugestão do que, mais tarde, se tornaria um presbiterianismo de “direito divino”. Ver 
John Richard de Witt, Jus Divinum: Th e Westminster Assembly and the Divine Right of Church Govern-
ment [Kampen: J. H. Kok, 1969]). 
21 João Calvino, Pastorais, p. 79. 
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tação ao conselho da cidade e aprovação da congregação. O processo envolvia ordenação, 
que Calvino descreveu como um “legítimo ato de consagração diante de Deus, algo que 
só podia ser efetuado pelo poder do Espírito Santo”.22

Calvino tinha em alta estima o ofício de diácono, e a igreja em Genebra demonstra-
va um entendimento sofi sticado do papel que os diáconos cumpriam, nos ministérios de 
misericórdia e compaixão.23 Os diáconos demonstravam habilidade na obra social e no 
cuidado pastoral; ministravam alívio aos pobres e visitam os que estavam no hospital. A 
forma de governo calvinista de nossos dias parece ver o diaconato como um “berçário” 
de onde o presbítero, ou o ancião, ou o bispo é escolhido; mas Calvino via isso como uma 
deterioração dos ofícios.24

O governo eclesiástico de Calvino diferia da igreja católica e do episcopado da igreja 
anglicana – ou seja, o governo por meio de bispos monárquicos que eram considerados 
como supervisores ou superintendentes dos presbíteros. O pensamento eclesiástico de 
Calvino também se distanciava da independência, que insistia na autonomia da igreja lo-
cal. Alguns independentes também chegaram a concordar com a opinião de que os presbí-
teros regentes da igreja deveriam ser distinguidos dos presbíteros docentes (ou pastores).

C ALVINI SMO ECLE SIÁ ST ICO

Três princípios fundamentais emergiram no calvinismo eclesiástico, sendo o principal 
deles a paridade entre presbíteros e bispos. É digno de nota o fato de que até o bispo angli-
cano de Durham, J. B. Lightfoot, ensinou que bispos e presbíteros no Novo Testamento 
eram equivalentes e sinônimos.25 Igualmente importante é a questão da pluralidade de 
presbíteros. Os presbiterianos, “insistindo na sufi ciência da Escritura, afi rmam que, por 
preceito e por exemplo, o Novo Testamento apresenta uma ordem eclesiástica na qual uma 
pluralidade de presbíteros se reúne para governar a igreja”.26 Em terceiro lugar, há uma 
ênfase na conexão. As igrejas locais são organizadas em um presbitério ou, entre as igrejas 

22 João Calvino, Pastorais, p. 201. Commentary em 2 Timóteo 1.6 (CO 52:349–350). 
23 Quanto a uma amostra da preocupação com o interesse social em Genebra, ver William Monter, 
Calvin’s Geneva (New York: John Wiley and Sons, 1967); Studies in Genevan Government (1536–1605) 
(Geneva: Librarie Droz, 1964); e William C. Innes, Social Concern in Calvin’s Geneva (Allisan Park, 
Pa.: Pickwick Publications, 1983). 
24 Ver as observações feitas por Calvino em seu comentário sobre 1 Timóteo 3.13, Pastorais, p. 
92-93 (CO 52:286–287).
25 Ver o ensaio “Th e Christian Ministry”, em seu St. Paul’s Epistle to the Philippians (London: Mac-
millan, 1873), p. 179–267.
26 Edmund Clowney, A Igreja (São Paulo: Cultura Cristã, 2007), p. 191.
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reformadas continentais, uma classe, um corpo que possui, tecnicamente, todos os poderes 
dos bispos episcopais, tal como a autoridade de orientar um ministro a deixar uma congre-
gação e realizar um trabalho de evangelização em outro lugar.27   

O calvinismo eclesiástico assegura o governo da igreja pelos ofícios eclesiásticos 
bíblicos, cortes eclesiásticas e padrões estabelecidos nas confi ssões. Como Kevin Reed 
insiste, onde essas três coisas estão presentes, ali há um “governo presbiteriano”.28 
Evidentemente, tem havido distinções nesta forma de governo quando ele se desenvol-
veu em lugares como a Escócia e a América do Norte, opostas à da Holanda e de outros 
lugares da Europa. Diferenças surgiram quanto aos poderes das “cortes superiores” so-
bre as congregações locais. Em alguns casos, ainda existem debates que dizem respeito a 
se deve haver “governo de cima para baixo” ou “governo de baixo para cima”, sugerindo 
inquietações sobre o que pode parecer uma forma de tirania burocrática, no primeiro 
caso, e congregacionalismo insipiente, no segundo. No entanto, esse governo continua 
a ser a essência do sistema de governo eclesiástico presbiteriano ou reformado, cujas 
raízes foram plantadas fi rmemente no solo da Genebra do século XVI. Assim, a infl uên-
cia do governo eclesiástico calvinista ainda é amplamente visível, enquanto se espalha 
aos vários continentes do globo no século XXI.

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. De onde se originou o termo presbiteriano?

2. Qual era o ponto de vista de Calvino sobre a igreja?

3. Como esse ponto de vista diferia do episcopado da igreja anglicana e do sis-
tema de governo eclesiástico dos independentes?

4. Na percepção de Calvino, que papéis os presbíteros deviam cumprir na igreja 
local?

27 Donald MacLeod, A Faith to Live By (Ross-shire, U.K.: Mentor Publications, 1998), p. 264.
28 Kevin Reed, Biblical Church Government (Dallas: Presbyterian Heritage Publications, 1983), p. 4. 
Quanto a um resumo do desenvolvimento do presbiterianismo na Inglaterra e na América, ver o 
capítulo “Presbiterianism”, escrito por Roy Taylor, em Who Runs the Church: Four Views on Church 
Government (Grand Rapids: Zondervan, 2004), p. 73-79.

Reformando a Igreja
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CAPÍTULO 17

FUNDAMENTOS DO CULTO REFORMADO
RAY LANNING

A maneira aceitável de cultuar a Deus foi instituída por ele mesmo e tão limitada por sua vontade 

revelada, que ele não pode ser adorado de acordo com as imaginações e invenções dos homens ou as 

sugestões de Satanás, sob qualquer representação visível ou qualquer outra maneira não prescrita na 

Escritura Sagrada.1

Confissão de Fé de Westminster

D as muitas mudanças aprovadas pelos reformadores, nenhuma foi tão drástica 
como a mudança no culto público. A missa em latim foi descartada com todos 

os seus acessórios: altares, sacerdotes e acólitos; vestimentas e paramentos; crucifi xos, 
velas, hóstia, relicários, custódias; imagens e relíquias de santos mortos; rosários, biom-
bos e balaustres do altar; coros e órgãos. O assunto da adoração pública assumiu grande 
urgência, porque a missa era central á fé e à vida da igreja que existia antes da Reforma. 
Algo substancial era necessário para substituí-la na fé e na devoção das pessoas.

Martinho Lutero abriu o caminho com sua missa germânica, que remodelou a mis-
sa católica na linguagem do povo, excluindo as corrupções visíveis. João Calvino se 
sentiu compelido a ir além. Ele propôs um retorno à forma e maneira mais simples da 
igreja pré-papal. Calvino tem sido citado para justifi car as mudanças litúrgicas ocorrida 
nas igrejas da Europa e dos Estados Unidos nestes últimos cem anos. Nas igrejas lutera-
nas e anglicanas, muitas práticas da igreja católica foram reintroduzidas, e “fazer como 
Roma faz” obscureceu qualquer senso de diferença teológica com o catolicismo. Em ou-

1 Westminster Confession of Faith (Glasgow: Free Presbyterian Publications, 1994), p. 90 (cap. 
21, sec. 1).  
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250 Calvinismo na Igreja

tras igrejas protestantes, o caos litúrgico surgiu da ausência de consideração preponde-
rante para com as Escrituras, o testemunho histórico da igreja e a Reforma.

  Não é possível apresentar aqui uma história abrangente do culto reformado. 
Começo com Calvino porque sua infl uencia é bastante abrangente, não importando que 
segmento da família de igrejas reformadas tenhamos em vista. Depois, considero a in-
fl uência de Calvino estendida à Inglaterra e à Escócia por meio de John Knox, os purita-
nos e os teólogos da Assembléia de Westminster. Por fi m, discuto brevemente os desen-
volvimentos posteriores nos Estados Unidos.

A LI TURGIA DE C ALVINO

Calvino introduziu uma verdadeira liturgia da Palavra. A exposição da Escritura 
Sagrada era o ato central do culto, o grande agente transformador que evocava e ilumi-
nava todos os outros atos de adoração. Os sacramentos, reduzidos ao batismo e à Ceia 
do Senhor, se tornaram subordinadas à pregação da Palavra e foram destituídas de em-
belezamento anti-bíblico. E a congregação novamente ergueu sua voz em cânticos, 
quando versões métricas de salmos foram introduzidas.

A liturgia de Calvino está incluída em sua obra Treatises on the Sacraments [Tratados 
sobre os sacramentos],2 sob o título de “Formas de Oração na Igreja”. Nos dias de 
Calvino, não havia um guia melhor para a prática da liturgia reformada. Essa mesma 
obra apresenta o comentário de Calvino sobre a sua prática litúrgica e sacramental na 
última parte da seção intitulada “Catecismo da Igreja de Genebra”.3   

   O culto de Calvino para o Dia do Senhor é uma liturgia da Palavra em pelo menos 
três sentidos. Primeiro, o ato central da liturgia é o sermão, a exposição fi el da Palavra de 
Deus para a edifi cação de sua igreja. O sermão é precedido pela invocação do nome de 
Deus, a confi ssão de pecados com absolvição, o canto de um salmo e a oração do ministro 
em favor da ajuda do Espírito Santo na pregação – tudo isso preparava para se ouvir 
proveitosamente a Palavra. O sermão era seguido por uma oração de intercessão, incor-
porando uma paráfrase expandida da oração do Pai Nosso, por repetição do Credo 
Apostólico, pela ministração dos sacramentos e, fi nalmente, por uma bênção. Todos 
esses são atos de fé em resposta à Palavra de Deus.

2 John Calvin, Treatises on the Sacraments, em Tracts by John Calvin, vol. 2, trans. Henry Beveridge 
(Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2002), p. 100–122.   
3 Ibid., vol. 2, p. 81-94.
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Segundo, o culto inclui somente os elementos que têm respaldo na Palavra de Deus; 
as gerações posteriores de reformados chamaram essa diretiva de “princípio regulador 
do culto”. Nenhum espaço é dado à mente ou à imaginação do homem. Calvino disse que 
seguir no culto as suas próprias idéias, as invenções de outros homens ou as tradições 
humanas é um ato de apostasia ou de idolatria, um afastamento da verdade da Palavra 
de Deus e o culto de algo falso no lugar do que Deus instituiu. Comentando sobre as pa-
lavras de Cristo ditas á mulher samaritana em João 4.22, “vós adorais o que não conhe-
ceis”, Calvino disse: “Embora se bajulem e se louvem muito aqueles que adoram a Deus 
com base em suas próprias noções ou nas tradições de homens, esta única Palavra, tro-
vejando do céu, destrói toda coisa divina e santa que eles imaginam possuir: Vós adorais 
o que não conheceis”.4

Terceiro, o conteúdo de cada parte da liturgia é extraído da Escritura, desde Salmos 
124.8, usado como invocação no começo do culto, à bênção de Arão (Nm 6.24-26), no 
fi nal. As orações abundam de citações e alusões das Escrituras, cada parágrafo invocan-
do alguma promessa, preceito ou precedente específi co, seguido por sua aplicação às 
necessidades da congregação ou à igreja mais ampla. Quando a Escritura não é lida, 
pregada ou apropriada em oração, é cantada como louvores a Deus na forma de uma 
versão métrica de um salmo. Do começo ao fi m, a liturgia de Calvino é um encontro com 
a verdade das Escrituras Sagradas.

Em relação aos sacramentos, tem-se dado grande atenção ao pensamento de 
Calvino sobre a maneira como Cristo está presente no sacramento da Ceia do Senhor. 
Um exame cuidadoso da “Maneira de Celebrar a Ceia do Senhor”, escrito por Calvino, 
mostra que ele negava qualquer presença real de Cristo nos elementos da Ceia. Pelo 
contrário, o sacramento é um meio pelo qual os participantes, exercendo fé na promessa 
de Cristo, temos de “elevar nossas mentes e corações ao alto, onde Jesus Cristo está, na 
glória de seu Pai, e de onde o buscamos em nossa redenção”. Calvino prosseguiu, dizen-
do: “Não nos deleitemos com esses elementos corruptíveis e terrenos que vemos com os 
olhos e tocamos com a mão, para que o vejamos ali, como se ele estivesse encerrado no 
vinho e no pão”.5

Essa parte da liturgia foi chamada de Sursum Corda (erguei vosso coração) de 
Calvino.6 Mais do que um mero tipo de memorialismo, esse ato sincero de fé conduz o 

4 John Calvin, “Th e Gospel according to St. John, 1–10”, Calvin’s New Testament Commentaries, 
trans. T. H. L. Parker (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), p. 99. 
5 John Calvin, Treatises on the Sacraments, em Tracts by John Calvin, vol. 2, p. 121–122.
6 Uma parte da missa em que o sacerdote diz: “Erguei o vosso coração”, e as pessoas respondem: 
“Nós o erguemos ao Senhor”.

Fundamentos do Culto Reformado
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crente às cortes celestiais, para ali ser alimentado com a carne e o sangue que dão vida, 
do Cristo crucifi cado, ressuscitado e ascendido ao céu.

Igualmente clara é a maneira pela qual Calvino subordinou os sacramentos ao mi-
nistério da Palavra. Em qualquer Dia do Senhor determinado, poderia haver um sacra-
mento, mas também haveria, com certeza, um sermão. Calvino ensinava aos catecúme-
nos que os sacramentos eram acrescentados à pregação da Palavra como outros meios 
pelos quais Deus fala conosco.7

Calvino colocou a celebração da Ceia do Senhor na estrutura da liturgia da 
Palavra. Ele disse: “No dia da comunhão, o ministro refere-se a ela no fi nal de seu 
sermão ou, se tiver motivos, torna-a o assunto de todo o sermão, a fi m de expor às 
pessoas o que nosso Senhor pretende ensinar e signifi car por meio do sacramento e 
de que maneira nos cumpre recebê-la”.8 É conveniente que o sacramento seja admi-
nistrado somente pelos ministros da Palavra, “pois as duas coisas, isto é, o alimentar 
o povo de Deus com a doutrina da piedade e o administrar o sacramento estão unidas 
por um vínculo indissolúvel”.9

A forma de Calvino para a Ceia do Senhor é ricamente didática. Ele se esforçou para 
enfatizar o relacionamento mestre-discípulo entre Cristo e o crente, fazendo do sacra-
mento um meio de formação do discípulo. O valor do sacramento está no que ela ensina 
e signifi ca, e não em qualquer poder inerente em suas ações ou elementos.

A ministração do sacramento é reduzida aos termos mais simples e inclui elemen-
tos de explicação e aplicação. Em uma nota anexada à “Maneira de Celebrar a Ceia do 
Senhor”, Calvino defendeu essa conformidade bíblica. Para corrigir as adulterações, 
corrupções e abusos da missa, Calvino afi rmou que “não achamos nenhum meio melhor 
ou mais apropriado do que retornarmos à instituição pura de Jesus Cristo, ao qual cum-
primos de modo simples, como é evidente”.10

Quanto ao assunto da freqüência, embora Calvino favorecesse uma celebração se-
manal, sua liturgia não menciona isso. Parece não haver qualquer idéia quanto a uma 
agenda estabelecida deste sacramento; as instruções exigem apenas “que no domingo 
anterior àquele em que a Ceia é ministrada, ela seja intimada [anunciada] às pessoas”.11 
Há três razões para isso: primeira, que cada pessoa se prepare para receber dignamente 
o sacramento; segunda, excluir pessoas novas que não foram instruídas ou não fi zeram 

7 John Calvin, Treatises on the Sacraments, em Tracts by John Calvin, vol. 2, p. 83.
8 Ibid., vol. 2, p. 119.
9 Ibid., vol. 2, p. 93.
10 Ibid., vol. 2, p. 122.
11 Ibid., vol. 2, p. 119.
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uma profi ssão pública de fé; terceira, encorajar os “estranhos” (incrédulos ou pessoas 
não-convertidas; posteriormente, a expressão usada é “aqueles que não são da compa-
nhia dos fi éis”) a “vir e a se apresentar para receber instrução em particular”.12

Um dos aspectos do culto reformado abordado tão-somente na liturgia de Calvino 
é a sua ênfase no canto congregacional. Nada era mais distintivo do culto público na 
igreja de Genebra do que o canto congregacional de versões métricas dos salmos.

A solmodia métrica traduz a poesia dos salmos hebraicos às formas ou medidas 
(“métrica”) de outra língua. Essas versões métricas podem ser colocadas em melodias 
existentes ou melodias elaboradas nos moldes da música de determinada cultura. O re-
sultado é uma salmodia numa forma acessível ao homem comum, tanto na letra como 
na música.

A salmodia métrica de Calvino foi um passo além ao adaptar os salmos para o uso 
no culto público. As suas versões e, mais tarde, as de seus colegas Clement Marot e 
Th eodore Beza incluíam elementos de exposição e aplicação. O resultado foi uma tradu-
ção litúrgica que capacitou as pessoas de Genebra a adotar os antigos salmos de Davi 
como seus próprios cânticos de louvor. Todo senso de distância – lingüístico, temporal, 
cultural, intelectual ou espiritual – foi transcendido.

Calvino acreditava na singularidade dos salmos e em sua conveniência inata para o 
canto no culto, visto que eram parte da Palavra de Deus escrita. Em seu comentário so-
bre o livro de Salmos, Calvino escreveu: “Tenho por costume denominar este livro... de: 
‘Uma Anatomia de Todas as Partes da Alma’, pois não há sequer uma emoção da qual al-
guém porventura tenha participado que não esteja aí representada como num espelho”. 
Calvino argumentou também que uma “melhor e mais inerrante regra para guiar-nos 
nesse exercício [oração] não pode ser encontrada em outra parte, senão nos Salmos”.13

A liturgia de Calvino revela que ele defi niu um limite entre o conteúdo bíblico da fé 
reformada e a maneira bíblica pela qual esse conteúdo deveria ser proclamado, exposto, 
aceito e praticado no culto público. O que Calvino disse sobre a sua “Forma de Ministrar o 
Batismo” pode ser dito de sua liturgia como um todo: “Temos uma forma de batismo que 
Jesus Cristo instituiu, os apóstolos mantiveram e a igreja praticou; e não há nada de que 
podemos ser acusados, exceto de que não somos mais sábios do que o próprio Deus”.14

Calvino atingiu um equilíbrio entre forma e liberdade que não se perdeu nas gera-
ções seguintes. Por um lado, Calvino não se opunha a formas de oração e instrução escri-

12 Ibid., vol. 2, p. 120.
13 João Calvino, “Dedicatória”, em Salmos, vol. 1 (São José dos Campos, SP: Fiel, 2009), p. 27.
14 John Calvin, Treatises on the Sacraments, em Tracts by John Calvin, vol. 2, p. 118.
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tas e, muito menos, ao uso de atos de devoção como ler os Dez Mandamentos, citar a 
oração do Pai Nosso ou repetir o Credo dos Apóstolos. Por outro lado, Calvino dava lugar 
a discursos e orações extemporâneos.

No que diz respeito aos cultos diários ou “reuniões regulares” nas igrejas, Calvino 
se contentou em deixar isso aos cuidados do pastor que os conduziam, dizendo: “O pas-
tor lidera as devoções das pessoas nas palavras que lhe parecerem convenientes, adap-
tando sua fala ao tempo e ao assunto do discurso que ele tem de apresentar”.15 O culto 
matutino no Dia do Senhor também deixava algumas partes à discrição do ministro 
encarregado. Quanto à oração antes de um sermão, as instruções afi rmam que “o minis-
tro escolhe por si mesmo, como lhe agrada, a forma de oração conveniente para isso”.16 
A oração de ação de graças após a Ceia do Senhor deve ser proferida na forma dada “ou 
numa forma semelhante a ela”.17

Por que usar formas escritas? Calvino e seus colegas estavam reformando o culto 
público. Desejavam fechar a porta ao retorno de velhas corrupções, adulterações e abu-
sos, bem como à introdução de novas. A melhor maneira de conseguir isso era uma for-
mulação cuidadosa da maneira geral de conduzir o principal culto de devoção pública e 
de ministrar os sacramentos. A liberdade dos pastores era limitada para garantir a pure-
za e a uniformidade da prática onde isso era muito importante.

 
JOHN KNOX

John Knox, da Escócia, pode ser considerado o mais importante liturgista reforma-
do depois de Calvino.18 Chegando ao continente em 1554, como um fugitivo da onda de 
perseguição desencadeada sob o governo da rainha Mary, Knox foi primeiramente a 
Frankfurt, na Alemanha, e depois a Genebra.

Em Frankfurt, Knox foi chamado a ser pastor de um grupo de exilados ingleses que 
haviam formado uma igreja “para adorar de acordo com sua consciência e em sua própria 
língua”.19 Os exilados logo discordaram quanto à maneira de ministrar o sacramento da 

15 Ibid., vol. 2, p. 100.
16 Ibid., vol. 2, p. 101.
17 Ibid., vol. 2, p. 106.
18 Como teólogo, Th omas Cranmer era um calvinista. No entanto, quanto ao aspecto da liturgia, 
ele seguiu a Lutero e não a Calvino, contentando-se em revisar a missa romana, tornando-a acessível 
à fé protestante.
19 William D. Maxwell, John Knox’s Genevan Service Book, 1556, Th e Liturgical Portions of the Gene-
van Service Book used by John Knox while a Minister of the English Congregation of Marian Exiles at Ge-
neva, 1556–1559 (Edinburgh: Oliver and Boyd, 1931), p. 3.    
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Ceia do Senhor. Um grupo desejava reter a ordem que se achava no Livro de Oração Comum, 
de Th omas Cranmer; o outro grupo favorecia a versão inglesa da liturgia calvinista.

Knox não estava disposto a usar a forma do Livro de Oração Comum, mas não estava 
pronto para adotar a forma de Calvino sem o conselho das congregações de exilados em 
outros lugares. Uma nova liturgia foi rascunhada, mas não obteve aprovação. Uma se-
gunda comissão dedicou-se ao trabalho e produziu uma ordem que foi mais aceita. Essa 
ordem foi seguida por breve período, até que a chegada de mais exilados ingleses resul-
tou no banimento de Knox de Frankfurt no fi nal de 1555.

Knox se refugiou em Genebra. Uniram-se a ele irmãos procedentes de Frankfurt 
que tinham a mesma maneira de pensar, os quais formaram uma nova congregação de 
exilados ingleses. William D. Maxwell escreveu: “Assim surgiu a igreja inglesa em 
Genebra, o berço do puritanismo e uma poderosa infl uência sobre a Reforma na 
Escócia”.20

Os fundadores da igreja em Genebra tomaram a liturgia rejeitada em Frankfurt e 
acrescentaram-lhe uma coleção de 50 salmos métricos em inglês. Ela foi logo publicada 
como Th e Forme of Prayers and Ministration of the Sacraments, etc., used in the English 
Congregation at Geneva: and approved, by the famous and godly learned man, John Calvin.21

Esse livro de culto genebrino, de 1556, seguiu as linhas gerais da liturgia de 
Calvino. Diferençava do de Calvino somente nas omissões. Não continha, por exem-
plo, a leitura da Lei, mas o uso da oração do Pai Nosso e o Credo dos Apóstolos foram 
mantidos. As principais características da liturgia de Calvino estavam presentes: a 
centralidade da pregação, a subordinação dos sacramentos à Palavra, a restauração do 
louvor congregacional e um equilíbrio entre forma e liberdade no assunto de oração e 
outras partes do culto.

Quando os exilados retornaram ao seu país, levaram consigo o livro de culto de 
Genebra, preparado por Knox. Para os puritanos ingleses, o livro foi uma alternativa ao 
Livro de Oração Comum até ao tempo da Assembléia de Westminster. Knox levou consigo 
para a Escócia o livro de culto, onde se tornou o primeiro livro de culto da recém-refor-
mada Igreja da Escócia. Charles W. Baird dedicou um capítulo inteiro a recordar “o 
Primeiro Sacramento na Escócia”, ministrado por John Knox servindo-se de sua liturgia 
genebrina.22

20 Ibid., p. 7.
21 Veja fac-símile da primeira página, ibid., p. 81.
22 Charles W. Baird, Th e Presbyterian Liturgies: Historical Sketches (Grand Rapids: Baker, 1957), p. 
116–128.
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OS T EÓLOGOS DE W E STMIN ST ER

A controvérsia do século XVI, em Frankfurt, foi o prelúdio de um confl ito mais 
prolongado a respeito da forma de culto público, um confl ito que se alastrou na Inglaterra 
durante maior parte do século XVII.23 No âmago do confl ito estava o Livro de Oração 
Comum, de Cranmer, na forma que ele assumiu depois que Elizabeth I ascendeu ao trono 
inglês. Para alguns o uso do Livro de Oração era uma marca do verdadeiro clérigo inglês 
e uma prova de lealdade à coroa. Para outros, incluindo quase todos os puritanos, o Livro 
de Oração era uma ofensa à consciência, tanto mais à medida que o tempo passava.

As coisas se tornaram piores quando Elizabeth morreu, em 1603, e a coroa inglesa 
passou ao rei James VI, da Escócia. Apesar de sua educação presbiteriana escocesa, 
James recusou francamente as exigências dos puritanos quanto à reforma da liturgia e 
à abolição do episcopado anglicano.

O confl ito estendeu-se à Escócia quando Charles I, o fi lho de James, tentou restau-
rar a forma de governo episcopal na igreja e impôs uma nova liturgia à Igreja da Escócia, 
em 1637. Os presbiterianos escoceses, comprometidos em um pacto nacional, levanta-
ram-se em defesa da fé, do culto e da ordem de sua igreja reformada nacional. Quando 
Charles procurou impor sua vontade pela força, o resultado foi uma guerra entre a 
Escócia e a Inglaterra. Enquanto isso, o arcebispo de Canterbury, William Laud, não 
contente com a situação herdada, começou a obra de impor vigorosamente a conformi-
dade com o Livro de Oração e de intensifi car o uso cerimonial conectado ao livro, atiçan-
do com isso chamas de rebelião na própria Inglaterra.

No aspecto mais amplo, confl itos políticos aumentaram quando os poderes do rei 
se opuseram aos direitos do Parlamento. Charles estava decidido a prevalecer pela força 
das armas. As forças monarquistas fi caram ao lado do rei, e o Parlamento colocou seu 
próprio exército em campo sob o comando do Conde de Essex, Oliver Cromwell. A guer-
ra civil irrompeu na Inglaterra.

O Parlamento inglês pediu ajuda aos pactuantes escoceses. O resultado foi a Liga e 
o Pacto Solenes de 1643.24 Em resposta à ajuda escocesa para defender os direitos e os 
poderes do Parlamento contra a monarquia, os ingleses concordaram com uma reforma 

23 Este escritor pede desculpas aos colegas eruditos pelo relato grosseiramente simplifi cado da 
história britânica do século XVII inserida aqui. É impossível em um parágrafo abordar conveniente-
mente aquele período longo e cheio de acontecimentos, as fl utuações dos destinos do Parlamento e 
da dinastia Stuart, as lutas e os sofrimentos dos pactuantes escoceses e dos ingleses puritanos. 
24 O texto da Liga e Pacto Solenes aparece completo em Westminster Confession of Faith (Glasgow: 
Free Presbyterian Publications, 1958), p. 355-360.
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mais ampla da igreja da Inglaterra e da Irlanda, para trazê-las à conformidade com a fé, 
o culto e a ordem da Igreja da Escócia. O primeiro passo foi a convocação de uma assem-
bléia nacional dos teólogos da Inglaterra, a ser realizada na cidade de Westminster, sede 
do governo nacional na zona central de Londres.

A Assembléia de Teólogos de Westminster (1643-1648) produziu diversos docu-
mentos importantes, conhecidos como os Padrões de Westminster, incluindo a famosa 
Confi ssão de Fé e os Catecismos Maior e Breve. Menos conhecidos em nossos dias são a 
Forma de Governo Presbiteral da Igreja, um documento sobre a ordem da igreja; uma 
nova versão métrica dos Salmos, conhecida como Versão de Rous, em consideração ao 
membro do Parlamento que foi o principal responsável por ela, Francis Rous; e o 
Diretório para o Culto Público.25

A Forma de Governo Presbiteral da Igreja proveu um modelo para todos os docu-
mentos presbiterianos posteriores referentes à ordem da igreja. A Versão Rous, depois 
de considerável revisão, foi adotada como o livro autorizado de louvor da Igreja da 
Escócia em 1650. Permanece em uso na Escócia e muitos outros lugares do mundo. O 
Saltério Escocês de 1650 e o Saltério de Genebra são duas das mais importantes versões 
métricas dos Salmos usadas pelos cristãos reformados.26

No entanto, o Diretório para o Culto Público foi o documento mais radical produzi-
do pelos teólogos. Longos anos de confl ito endureceram as posições, forçando cada lado 
a delinear e defender seus pontos de vista em termos mais claros e mais resolutos.

Na Assembléia de Westminster, os puritanos ingleses, com a ajuda dos presbiteria-
nos escoceses, começaram a empreender grande reforma do culto público na Igreja da 
Inglaterra. Observe o uso da palavra diretório em lugar de liturgia. O prefácio afi rma que 
“longa e triste experiência tornou manifesto que a liturgia usada na Igreja da Inglaterra 
(apesar de todos os esforços e intenções religiosas daqueles que a compilaram) compro-
vou ser uma ofensa não somente aos muitos piedosos neste país, mas também às igrejas 
reformadas no exterior”.27 “A leitura de todas as orações” foi considerada um fardo a ser 

25 Com exceção da versão de Rous dos salmos, todos esses documentos aparecem na forma origi-
nal em Westminster Confession of Faith (Glasgow: Free Presbyterian Publications, 1958). No que diz 
respeito ao Diretório de Culto Público a Deus, os leitores devem fi car cientes de que muitas consti-
tuições denominacionais presbiterianas incluem diretórios litúrgicos com o mesmo título ou títulos 
semelhantes, mas com o conteúdo grande alterado.
26 O Saltério de Genebra foi reproduzido em muitas das línguas da Europa, onde quer que o calvi-
nismo criasse raízes, exceto na Inglaterra. O Saltério Escocês foi levado a toda parte do mundo de 
fala inglesa e foi a versão comum dos presbiterianos nos Estados Unidos até os anos 1870. 
27 Preface to the Directory for the Public Worship of God, em Westminster Confession of Faith, p. 
373.  
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descartado, porque, entre outros males, ela tendia a “constituir e desenvolver um minis-
tério indolente e não-edifi cante, que se contentava com formas fi xas que outros fi zeram 
para eles”.28

Ao mesmo tempo, os teólogos foram cuidadosos em seu mandato de tomar medi-
das para manter a “uniformidade no culto divino” entre as igrejas, de acordo com o de-
sígnio da Liga e Pacto Solenes. A maneira mais simples teria sido adotar outra liturgia, 
ou de Calvino, ou de Knox, ou a liturgia das igrejas reformadas da Holanda, com as quais 
os teólogos pareciam estar bem familiarizados.29

Em vez disso, os teólogos disseram que bastava expressar “os títulos gerais, o senso 
e o escopo das orações e de outras partes do culto público” e assegurar “a anuência de 
todas as igrejas naquelas coisas que contêm a essência do culto e da adoração a Deus”.30 
O conteúdo do culto público foi deixado à responsabilidade dos ministros, com o encar-
go de que “cada um, por meditação, por cuidar de si mesmo e do rebanho de Deus que lhe 
fora confi ado e por observação sábia dos caminhos da Providência, seja cuidadoso em 
nutrir seu coração e lábios com outros materiais de oração e exortação, conforme será 
necessário em todas as ocasiões”.31

O conteúdo do Diretório é uma leitura fascinante para estudantes da liturgia e da 
pregação reformadas.32 A ordem para o culto é basicamente a de Calvino, simplifi cada 
à maneira de Knox. As direções para as orações proferidas e os sacramentos provêem 
uma exposição proveitosa de passagens relevantes na Confi ssão e nos Catecismos de 
Westminster. Um estudo cuidadoso do Diretório contribuiria para um aprimoramen-
to da condução do culto público em muitas igrejas reformadas e presbiterianas de 
nossos dias.

No entanto, o Diretório introduziu um fator negativo no culto presbiteriano, um 
processo de atrito litúrgico que se intensifi caria nas gerações posteriores. Com o passar 
do tempo, o culto presbiteriano foi reduzido a uma extensa oração, um sermão longo, o 
canto de um ou dois salmos e uma bênção. Diversas coisas prescritas no Diretório perde-

28 Ibid., p. 374.
29 Compare, por exemplo, a “Forma de Administração do Batismo” da Liturgia das Igrejas Refor-
madas na Holanda com a seção do Diretório intitulada “Da Administração dos Sacramentos, Pri-
meiro, do Batismo”.
30 Preface to the Directory for the Public Worship of God, em Westminster Confession of Faith, p. 
374.  
31 Ibid.
32 De acordo com Sinclair B. Ferguson, “[o Diretório] contém talvez a mais excelente descrição 
sucinta da pregação expositiva que se pode encontrar em língua inglesa” (Dictionary of Scottish Chur-
ch History and Th eology [Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1993], p. 864.)  
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ram seu uso, incluindo a recitação da oração do Pai Nosso e do Credo dos Apóstolos. 
Visto que tudo dependia da habilidade e inclinação dos ministros, e estes permaneciam 
em seus cargos por décadas, as congregações eram dependentes dos hábitos de seus 
pastores, para melhor ou para pior.

A importância dada à pregação no culto presbiteriano levou, com o passar do tem-
po, a uma relativa desvalorização das outras partes do culto. Em 1849, Samuel Miller, de 
Princeton, chamou a atenção para esta oscilação do pêndulo em reação à ênfase da Igreja 
de Roma na liturgia em prejuízo da pregação. Em seu livro Th oughts on Public Prayer 
[Pensamentos sobre a oração pública], Miller escreveu:

Enquanto censuramos os romanistas e outros por menosprezarem a pregação, não podemos 

desculpar os presbiterianos se, às vezes, eles parecem menosprezar a oração pública e se mos-

tram menos interessados do que deveriam em garantir o uso legítimo e edifi cante da oração 

pública. Nada é mais certo de que existe, às vezes, essa aparência. Seria difícil estimar a quan-

tidade de material que já foi escrito... sobre a composição de sermões... Contudo, quão poucos 

conselhos têm sido dados aos candidatos ao santo ministério, para ajudá-los na prática aceitá-

vel da oração pública! E quão pouca atenção tem sido dada por parte dos candidatos a todo 

este assunto!... Quer isso tenha surgido de uma impressão de que a oração pública era uma 

questão de importância comparativamente menor; ou de uma noção de que ela pode ser dei-

xada, por sua natureza, a cuidar de si mesma; ou de um desejo mórbido de desistir, tanto 

quanto possível, de apoiar quaisquer formas prescritas, essa é uma questão sobre a qual não 

precisamos decidir. Por qualquer que tenha sido a razão, é certamente uma razão errônea.33

O mesmo pode ser dito sobre o canto congregacional. Poucas melodias foram usa-
das. Por muito tempo, na Escócia havia apenas doze melodias, e raras eram as congrega-
ções que as usavam. Maus hábitos do canto e o surgimento de medidas tais como “cantar 
em linhas” os salmos34 se tornaram costumes fi xos da piedade ortodoxa. Os presbite-
rianos pareciam cultivar uma estética negativa, de indiferença litúrgica, para distinguir 
seu culto da desprezada elegância dos ritos romanos ou anglicanos. Os editores do Bay 
Psalm Book observaram: “Se, portanto, os versos não são agradáveis ou elegantes como 

33 Samuel Miller, Th oughts on Public Prayer (Philadelphia: Presbyterian Board of Publications, 
1849), p. 15–16. 
34 “Cantar em linhas” era uma concessão às pessoas iletradas da congregação. O regente de coral 
leria o texto do salmo, uma linha por vez, e as pessoas repetiam-na cantando. 
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alguns poderiam desejar ou esperar, considerem eles que o altar de Deus não precisa de 
nossos polimentos”.35

VEN TOS DE MUDANÇ A

A infl uência do Diretório de Westminster se estendeu aos Estados Unidos quando 
as colônias britânicas foram ali estabelecidas. Os anglicanos levaram o seu Livro de 
Oração, mas os puritanos da Nova Inglaterra e os presbiterianos de outras colônias não 
se importaram com ele. Aderiram rapidamente à maneira de cultuar que haviam seguido 
em sua pátria de origem, como os não-conformistas ingleses e os presbiterianos escoce-
ses, até que ventos de mudança começaram a soprar.

O primeiro grande desafi o ao Diretório veio do metodismo do século XVIII e do 
Grande Avivamento. Uma piedade emocional e conversionista colidiram com a piedade 
de doutrina, crescimento e ordem. O culto das igrejas presbiterianas pareceu inespera-
damente frio e restritivo. As palavras familiares do saltério escocês pareceram antiqua-
das e remotas, quando comparadas com os hinos de Isaac Watts e Charles Wesley. O 
avivamento fomentou uma insatisfação crescente com as formas e os costumes herda-
dos. Contudo, o que tomaria o seu lugar?

No século XIX, os presbiterianos seguiram duas direções. Primeiramente, houve 
um mover em direção à maior liberdade e à inovação, impelido pela infl uência do aviva-
lismo. A salmodia métrica deu lugar a “imitações” dos salmos e aos hinos de Watts. 
Corais e instrumentos musicais foram introduzidos, não sem oposição signifi cativa, em 
meados do século XIX. Como resultado das campanhas de D. L. Moody, os hinos evangé-
licos de Ira Sankey, Funny Crosby e outros foram introduzidos no culto presbiteriano.

Em segundo, perto do fi nal do século XIX, alguns presbiterianos começaram a pro-
mover maior grau de cerimonialismo no culto, inspirados, em parte, pela fome românti-
ca e vitoriana por todo tipo de medievalismo, monumentalizado na arquitetura gótica 
das igrejas. A. A. Hodge publicou um novo livro de culto, Manual of Forms [Manual de 
formas], em 1877,36 o primeiro a aparecer desde o Diretório. Iniciou-se uma era de ex-
perimentos e ecletismo, que se intensifi cou no século XX. Partes da liturgia anglicana 

35 “Th e Preface”, Th e Whole Booke of Psalmes Faithfully Translated into English Metre (1640; repr. 
Salem, Mass.: New England & Virginia Company, n.d.).
36 Archibald A. Hodge, Manual of Forms for Baptism, Admission to the Communion, Administration of 
the Lord’s Supper, Marriage and Funerals, Ordination of Elders and Deacons, etc., Conformed to the Doc-
trine and Discipline of the Presbyterian Church (Philadelphia: Presbyterian Board of Publication, 
1882).
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foram emprestadas para revestir a liturgia presbiteriana com cânticos e leituras respon-
sivas. Diversos dias festivos e períodos santos reapareceram no calendário da igreja, 
bem como observâncias civis e seculares como o Dia das Mães e o dia de independência, 
o 4 de julho.

Ao mesmo tempo, os presbiterianos adotaram os últimos estilos e métodos do 
evangelicalismo americano. Em um domingo, uma igreja presbiteriana poder ser tão 
formal como os episcopais, pela manhã, e tão livre como os batistas, à noite.

A mudança pareceu alastrar-se do meio ao fi nal do século XX, quando o culto pente-
costal penetrou nas principais denominações como conseqüência da renovação carismáti-
ca. Os hinos e o órgão deram lugar ao canto de corais, levantar as mãos e o som de pandei-
ros, guitarras e baterias. A pregação declinou constantemente quanto à sua fi delidade 
bíblica, ao conteúdo doutrinário, ao tempo dedicado a ela e a ocasiões para ouvi-la. Nos 
anos 1960, muitos questionavam se havia qualquer lugar reservado à pregação no contex-
to moderno. Uma era de confl itos litúrgicos iniciou-se e continua até ao presente.

Assim, o presbiterianismo se vê alienado de muito de sua herança reformada de 
culto. Os chamados tradicionais contendem a favor das inovações do século XIX e início 
do século XX, com sucesso cada vez menor, contra os defensores do culto contemporâ-
neo. Muitas igrejas presbiterianas teologicamente conservadoras contentam-se em 
cultuar de um modo que discorda de seus próprios padrões doutrinários, seja esse modo 
tradicional, contemporâneo ou uma mescla de ambos.

Há uma saída para este caos? Podemos ser gratos porque os reformadores e seus 
herdeiros nos deixaram ajuda substancial na forma de seus princípios afi rmados, seus 
escritos, seus diretórios e formas litúrgicos. Aqueles que estão demonstrando renovado 
interesse nas crenças e escritos de Calvino, Knox e dos teólogos de Westminster podem 
se benefi ciar em redescobrir como e por que esses pais na fé cultuavam.

Fundamentos do Culto Reformado
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262 Calvinismo na Igreja

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. Como Calvino ordenava o culto de adoração em Genebra?

2. Que papel os sacramentos do batismo e da Ceia do Senhor desempenhavam 
no culto em Genebra?

3. Por que Calvino promoveu o canto de salmos no culto congregacional?

4. O que John Knox contribuiu para o entendimento calvinista do culto?

5. Qual é a importância dos Padrões de Westminster no desenvolvimento do 
entendimento reformado do culto?

6. Como devemos responder aos pontos de vistas atuais sobre o culto? Por quê? 
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CAPÍTULO 18

RAÍZES DA PREGAÇÃO REFORMADA
ROBERT OLIVER

Calvino pregava a Bíblia todos os dias, e sob o poder dessa pregação a cidade foi transformada. 

Quando o povo de Genebra obteve conhecimento da Palavra de Deus e foi mudado por ela, a cidade se 

tornou, como John Knox a chamou mais tarde, uma Nova Jerusalém de onde o evangelho era propa-

gado ao resto da Europa, à Inglaterra e ao Novo Mundo.1

James Montgomery Boice

O protestantismo era predominante na Inglaterra quando a rainha Elizabeth I 
morreu em 1603. A grande mudança do catolicismo romano para o protestan-

tismo reformado não aconteceu primariamente por causa da legislação do parlamento 
de Elizabeth, embora isso possa ter preparado o caminho. A mudança se deu por conta 
de um novo conhecimento e amor pelas Escrituras entre o povo; e isso promoveu a reso-
lução de implementar o evangelho no lar, no trabalho e na igreja. Esse conhecimento e 
amor pelas Escrituras entre o povo nasceu de sentimentos semelhantes no clero, que 
deu a Palavra de Deus ao povo na forma de pregação.

Elizabeth se preocupou com essas tendências. Sendo uma política habilidosa, ela 
impediu alterações na estrutura e disciplina da Igreja da Inglaterra, mas não pôde legis-
lar o pensamento de um número crescente de seus súditos. Mudanças religiosas nos 
tempos da dinastia Tudor sempre dependeram da iniciativa do soberano, mas agora 
havia um novo entendimento. Esse entendimento chegaria à expressão plena somente 
no século seguinte, mas as sementes foram plantadas durante o reinado de Elizabeth. 
De acordo com John Richard Green, historiador inglês do século XIX, entre a metade do 

1 James Montgomery Boice, Whatever Happened to the Gospel of Grace? Rediscovering the Doctrines 
that Shook the World (Wheaton, Ill.: Crossway, 2001), p. 83–84.
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reinado de Elizabeth e a década de 1640, “a Inglaterra se tornou o povo do livro, e esse 
livro era a Bíblia”.2

Foram os puritanos que impeliram essa mudança. Elizabeth não favorecia muito a 
pregação, mas, nas paróquias, homens capazes abriam as riquezas das Escrituras ao 
povo que nunca fora tão privilegiado. O professor A. G. Dickens escreveu: 

Em toda a Inglaterra elisabetana, pregadores puritanos ocupavam os púlpitos, embora muitos 
deles estivessem intermitentemente engajados em disputas com seus bispos. Como mostram 
seus sermões, a habilidade de pregação deles e o número dos sermões não tiveram equivalen-
tes na Inglaterra pré-Reforma e nos reinados de Edward VI e Mary Tudor. Em England, esta-
vam Edward Dering e Henry Smith; em Norwich, John More; em Suff olk, John Knewstub; em 
Essex, Richard Rogers; em Kent, Dudley Fenner; em Sussex, Th omas Underdown; em 
Leicestershire, Anthony Gilby e Arthur Hildersham; em North Oxfordshire, John Dod; em 
Yorkshire, Giles Wigginton, Edmund Bunney, John Favour e vários outros. E, em Cambridge, 
os jovens poderiam modelar seus estilos no grande mestre William Perkins. Essa é uma pe-
quena seleção dos nomes mais óbvios.3

Descrevendo o ministério de Henry Smith em Londres, William Halley disse: “Os 
merceeiros, serralheiros e outros iletrados varonis, também pessoas de qualidade, que 
afl uíam para St. Clement para ouvir Smith eram, temos de lembrar, os homens por cuja 
atenção Marlowe e Shakespeare estavam competindo”.4

Esse fenômeno não estava confi nado à capital. Alguns anos mais tarde, George 
Walker (1581-1651) disse que em sua terra natal, o condado de Lancaster, onde o cato-
licismo romano ainda tinha muitos adeptos, muitas pessoas “estão prontas e dispostas 
a percorrer muitas milhas para ouvir sermões, quando não os têm em sua própria cida-
de, e deixam de lado toda a preocupação com o lucro, deixando seus labores e trabalhos 
em dias de semana para freqüentar reuniões públicas de pregação e exposição da Palavra 
de Deus”.5

Para traçarmos as origens desse zelo pela pregação, retornemos nossa atenção a 
João Calvino, em Genebra.

2 John Richard Green, A Short History of the English People (London: Macmillan, 1909), p. 460.
3 A. G. Dickens, Th e English Reformation (London: Fontana, 1972), p. 428. 
4 William Haller, Th e Rise of Puritanism (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1984), p. 32.   
5 Citado em Leland Ryken, Santos no Mundo: Os Puritanos como Realmente Eram (São José dos 
Campos, SP: Fiel, 1992), p. 106.  
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“A M AI S PERFEI TA E SCOL A DE CRI STO”

Contra as afi rmações da Igreja de Roma, os reformadores citavam as Escrituras 
como sua autoridade fi nal. Mas Roma também reivindicava, declarando que tinha o 
magisterium ou o direito único de interpretar a Bíblia. Para apoiar essa afi rmação, a 
Igreja de Roma citava a multiplicidade de interpretações que haviam surgido entre os 
grupos protestantes. Portanto, era crucial que os reformadores mostrassem que as suas 
explicações da Palavra de Deus eram amparadas pelo texto. A Bíblia exigia os mais eleva-
dos padrões de exposição, e seus ensinos tinham de ser esclarecidos para o povo.

Calvino foi excelente nessa prática. Em seu último discurso para o Senado da 
República de Genebra, Calvino reconheceu suas fraquezas e falhas como pregador, mas, 
“em relação à doutrina que tenho apresentado aos ouvidos de vocês, declaro que tenho 
ensinado a Palavra de Deus confi ada a mim, não com imprudência e incerteza, e sim com 
pureza e sinceridade”.6

Partindo das Escrituras nas línguas originais, Calvino usava seus estudos para for-
talecer suas preleções, que se tornaram a base de seus comentários. Ele tratava as 
Escrituras com reverência, dizendo: “As verdades da revelação são tão sublimes que ex-
cedem nossa compreensão, mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo as acomodou à 
nossa capacidade, de modo a tornar toda a Escritura útil para a instrução”.7

O objetivo de Calvino era apresentar uma explicação clara e compreensível da ver-
dade. “Eu não gosto de exposições forçadas”,8 ele escreveu. Seus comentários eram um 
modelo de brevidade e lucidez. Outros homens, como Philip Melanchthon, foram cha-
mados a produzir obras com grandes detalhes. Calvino não criticava essa maneira de 
expor, mas esse não era seu objetivo. Ele disse sobre a obra de um expositor: “Sua única 
tarefa consiste em revelar a mente do autor que ele se propôs a expor; ele erra o alvo ou, 
pelo menos, vai além de seus limites à proporção que leva seus leitores para longe do 
signifi cado do autor”.9 Por essa razão, Calvino era impaciente com aqueles que procu-
ravam signifi cados secretos na exposição da Escritura. “Saibamos, então, que o verda-
deiro signifi cado da Escritura é natural e apenas um... assim, adotemo-lo e defendamo-lo 
resolutamente”, ele disse. “Não somente menosprezemos como duvidosas, mas também 

6 John Calvin, Selected Works, vol. 1, trans. Henry Beveridge (Grand Rapids: Baker, 1983), p. xc. 
7 Citado em Graham Miller, Calvin’s Wisdom (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1992), p. 19. 
8 Commentary em Joel 2.23.
9 John Calvin, Th e Epistles of Paul the Apostle to the Romans and to the Th essalonians, trans. Ross 
Mackenzie (Edinburgh: Oliver and Boyd, 1961), p. 1.

Raízes da Pregação Reformada
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abandonemos ousadamente, como corrupções letais, aquelas falsas exposições que nos 
afastam do sentido literal”.10

T. H. L. Parker resumiu o método da rigorosa erudição de Calvino:

Para Calvino, o documento histórico tinha importância primária; não podia ser dispensado; 

não podia ser deixado de lado em favor da substância extraída dele; em resumo, nunca devia 

deixar de ser um documento histórico. Mas esse documento é visto como que falando a todos 

os homens de cada época, a fi m de ser a mensagem de Deus para cada época, signifi cando vida 

e morte para cada homem. Nada, portanto, poderia ser mais interessante do que este docu-

mento. Não é correto tratá-lo como história não relacionada a cada geração.11

Calvino escreveu seus comentários em latim para que sua obra se tornasse disponí-
vel aos eruditos na Europa. As primeiras exposições foram ditadas a secretários, as últi-
mas foram transcritas de preleções ministradas a estudantes que eram instruídos em 
latim. Os ensinos de Calvino se espalharam rapidamente pelo continente.

Calvino não era apenas um erudito. Era também um pregador. E encarou com serie-
dade o seu chamado. Por muitos anos, ele pregava quase todo dia em francês aos cida-
dãos de Genebra. Era sistemático em seu labor, pregando sobre os livros do Antigo e do 
Novo Testamento. Também estava convicto de que os sermões não deviam ser preleções 
ou comentários ininterruptos. Por isso, ele se mantinha apegado ao seu texto, enquanto 
permitia a si mesmo liberdade na elaboração, explicação e aplicação constante. Calvino 
pregava sem notas, para garantir um contato vívido com a audiência. Ele acreditava que 
a pregação tem de penetrar a consciência.

Em 1548, Calvino escreveu ao Protetor Somerset, regente do jovem rei Edward VI, 
da Inglaterra:

O que sugeri quanto à maneira de instruir é apenas que as pessoas sejam ensinadas de modo a 

serem tocadas no coração e sintam que é verdadeira a afi rmação do apóstolo (Hb 4.12): ‘A 

Palavra de Deus é... espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, 

juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração’. Eu falo as-

sim, senhor, porque me parece que há muito pouca pregação vívida no reino, e maior parte 

dela é apresentada com base em um discurso escrito. Entendo muito bem a necessidade que o 

10 John Calvin, Th e Epistles of Paul the Apostle to the Galatians, Ephesians, Philippians and Colossians, 
trans. T. H. L Parker (Edinburgh: Oliver and Boyd, 1965), p. 85.
11 T. H. L. Parker, Calvin’s New Testament Commentaries (London: S. C. M. Press, 1971), p. 91. 
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constrange a isso, pois, em primeiro lugar, você não tem, como eu creio, pastores aprovados e 
competentes como deseja. Portanto, você precisa suprir imediatamente essa necessidade. Em 
segundo lugar, talvez possa haver entre eles muitas pessoas descuidadas, que vão alem dos li-
mites, mostrando suas próprias imaginações tolas, como sempre acontece em ocasiões de 
mudança. Contudo, todas essas considerações não devem impedir que a ordem de Jesus Cristo 
tenha livre curso na pregação do evangelho. Ora, essa pregação não dever ser morta, e sim ví-
vida; deve ensinar, exortar, repreender, como disse São Paulo, falando a Timóteo.12

O ardor e a unção que permeiam os sermões impressos de Calvino os tornam valio-
sos até hoje. Uma das tendências mais encorajadoras dos anos recentes têm sido a redes-
coberta e publicação dos sermões de Calvino. Apresentando a sua tradução dos sermões 
de Calvino sobre 2 Samuel, Douglas Kelly escreveu:

Escrupulosamente cuidadoso e justo como ele o é em relação ao contexto histórico dos reinos 
dos juízes e dos primeiros reis de Israel, Calvino não pode manter você por muito tempo na 
presença de Saul e Abner, Samuel e Jônatas, Davi e Bate-Seba, Natã e Salomão sem apresen-
tar-lhe Outro. Se você ler esses sermões cuidadosamente, Calvino tomará a sua mão e a colo-
cará nas mãos daquele cuja Palavra e Espírito estavam preparando os seus santos do Antigo 
Testamento para chegarem àquele que os sustentava e nos sustenta.13

Em meados dos anos 1550, Genebra se tornara conhecida como um centro de eru-
dição bíblica reformada. Era um refúgio para protestantes perseguidos na Europa, bem 
como um imã para jovens que desejavam estudar sob a supervisão de Calvino.

Na mesma época, morreu na Inglaterra, em 1553, o rei protestante Edward VI e foi 
sucedido por Mary, sua meia irmã católica romana. Ele subiu ao trono determinada a 
erradicar o protestantismo e restaurar o catolicismo romano. Em dois anos, o Parlamento 
foi persuadido a mudar as leis e trazer de volta a velha maquinaria para punir a “heresia” 
protestante. Prevendo o que se tornaria a mais amarga perseguição na história da 
Inglaterra, certo número de estudantes e protestantes proeminentes deixaram a 
Inglaterra e se refugiaram em centros protestantes no exterior, como Genebra. Ali, ex-
perimentaram uma vida eclesiástica ordenada que visava refl etir o ensino do Novo 
Testamento e a exposição fi el e regular da Palavra de Deus. Entre os refugiados, estava 
John Knox, o reformador escocês, que havia ministrado na Inglaterra durante alguns 

12 John Calvin, Selected Works, vol. 5, p. 190.
13 John Calvin, Sermons on 2 Samuel, Chapters 1–13, trans. Douglas Kelly (Edinburgh: Banner of 
Truth Trust, 1992), p. xv. 

Raízes da Pregação Reformada
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anos. Knox escreveu sobre Genebra: “É a mais perfeita escola de Cristo que já houve na 
terra desde os dias dos apóstolos. Em outros lugares, confesso que Cristo está sendo 
verdadeiramente pregado; mas costumes e religião tão sinceramente reformados jamais 
vi em qualquer outro lugar”.14

Uma congregação inglesa começou a se reunir em Genebra em outubro de 1554. 
Inspirados a levar a reforma além do ponto que ela atingira durante o reinado de Edward 
VI, eles produziram um novo livro de culto que foi elaborado amplamente com base na 
liturgia genebrina de Calvino. Esse grupo produziu uma nova tradução do Novo 
Testamento, uma confi ssão de fé e um saltério métrico. Então, surgiu o maior de todos 
os projetos, uma nova tradução das Escrituras: a Bíblia de Genebra. A obra dessa tradu-
ção começou durante a perseguição dos protestantes na Inglaterra, mas a Bíblia não foi 
publicada até 1560, depois da morte da rainha Mary e da ascensão de Elizabeth I ao 
trono. William Whittinghan, um dos exilados, permaneceu em Genebra para supervi-
sionar a tradução até a publicação.

A Bíblia de Genebra foi um avanço na produção de Bíblias. Foi impressa em tipo 
romano, e não no antigo tipo blackletter. Impressa em formato portável, foi a primeira 
Bíblia em inglês a ser impressa em versículos para fácil referência e incluía uma concor-
dância. Cada livro bíblico era precedido por um resumo e continha notas marginais de-
talhadas. Em poucas palavras, era uma Bíblia de estudo. Permaneceria como a versão 
mais popular da Escrituras por quase um século.

EXPOSIÇ ÃO PURI TANA

Frustrados em seus esforços de reformar a Igreja da Inglaterra, os exilados protes-
tantes que retornaram à Inglaterra depois da morte da rainha Mary logo direcionaram 
suas energias e esforços à pregação e ao ensino da Palavra. Em meados do reinado de 
Elizabeth, eles estavam infl uenciando os súditos em cada nível da sociedade. Por meio 
deles, Deus abençoou a metodologia de Calvino a fi m de mudar o protestantismo no 
continente.

Por exemplo, o pregador Henry Smith, já mencionado, cuja oratória lhe deu o título 
de “Smith eloqüente”, graduou-se em Oxford e estudou sob a orientação de Richard 
Greenham, de Dry Dayton, no condado de Cambridge. De 1587 a 1590, Smith pregou na 
St. Clement Danes Church, em Londres. Sua pregação era semelhante à de Calvino em 

14 Citado em W. Stanford Reid, Trumpeter of God: A Biography of John Knox (New York: Charles 
Scribner’s Sons, 1974), p. 132.  
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seu estilo fl uente. Ele não seguia a pregação sistemática dos livros da Bíblia, como o fazia 
Calvino, mas seus sermões revelavam exegese cuidadosa. Um sermão intitulado “O 
Banquete dos Filhos de Jó” não pressupõe conhecimento do livro de Jó, mas delineia o 
contexto em poucas sentenças. À semelhança de Calvino, Smith usou continuamente a 
exegese para explicar como a festa dos fi lhos de Jó leva a uma apreciação das misericór-
dias de Deus. “Para o homem bom, riquezas são boas, honras são boas, saúde é algo bom, 
liberdade é algo bom, porque ele faz bom uso dessas coisas; mas, para o homem mau, 
elas são más, porque o tornam pior, e ele faz o mal com elas”, disse Smith.15 Bem ciente 
de que a alegria e o divertimento podem levar à negligência espiritual, Smith elogiou as 
orações e o sacrifício de Jó em favor de seus fi lhos.

No ano em que ele pregou esse sermão não era um ano para festas, mas para oração 
e humilhação diante de Deus, porque a causa do reino estava em perigo. Smith fez esta 
observação: “Vemos os romanos retornando”, que podia se uma referência à ameaça da 
Armada Espanhola ou, mais provavelmente, uma advertência contra as crescentes ativi-
dades de sacerdotes do seminário católico romano, os quais se tornaram uma ameaça 
crescente nos anos 1580. Ele prosseguiu, dizendo: “Vemos os papistas esculpindo ima-
gens e pessoas se ajoelhando diante delas”. Todo o sermão pulsa a vitalidade da Londres 
do século XVI. Pode-se ouvir o som dos cidadãos, e no meio deles está esse eloqüente 
pregador puritano expondo e aplicando fi elmente a Palavra de Deus.16

Depois, a pregação puritana se desenvolveu em um estilo mais formal, mas não 
perdeu sua ênfase na aplicação a questões urgentes do momento. Alguns ministros 
pregaram livros inteiros da Bíblia, embora suas exposições fossem, em geral, mais deta-
lhadas do que Calvino. Esses pregadores foram uma segunda geração de puritanos e 
ministraram a congregações que esperavam exposição detalhada da Palavra de Deus. 
Th omas Manton foi excelente nesse tipo de pregação. Th omas Goodwin explicou a 
Epístola aos Efésios em detalhes magnifi centes. A maior obra desse período foi 
Commentary on the Epistle to the Hebrews [Comentário sobre a epístola aos Hebreus], 
escrita por John Owen e publicada quando ele não tinha mais liberdade para pregar a 
uma grande congregação. Outros pregadores desse período, como John Flavel, apresen-
taram séries extensas sobre temas como a pessoa e a obra de Cristo.

Posteriormente, a forma de pregação expositiva puritana consistiu em introduzir 
um texto bíblico com exegese cuidadosa, identifi car suas principais doutrinas e provar 
essa doutrina com uma série de proposições subordinadas, exigindo cada uma delas 

15 Henry Smith, Th e Sermons of Mr. Henry Smith, vol. 2 (London: William Tegg, 1866), p. 19.
16 Henry Smith, Th e Works of Henry Smith, vol. 2 (Edinburgh: James Nichol, 1867), p. 3–13.

Raízes da Pregação Reformada
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exegese cuidadosa. Os pregadores puritanos levaram a sério a autoria do Espírito Santo 
e criam que as Escrituras falam com uma única voz. O contexto imediato tinha de se 
harmonizar com o contexto mais amplo das Escrituras; isso foi chamado de “analogia da 
fé” (analogia fi dei). Por fi m, o texto era aplicado aos ouvintes em uma série de “usos”, que 
abordava várias situações.

A forma de pregação mudou com o passar do tempo, mas o objetivo permaneceu 
essencialmente o mesmo. Owen intitulou assim um breve tratado sobre a exposição das 
Escrituras: “Causas, Maneiras e Meios de Entender a Mente de Deus”. Calvino não teria 
encontrado erro nesse título. Ao lidar com esse tema, Owen insistiu que a exposição 
dependia da ajuda do Espírito Santo, para iluminar sua mente e fortalecê-lo para cum-
prir essa responsabilidade. De modo semelhante, Calvino, comentando Salmos 119.18, 
escreveu: “Havendo reconhecido que o poder de guardar a lei é comunicado por Deus ao 
homem, o salmista adiciona, ao mesmo tempo, que cada homem é cego, até que Deus 
também ilumine os olhos do entendimento do homem”.17

A  BÍBLIA DE GENEBR A

A Bíblia traduzida pelos exilados em Genebra cumpriu um papel importante em 
passar adiante os métodos calvinistas de exposição e lançou os fundamentos do purita-
nismo inglês e escocês. Os eruditos podiam ler os comentários de Calvino em latim, mas 
foi somente nos anos 1570 que as traduções dos sermões de Calvino realizada por 
Arthur Golding começaram a aparecer. Vários anos antes desse tempo, a pessoa comum 
que sabia ler e escrever foi ajudada pela Bíblia de Genebra, que fez da Inglaterra o “país 
do livro”.

William Tyndale reconhecera que os leitores da Bíblia precisavam de ajuda, por isso 
acrescentou prólogos e notas em suas traduções. As autoridades não gostaram dessa 
inovação. Henry VIII, que sancionou a publicação da Bíblia em inglês, proibiu categori-
camente a inclusão de notas explicativas. Qualquer explicação tinha de fi car nas mãos 
dos profi ssionais, ele decretou.

Por contraste, as notas ou as ajudas que os exilados em Genebra ofereceram em sua 
Bíblia incluíam mapas e ilustrações do tabernáculo e das vestes do sumo sacerdote, cro-
nologias, signifi cados de palavras e traduções alternativas, a estrutura e o conteúdo dos 
livros e dos capítulos e afi rmações de doutrina reformada. A língua era o inglês, mas 
Calvino era o expositor. A Bíblia de Genebra era uma versão extraordinária, descrita 

17 João Calvino, Salmos, vol. 4 (São José dos Campos, SP: Fiel, 2009), p. 184.
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pelo professor David Daniell como “uma obra-prima da erudição renascentista, da arte 
da impressão e do esmero da reforma bíblica”.18 Sua reputação foi difamada injusta-
mente pelos apoiadores do arcebispo Laud e seus sucessores, mas ela foi muito amada 
por um número crescente de ingleses. Entre 1560 e 1644, a Bíblia de Genebra foi publi-
cada em cerca de 140 edições, superando qualquer outra edição naquele período, in-
cluindo a Versão Autorizada de 1611.

A Bíblia de Genebra fl oresceu em uma era de crescimento da capacidade de ler e 
escrever. Muitos lavradores e comerciantes, bem como os membros da baixa nobreza 
podiam levar a Palavra de Deus à igreja. O pastor tinha de elaborar um sermão bem 
fundamentado na Escritura ou seria desafi ado pelos ouvintes biblicamente letrados. O 
pai de família que correspondia à pregação dos puritanos podia reunir sua família e 
empregados para ler a Palavra de Deus e explicá-la para eles.

A hostilidade à Bíblia de Genebra foi alimentada por um crescente corpo de clérigos 
que eram os inimigos declarados dos puritanos. Eles acharam um aliado disposto em 
James I, sustentador do direito divino dos reis, que fi cava perturbado com discussões 
bem instruídas a respeito de suas políticas. A Versão Autorizada de 1611 (chamada co-
mumente de Bíblia King James) foi produto do reinado de James I. Os tradutores da 
Bíblia King James retiveram em seu texto grande parte do texto da Bíblia de Genebra, 
porém as normas que ele sancionou para os tradutores diziam: “Nenhuma nota marginal 
será acrescentada, mas somente explicações de palavras gregas e hebraicas, que não po-
dem ser expressas no texto, de modo breve e conveniente, sem alguma perífrase”.19

A versão King James não acabou imediatamente com o domínio da Bíblia de 
Genebra. Os puritanos continuaram a preferir a Bíblia de Genebra por mais quase 
meio século. Até tradutores da Versão Autorizada, como Lancelot Andrews, conti-
nuaram a usar e pregar com base na Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra ensinou 
várias gerações de ingleses não somente a ler a Bíblia, mas também a fazer sua exe-
gese e a ouvir a sua pregação com o nobre espírito dos bereanos, que “receberam a 
palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as 
coisas eram, de fato, assim” (At 17.11). Uma sucessão de ministros capazes e ouvin-
tes atentos produziram um dos mais notáveis períodos de conhecimento e pregação 
da Bíblia na história inglesa.

18 David Daniell, Th e Bible in English: Its History and Infl uence (New Haven: Yale University Press, 
2003), p. 291. 
19 Ibid., p. 439.
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. Como Calvino considerava a pregação? Por quê?

2. Os puritanos concordavam com Calvino quanto à importância da pregação? 
Por que sim ou não?

3. Qual foi a importância da Bíblia de Genebra?  
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CAPÍTULO 19

APLICANDO A PALAVRA

A maneira como os nossos ministros entraram na obra evidencia que converter os homens a 
Deus deve ter sido o principal objetivo de suas vidas. Eles foram notáveis no que foi chamado de 
pregação experimental. Falaram muito sobre os exercícios da alma humana quando esta se en-
contra sob a influência da verdade do evangelho. O sentimento de um pecador que está sob o 
poder convincente da verdade; os vários subterfúgios aos quais ele recorre quando está cons-
ciente de seu perigo; as sucessivas aplicações da verdade pela qual ele foi compelido a fugir de 
todos os subterfúgios; o desespero da alma quando ela se achava completamente sem refúgio; 
sua submissão final a Deus e a simples confiança em Cristo; as alegrias do novo nascimento e o 
fervor da alma em apresentar aos outros a felicidade que ela experimentou pela primeira vez; as 
tribulações da alma quando se torna objeto de reprovação e perseguição entre aqueles que ela 
mais amava; o processo de santificação; os artifícios de Satanás para levar-nos ao pecado; o 
modo pelo qual os ataques do adversário podem ser resistidos; o perigo de afastar-se, com suas 
evidências e os meios de recuperar-se disso... Essas marcas mostram a tendência da classe de 
pregadores que agora vemos estar desaparecendo.1

Francis Wayland

A té meados do século XIX, João Calvino e os calvinistas eram freqüentemente 
rotulados de “experimentais” ou “experienciais”. Em particular, muitos minis-

tros reformados da Palavra foram chamados de “pregadores experimentais”. Esse tipo 
de pregação constitui o âmago do calvinismo, mas essa ênfase vital está agora perdida 

1 Citado em Iain Murray, Revival and Revivalism (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1994), p. 
321–322.

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec17:273   Sec17:273Vivendo para Gloria 2a prova.indSec17:273   Sec17:273 10/5/aaaa   16:17:3610/5/aaaa   16:17:36



274 Calvinismo na Igreja

em muitos segmentos; até os calvinistas contemporâneos perguntam o que signifi cam 
esses termos.2

 Neste capítulo, abordarei a defi nição da pregação reformada experiencial. Há duas 
questões que devem ser consideradas. Primeira, o que é a pregação experiencial? 
Segunda, quais são as suas características essenciais? Neste capítulo, ressaltarei que o alvo 
dos pregadores reformados é aplicar a Palavra de Deus ao coração de seus ouvintes.

A  DEFINIÇ ÃO DE PREG AÇ ÃO EXPERIENCIAL

A palavra experiencial vem do latim experimentum e signifi ca “teste”. É derivada de 
experior, que signifi ca “tentar, provar ou colocar em teste”. Esse verbo também pode 
signifi car “achar ou saber por experiência”, levando à palavra experientia, que signifi ca 
“conhecido por meio de experimento”. Calvino usava experiencial e experimental como 
palavras intercambiáveis, visto que ambas indicavam, na pregação bíblica, a necessidade 
de medir o conhecimento experimentado com o padrão da Escritura. A pregação expe-
riencial trata da questão vital de como um cristão experimenta a verdade da doutrina 
bíblica, reformada, em sua vida.

Portanto, uma defi nição funcional de pregação experiencial pode ser: pregação que 
busca explicar, com termos da verdade bíblica, reformada, como as coisas devem ser, 
como elas realmente são e o objetivo fi nal da vida cristã. A pregação experiencial tem 
como alvo aplicar a verdade de Deus a todo o âmbito da experiência pessoal do crente, 
incluindo seu relacionamento com a família, a igreja e o mundo ao seu redor.3 Em ou-
tras palavras, ela aborda todo o âmbito do viver cristão, focalizando intensamente o 
bem-estar espiritual e a maturidade do crente. Com a bênção do Espírito, a missão dessa 
pregação é transformar o crente em tudo que ele é e faz, para que se torne cada vez mais 
semelhante ao seu Salvador.

Quão diferente é a pregação experiencial da que ouvimos com regularidade em 
nossos dias. A Palavra de Deus é freqüentemente pregada de um modo que não transfor-
mará os ouvintes, porque falha em distinguir e em aplicar. É reduzida a uma preleção, 
uma demonstração, um suprimento do que as pessoas querem ouvir ou a um tipo de 

2 Quanto a vários pensamentos neste capítulo, sou devedor a uma palestra dada por Ian Hamilton 
sobre “Pregação Experimental”, na Conferência da Banner of Truth, em Grantham, Pennsylvania. 
Algumas partes são também partes revisadas do capítulo “Reformed Experiential Preaching”, em 
Feed My Sheep: A Passionate Plea for Preaching (Morgan, Pa.: Soli Deo Gloria, 2004), p. 94-128 e em 
Puritan Evangelism: A Biblical Approach (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2007).
3 Cf. Paul Helm, “Christian Experience”, em Banner of Truth, no. 139 (April 1975), p. 6.
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subjetivismo divorciado do fundamento das Escrituras. Falha em explicar biblicamente 
o que os reformadores chamavam de religião vital: como um pecador tem de ser despo-
jado de sua justiça própria, guiado somente a Cristo para a salvação e levado à alegria da 
confi ança simples em Cristo. Falha em mostrar como um pecador redimido lida com a 
praga do pecado remanescente, luta contra o desvio e ganha vitória pela fé em Cristo.

Entretanto, quando a Palavra de Deus é pregada experiencialmente, ela é “o poder 
de Deus para a salvação” (Rm 1.16) que transforma homens e nações. Essa pregação é 
transformadora porque refl ete com exatidão a experiência vital dos fi lhos de Deus (cf. 
Rm 5.1-11), explica com clareza as marcas e os frutos da graça salvadora essenciais para 
um crente (Mt 5.3-12; Gl 5.22-23) e mostra tanto ao crente como ao incrédulo o seu fu-
turo eterno (Ap 21.1-9).

C AR ACT ERÍ ST IC A S DA PREG AÇ ÃO REFORM ADA
EXPERIENCIAL

Há dez marcas que são típicas dessa pregação reformada experiencial:

1. A pregação reformada experiencial é centrada na Palavra e em Cristo – ou seja, ela 
se focaliza na Palavra de Deus escrita, a Bíblia, e na Palavra de Deus viva, Jesus 
Cristo.

A pregação bíblica fl ui da passagem das Escrituras, enquanto é explicada de acordo 
com princípios exegéticos e hermenêuticos corretos. Jeremias 3.15 diz que Deus deu 
pregadores ao seu povo para apascentá-lo “com conhecimento e com inteligência”. A 
pregação correta não acrescenta uma parte experiencial ao texto que está sendo prega-
do. Antes, com a luz do Espírito, ela extrai do texto a verdadeira experiência do crente. 
O ministro tem de trazer o genuíno leite da Palavra para que, com a bênção do Espírito, 
a pregação experiencial promova a verdadeira convicção de pecado e o verdadeiro cresci-
mento (Jo 16.7-8; 1Pe 2.2; Rm 10.14).

De acordo com Isaías 8.20, todas as nossas crenças, incluindo nossas experiências, 
têm de ser testadas com as Escrituras Sagradas. Isso é realmente o que a palavra expe-
riencial tenciona comunicar. Assim como um experimento científi co testa uma hipótese 
à luz de um conjunto de evidências, assim também a pregação experiencial examina a 
experiência à luz do ensino da Palavra de Deus.

Embora a pregação reformada esteja fundamentada na exegese histórica e grama-
tical, ela também envolve aplicação prática, espiritual e experimental. Em 1Coríntios 
2.10-16, Paulo disse que a boa exegese é espiritual. Visto que o Espírito sempre dá teste-

Aplicando a Palavra
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munho de Jesus Cristo, a exegese sã acha Cristo não somente na nova aliança, mas 
também na antiga aliança. No mundo antigo, dizia-se que todos os caminhos levavam a 
Roma. De modo semelhante, a pregação de todos os textos bíblicos devem levar fi nal-
mente a Cristo. Jesus mesmo disse: “Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a 
vida eterna, e são elas mesmas que testifi cam de mim” (Jo 5.39). Igualmente, quando 
falou com seus discípulos depois da ressurreição, ele disse: “São estas as palavras que eu 
vos falei, estando ainda convosco: importava se cumprisse tudo o que de mim está escri-
to na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos” (Lc 24.44).

O grande tema e contorno governante da pregação experiencial é Jesus Cristo, pois 
ele é o foco e o prisma supremos e o alvo da revelação de Deus. Portanto, um verdadeiro 
pregador calvinista tem de ser decidido a “nada saber... senão a Jesus Cristo e este cruci-
fi cado” (1Co 2.2). William Perkins, um dos pais do puritanismo calvinista, disse que o 
âmago de toda pregação é “pregar somente a Cristo, por Cristo, para o louvor de 
Cristo”.4 Cotton Mather, um teólogo da Nova Inglaterra, expressou-se nestes termos: 
“Apresente tanto quanto você puder do glorioso Cristo. Sim, que o lema de seu ministé-
rio seja este: Cristo é tudo. Que outros apresentem no púlpito fábulas que surgem e desa-
parecem. Especializemo-nos em pregar o nosso Senhor Jesus Cristo”.5

Conseqüentemente, Cristo tem de ser o começo, o meio e o fi m de todo sermão (Lc 
24.27; 1Jo 1.1-4). A pregação tem de exaltar a Cristo, para despertar, justifi car, santifi car 
e confortar os pecadores (Ef 5.14; 1Co 1.30; Is 61.2). Como disse João: “A vida estava 
nele e a vida era a luz dos homens... o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de 
graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai” (Jo 1.4, 14; cf. 
Sl 36.9; 119.130).

A exegese oferece análise sã das palavras, da gramática, da sintaxe e do ambiente 
histórico das Escrituras. A pregação experiencial não minimiza esses aspectos da in-
terpretação, mas não se contenta com eles. Um ministro que apresenta somente o 
signifi cado histórico e gramatical da Palavra de Deus pode estar palestrando ou dis-
cursando, mas não está pregando. A Palavra tem de ser aplicada espiritualmente. A 
exegese espiritual é cristológica e, por meio de Cristo, ela será teológica, dando toda a 
glória ao Deus trino.

A pregação reformada experiencial ensina que a fé cristã tem de ser experimentada, 
gozada e vivida por intermédio do poder salvador do Espírito Santo. Enfatiza o conheci-

4 William Perkins, Works of William Perkins, vol. 2 (London: John Legatt, 1613), p. 762.
5 Cotton Mather, Manuductio ad ministerium: Directions for a Candidate to the Ministry (New York: 
AMS Press, 1978), p. 16.
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mento da verdade bíblica, que é capaz de tornar-nos sábios para a salvação pela fé em 
Cristo (2Tm 3.15). Em termos específi cos, essa pregação ensina que Cristo, o Verbo vivo 
(Jo 1.1) e a incorporação da verdade, têm de ser conhecido e recebido experiencialmen-
te. Proclama que o pecador precisa experimentar quem é Deus em seu Filho. Conforme 
diz João 17.3: “E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a 
Jesus Cristo, a quem enviaste”. O verbo conhecer neste versículo, bem como em outras 
passagens bíblicas, não indica conhecimento casual, e sim um relacionamento profundo 
e permanente. Por exemplo, Gênesis 4.1 usa a palavra conhecer para sugerir intimidade 
conjugal: “E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim” (ARC). A 
pregação experiencial enfatiza conhecimento pessoal e íntimo de Deus, em Cristo.

  Centralizar-se na Palavra escrita e na Palavra viva guarda a pregação experiencial 
do misticismo, que não tem base bíblica. O misticismo separa a experiência da Palavra 
de Deus, enquanto a convicção reformada histórica demanda o cristianismo experien-
cial que é operado pelo Espírito e centrado na Palavra, exalta a Cristo e glorifi ca a Deus. 
Esse tipo de pregação é essencial à saúde e à prosperidade da igreja.

Essa pregação é libertadora – não somente para a congregação, mas também para o 
pregador. Quão tranqüilizante e reconfortante é para os ministros saberem que, no mi-
nistério, o que Deus abençoa não é a ingenuidade, nem o intelecto, nem a perspicácia, 
nem a capacidade de persuasão deles – embora todos esses dons tenham de ser usados 
em dependência do Espírito Santo. Antes, Deus abençoa a proclamação de seu Filho, em 
sua Palavra, para a sua glória e a salvação de pecadores. Os ministros calvinistas crêem 
que são apenas embaixadores de Cristo, chamados a proclamar o que Deus lhes deu a 
proclamar. É nisso que eles descansam, enquanto trazem à sua congregação a Palavra do 
Deus vivo, semana após semana, quer seja oportuno, quer não (2Tm 4.2).

2. A pregação reformada experiencial é aplicativa. A palavra aplicação vem de duas 
palavras latinas: ap, que signifi ca “para”, e plico, que signifi ca “juntar”. Assim, 
aplicação envolve unir algo a outra coisa. A pregação aplicativa é o processo de 
fi xar a verdade tão poderosamente nas pessoas, que elas não podem deixar de 
ver que têm de mudar e como podem ser capacitados a fazer isso.

A pregação aplicativa relaciona o texto a cada aspecto da vida do ouvinte, promo-
vendo, pela graça do Espírito, uma religião que é poder e não apenas forma (2Tm 3.5). 
Robert Burns defi ne essa religião como “cristianismo sentido nos negócios e nos cora-
ções dos homens”. Ele prossegue dizendo que o princípio sobre o qual isso repousa é que 

Aplicando a Palavra
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“o cristianismo não deve ser apenas conhecido, entendido e crido, mas também sentido, 
desfrutado e aplicado na prática”.6

Essa sondagem e aplicação específi ca é o segredo de uma pregação experiencial 
poderosa. Paulo não se contentava meramente em declarar a verdade. Escrevendo aos 
crentes de Tessalônica, ele disse que seu evangelho não chegara até eles “tão-somente 
em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção” (1Ts 
1.5). Usando a linguagem de Richard Baxter, Paulo queria fi xar a verdade no coração e 
mente de homens e mulheres. Baxter escreveu: “Entristeceria o coração de alguém ouvir 
a excelente doutrina que alguns ministros têm consigo, enquanto deixam-na morrer em 
suas mãos por falta de aplicação íntima e vívida”.7 Oh! Se pudéssemos dizer sobre os 
ministros contemporâneos o que foi dito sobre a pregação de Jonathan Edwards: toda a 
sua doutrina era aplicação, e toda a sua aplicação era doutrina!

A pregação aplicativa deve ter como alvo a condição e a maturidade espiritual dos 
ouvintes. Archibald Alexander escreveu: “A Palavra de Deus deve ser manuseada de 
modo que se adapte aos cristãos em diferentes estados e etapas da vida espiritual; pois, 
enquanto alguns cristãos são homens fortes, outros são apenas bebês em Cristo, que 
precisam ser alimentados com leite, e não com alimento sólido”.8 Alexandre continua 
explicando como a pregação calvinista deveria também manusear corretamente a 
Palavra de Deus por fazer aplicações específi cas aos que se desviam, aos que têm mente 
mundana, aos afl itos e aos crentes desfalecidos”.9

Um exame superfi cial no Sermão do Monte, na pregação apostólica, em Atos dos 
Apóstolos e na poderosa pregação de eras passadas, de homens como Calvino ou 
Edwards, mostra que a boa pregação é rica de aplicação. Um sermão que não tem aplica-
ção pode ser um bom ensino, mas não é pregação. Charles H. Spurgeon exagera leve-
mente quando diz: “Onde a aplicação começa, ali começa o sermão”.

Os melhores pregadores na Bíblia e na história da igreja incluíram aplicação em to-
das as partes de seus sermões, e não somente quando estavam concluindo. Charles Bridge 
escreveu:

6 Robert Burns, introduction to Works of Th omas Halyburton (London: Th omas Tegg, 1835), p. 
xiv–xv.
7 Richard Baxter, Th e Reformed Pastor (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1974), p. 147. 
8 Archibald Alexander, em John T. Duffi  eld (ed.), Th e Princeton Pulpit (New York: Charles Scribner, 
1852), p. 42.
9 Ibid., p. 42-45.

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec17:278   Sec17:278Vivendo para Gloria 2a prova.indSec17:278   Sec17:278 10/5/aaaa   16:17:3810/5/aaaa   16:17:38



279

O método de aplicação contínua, onde quer que o assunto o admita, talvez seja mais bem 

planejado para causar efeito – aplicando distintamente cada ponto da mensagem e dirigin-

do-se a classes [ou grupos] separadas no fi nal, com exortação, advertência ou encorajamen-

to apropriados. A Epístola aos Hebreus [em si mesma uma série de sermões] é um modelo 

completo deste método. Ela é toda argumentativa, conectada em sua linha de pensamento 

e lógica em suas deduções – cada elo sucessivo é interrompido por alguma convicção pesso-

al ou impressionante, enquanto a continuidade da cadeia de pensamento é preservada in-

teira até ao fi nal.10

Os pregadores puritanos, que aprenderam dos reformadores, eram mestres na arte 
da aplicação. Essa arte é magnifi camente resumida em um breve capítulo intitulado “Da 
Pregação da Palavra”, no Diretório de Culto Público a Deus, composto pelos teólogos 
calvinistas e puritanos em Westminster:

Ele [o pregador] não deve se demorar na doutrina geral, muito embora não esteja tão bem es-

clarecida e confi rmada, mas deve caminhar para seu uso específi co, ao aplicá-la aos seus ou-

vintes; isso é um trabalho que implica grande difi culdade para ele mesmo, exigindo muita 

prudência, zelo e meditação; e, para o homem natural e corrompido, a aplicação será bastante 

desagradável. Contudo, ele deve se esforçar por fazê-la de tal modo que seus ouvintes sintam 

que a Palavra de Deus é viva e poderosa, discernindo os pensamentos e intentos do coração; e 

que, se uma pessoa incrédula ou ignorante estiver presente, veja manifestos os segredos de 

seu coração e dê glória a Deus.11

Os teólogos de Westminster identifi caram seis tipos de aplicação:

• Instrução: aplicação doutrinária.
• Refutação: contestação do erro contemporâneo.
• Exortação: instar e admoestar as ovelhas a obedecerem aos imperativos e deve-

res revelados no texto pregado, bem como “expor os meios e auxílios para o 
cumprimento deles”.

• Dissuasão: reprovar o pecado, fortalecer a convicção de seu horror e o ódio por 
ele, bem como apresentar as suas funestas conseqüências e mostrar como 
evitá-lo.

10 Charles Bridges, Th e Christian Ministry (London: Banner of Truth Trust, 2006), p. 275.
11 Westminster Confession of Faith (Glasgow: Free Presbyterian Publications, 1994), p. 380.  
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• Conforto: encorajar os crentes a prosseguir no bom combate da fé, apesar das 
várias difi culdades e afl ições.

• Julgamento: apresentar padrões e marcas da graça com o propósito de auto-
exame e correção, de modo a estimular os crentes a cumprirem seu dever, 
sentirem-se humilhados por causa de seu pecado e serem fortalecidos com 
consolo, de acordo com sua condição espiritual.12

A essa lista podemos acrescentar aplicação doxológica ou pregar e aplicar aquelas 
verdades das Escrituras que trazem as pessoas ao senso da beleza e da glória de Deus e 
da sua verdade, levando-as a louvarem a Deus conforme ele se revelou nas Escrituras. 
Esse tipo de pregação eleva nosso coração e afeições a contemplarem a beleza, a glória e 
o amor do Deus trino em e por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.13

Por fi m, precisamos dizer que a pregação aplicativa envolve um custo. Como se 
diz freqüentemente, quando João Batista pregou de um modo geral, Herodes o ouviu 
com alegria. Quando João Batista aplicou sua pregação de modo específi co, perdeu a sua 
cabeça. Tanto na consciência de um pregador como na consciência de seu povo, a apli-
cação destemida da verdade de Deus terá um preço. Apesar disso, quão necessário é 
esse tipo de pregação. Um dia, cada pregador comparecerá no tribunal de Deus para 
prestar contas de como usou a Palavra de Deus entre o rebanho que lhe foi confi ado. Ai 
do pregador que não se esforça para inculcar a Palavra de Deus na alma e na consciên-
cia de seus ouvintes.

Pregadores, insto-os a lembrar que não devemos falar diante das pessoas, e sim para 
as pessoas. A aplicação não é somente essencial; é a principal coisa a ser feita. E aqueles 
que temem a Deus desejarão que a Palavra de Deus lhes seja ministrada de modo pessoal. 
Daniel Webster disse: “Quanto eu ouvia os ensinos do evangelho, desejava fazer deles 
um assunto pessoal – um assunto pessoal – um assunto pessoal”.14

3. A pregação reformada experiencial é discriminatória. Ela defi ne claramente a di-
ferença entre um cristão e um não-cristão, abrindo o reino do céu para um e 
fechando-o para outro.

12 Ibid.
13 Quanto a esta sugestão, sou devedor de uma conversa com o Dr. Joseph Pipa, presidente do 
Greenville Presbyterian Th eological Seminary.
14 “Funeral of Mr. Webster“, Th e New York Daily Times, New York, Oct. 30, 1852. 
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O Catecismo de Heidelberg designa que a pregação e a disciplina cristã são as chaves 
do reino do céu. Citando Mateus 16.19, diz que, “por essas duas coisas, o reino do céu é 
aberto para os crentes e fechado para os incrédulos”. Se a pregação não discrimina, ela 
não é uma obra do reino para a qual Cristo comissionou seus apóstolos e servos.

A pregação discriminatória abre o reino do céu ao oferecer o perdão dos pecados e a 
vida eterna a todos que recebem a Cristo como Salvador e Senhor, por meio da fé verda-
deira, mas também fecha o reino do céu ao proclamar a ira de Deus e sua eterna conde-
nação para aqueles que são incrédulos, não se arrependem e não se convertem. Essa 
pregação ensina que a nossa religião tem de resultar em um relacionamento pessoal e 
experiencial com Cristo. Se a nossa religião não é experiencial, pereceremos – não por-
que a experiência salva por si mesma, e sim porque Cristo, que salva pecadores, tem de 
ser experimentado de modo pessoal como o fundamento sobre o qual a casa de nossa 
esperança eterna está edifi cada (Mt 7.22-27; 1Co 1.30; 2.2).

No Sermão do Monte, Jesus nos mostra como pregar discriminatoriamente. Ele 
começou o sermão descrevendo, por meio das bem-aventuranças, os verdadeiros cida-
dãos do reino do céu. As bem-aventuranças são também um resumo magnífi co da expe-
riência cristã. As primeiras três (para os humildes de espírito, os que choram e os man-
sos) focalizam a disposição interior do crente; a quarta (para aqueles que têm sede e 
fome de justiça) revela o pulso da fé experiencial; as últimas quatro (para os misericor-
diosos, os puros de coração, os pacifi cadores e os perseguidos) mostram a fé em meio ao 
mundo. As bem-aventuranças revelam as marcas da piedade genuína. O restante desse 
sermão de Jesus mostra os frutos da graça na vida do crente.

Bridges apresenta três aspectos da pregação discriminatória. Primeiro, a pregação 
tem de “estabelecer nitidamente a linha de demarcação entre a igreja e o mundo”, ele diz. Os 
ministros precisam ter em mente que há fundamentalmente dois tipos de ouvintes diante 
deles – os salvos e os não-salvos. Bridges destaca o apoio bíblico para essa divisão:

Eles são descritos pelo seu estado diante de Deus, como justos ou como perversos (Pv 14.32; Ml 

3.18); pelo seu conhecimento ou ignorância de Deus, como homens espirituais ou naturais (1Co 

2.14-15); por sua consideração especial por Cristo, como crentes ou incrédulos (Mc 16.16; Jo 

3.18, 36); por seu interesse no Espírito de Deus, como estando “no Espírito” ou não tendo o 

“Espírito de Cristo” (Rm 8.9); por seus hábitos de vida, como os que andam segundo e cogitam 

“as coisas do Espírito” ou “as coisas da carne” (Rm 8.1, 5); por suas respectivas normas de condu-

ta, a Palavra de Deus ou o “curso deste mundo” (Sl 119.105; Ef 2.2); pelos senhores aos quais 

obedecem, os servos de Deus ou os servos de Satanás (Rm 6.16); pelo caminho em que viajam, o 
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caminho estreito ou o caminho espaçoso (Mt 7.13-14); pelos fi ns aos quais seus caminhos os 
conduzem, a vida ou a morte – o céu ou o inferno (Rm 8.13; Mt 25;46).15

Segundo, os pregadores têm de identifi car a linha que distingue o falso crente ou 
hipócrita do crente verdadeiro. Jesus mesmo traçou essa linha quando falou sobre aque-
les que afi rmam pertencer à sua igreja professa e dizem: “Senhor, Senhor! Porventura, 
não temos nós profetizado em teu nome... e em teu nome não fi zemos muitos mila-
gres?”, mas ouvirão em resposta: “Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que prati-
cais a iniqüidade” (Mt 7.22-23).

A respeito desta segunda linha de discriminação, Bridges escreveu: “Toda parte 
do caráter cristão tem a sua falsifi cação. Quão facilmente as ilusões da imaginação ou 
dos sentimentos são interpretadas erroneamente como impressões da graça. A genui-
nidade da obra de Deus tem de ser estimada não pela extensão, e sim pela infl uência 
do conhecimento das Escrituras – não por fl uência de dons, e sim pelo seu exercício 
em conexão com a santidade e o amor”.16 David Brainerd disse: “Labute por distinguir 
claramente as experiências e as afeições na religião, para que você estabeleça a diferen-
ça entre o ouro e a escória brilhante. Quero dizer, empenhe-se nisso se você deseja ser 
um ministro de Cristo útil”.17

Os ministros precisam ajudar seus ouvintes a examinarem corretamente a si 
mesmos. 2 Coríntios 13.5 diz: “Examinai-vos a vós mesmos se realmente estais na fé; 
provai-vos a vós mesmos”. Os pastores não devem admitir como certo nem presumir 
que todos os que freqüentam a igreja, incluindo as crianças, são salvos; também de-
vem evitar a suposição de que a igreja é constituída de pessoas não-regeneradas, como 
se apenas alguns que professaram a fé em Cristo fossem realmente salvos. Pelo con-
trário, os pregadores devem apresentar repetidas vezes ao seu povo as marcas bíblicas 
daqueles que nasceram de novo e vieram a Cristo por meio da fé salvadora e do arre-
pendimento genuíno.

Terceiro, Bridges diz que os pregadores “têm de levar em conta as diferentes indivi-
dualidades da profi ssão de fé no seio da igreja”.18 Como Jesus, os pregadores precisam 
distinguir entre a erva, a espiga e o grão cheio (Mc 4.28). Como Paulo, eles devem dife-
rençar os bebês e os adultos na graça (1Co 3.1). Como João, eles têm de pregar aos vários 
crentes como crianças, jovens e pais na graça (1Jo 2.12-14).

15 Charles Bridges, Th e Christian Ministry, p. 277.
16 Ibid., p. 278.
17 Citado em Charles Bridges, Th e Christian Ministry, p. 279–280.
18 Ibid., p. 279.
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Alexander defendeu a pregação discriminatória. Ele escreveu: “As promessas e as 
ameaças contidas nas Escrituras [devem] ser aplicadas às pessoas a quem elas dizem 
respeito. Quão freqüentemente ouvimos um pregador expondo em detalhes as ricas 
consolações das grandíssimas e preciosas promessas de Deus, quando nenhum mortal 
pode dizer, com base em qualquer afi rmação que ele faz, a quem elas são aplicáveis. Em 
muito da pregação, há uma vaga e indiscriminada aplicação das promessas especiais da 
aliança da graça, como se todos que as ouvissem fossem verdadeiros cristãos e tivessem 
direito ao consolo que elas oferecem”. Depois de concluir que na verdadeira pregação “o 
santo e o pecado são claramente distinguidos por marcas bíblicas determinantes, de 
modo que cada ouvinte tenha oportunidade justa de averiguar a que classe pertence e 
que perspectiva está diante dele”, Alexander lamentou:

Devemos sentir tristeza pelo fato de que essa discriminação acurada na pregação tenha saído 

de uso em nossos dias. Raramente ouvimos do púlpito uma mensagem que tem como alvo 

oferecer grande ajuda aos crentes em discernir o verdadeiro caráter deles mesmos; que servirá 

para detectar o hipócrita e o formalista e retirá-los de seus falsos refúgios. Nos melhores dias 

das igrejas reformadas, essa delineação de caráter discriminadora, pela luz das Escrituras, era 

uma parte importante de quase todo sermão. Agora, porém, somos mais atentos a regras de 

retórica do que às características da verdadeira religião. Como Owen, Flavel, Boston e Erskine 

são abundantes em marcas de distinção entre os falsos e os verdadeiros professos! E os mais 

eminentes pregadores de nosso país – os Mathers, os Shepards, os Stoddards, os Edwards, 

bem como os Blairs, os Tennents, os Davies e os Dicksons, foram sábios em manejar tão bem 

a Palavra da Verdade, que todos podiam receber a sua porção no devido tempo.19

Em poucas palavras, a pregação discriminatória tem de permanecer fi el à Palavra de 
Deus. A graça deve ser oferecida indiscriminadamente a todos (Mt 13.24-30). Contudo, 
os atos divinos, as marcas e os frutos da graça que Deus opera em seu povo precisam ser 
explicados para inspirar os eleitos a conhecerem a si mesmos e revelar as falsas esperan-
ças dos hipócritas. Como disse o bispo Joseph Hall: “O ministro tem de discernir entre 
as ovelhas e os lobos; em suas ovelhas, entre as saudáveis e as não-saudáveis; nestas, 
entre as fracas e as adoentadas; nas adoentadas, entre a natureza, as qualidades e os 
graus da doença e infecção; e a todas, ele precisa saber ministrar uma palavra em ocasião 

19 Archibald Alexander, em Th e Princeton Pulpit, p. 40–42.
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oportuna. Ele tem os antídotos para todas as tentações, conselhos para todas as dúvidas, 
rejeições para todos os erros e encorajamentos para todas as debilitações”.20

Hall concluiu que é difícil decidir “do que nos devemos guardar mais, da infusão de 
uma paz falsa ou do agravamento de feridas que deveríamos sarar”.21 Não admiramos que 
Baxter tenha advertido aos pregadores que, ao aplicarem, como médicos espirituais, a 
medicação espiritual errada aos seus congregados, poderiam se tornar assassinos de al-
mas; e isso tinha implicações solenes para a eternidade.22 Os pregadores têm de ser hones-
tos com todas as pessoas e labutar por unirem-nas ao padrão das Escrituras Sagradas.

4. A pregação reformada experiencial é realista e idealista. É realista porque explica 
como as coisas realmente são na vida do povo de Deus (cf. Rm 7.14-25); é idealis-
ta porque explica como as coisas deveriam ser na vida deles (cf. Rm 8). Ambos os 
ensinos são essenciais. Mostrar como as coisas são, não indicando como elas 
deveriam ser, ilude o crente a parar de avançar e crescer na graça e no conheci-
mento de Cristo (2Pe 3.18). Mostrar apenas como deveriam ser, e não como elas 
realmente são, impede o crente de assegurar-se de que o Senhor tem operado em 
seu coração. Ele pode temer que os frutos da graça são elevados demais para que 
os tenha. O verdadeiro crente necessita ouvir ambos os ensinos. Apesar de todas 
as suas fraquezas, ele tem de ser encorajado a não desesperar, por causa de Cristo 
(Hb 4.15). Ele também precisa ser advertido contra o supor que já alcançou o fi m 
de sua peregrinação espiritual e ser instado a prosseguir “para o alvo, para o 
prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus” (Fp 3.14).

Todo cristão é um soldado. Para vencer a guerra contra o mal, o crente tem de vestir 
toda a armadura de Deus (Ef 6.10-18). A pregação experiencial traz o crente ao campo de 
batalha, mostra-lhe como lutar, diz-lhe como vencer os combates, recordando-lhe a vi-
tória que o aguarda, pela qual Deus receberá a glória. “Porque dele, e por meio dele, e 
para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém” (Rm 11.36).

5. A pregação reformada experiencial enfatiza o conhecimento interior. Os antigos 
pregadores calvinistas eram inclinados a enfatizar a diferença entre conheci-
mento e conhecimento de coração na fé cristã. O conhecimento intelectual 
não é sufi ciente para o verdadeiro cristianismo; ele exige também conheci-

20 Citado em Charles Bridges, Th e Christian Ministry, p. 279–280.
21 Ibid., p. 280.
22 Ibid.

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec17:284   Sec17:284Vivendo para Gloria 2a prova.indSec17:284   Sec17:284 10/5/aaaa   16:17:3910/5/aaaa   16:17:39



285

mento de coração. Como Provérbios 4.23 diz, “guarda o coração, porque dele 
procedem as fontes da vida”. Romanos 10.10 acrescenta, “porque com o cora-
ção se crê para justiça”.

O conhecimento de coração resulta de um encontro experiencial com Cristo, por 
meio da maravilhosa obra do Espírito. Esse conhecimento transforma o coração e pro-
duz frutos celestiais. Leva o crente a desfrutar do Senhor e se deleitar nele (Jó 34.9; Is 
58.14). Leva-o a provar e ver que Deus em Cristo ama pecadores perdidos, depravados, 
dignos do inferno (Sl 34.8). Inclui um apetite pela verdade de Deus. Como diz Jeremias: 
“Achadas as tuas palavras, logo as comi; as tuas palavras me foram gozo e alegria para o 
coração” (Jr 15.16). O conhecimento de coração se banqueteia em Deus, em sua Palavra, 
em sua verdade, em seu Filho (Sl 144.15; 146.5).

Ao conhecimento de coração não falta o conhecimento intelectual, mas a este pode 
faltar aquele (Rm 10.8-21). Alguns seguem o cristianismo como estudo objetivo ou se-
guem para acalentar sua consciência, sem permitir que ele penetre em seu coração. Eles 
nunca sentiram-se culpados e condenados diante da santa justiça de Deus. Não experi-
mentaram libertação em Cristo, por isso não conhecem o tipo de gratidão por essa liber-
tação que governa a alma, a mente e a força do crente. Por contraste, aqueles que experi-
mentam de coração o conhecimento salvífi co vêem o pecado como um fardo tão 
insuportável, que Cristo se torna completamente necessário. A graça da libertação por 
intermédio do Salvador é tão envolvente que as suas vidas resplandecem de gratidão.

6. A pregação reformada experiencial é centrada no Deus trino, e não no ego ou em qual-
quer outra pessoa. Algumas pessoas têm acusado os puritanos de serem egocên-
tricos em sua paixão por experiência piedosa. Todavia, como argumentou J. I. 
Packer, os puritanos não estavam interessados em delinear a experiência do 
Espírito na alma para promoverem a experiência deles mesmos, e sim para, 
saindo de si mesmos, chegarem a Cristo, em quem eles poderiam ter comunhão 
com o Deus trino.23 Portanto, a pregação experiencial, sendo fundamentada na 
Palavra de Deus, é antes de tudo teocêntrica, e não antropocêntrica.

No entanto, a pregação calvinista experiencial também aborda o relacionamento 
do crente com os outros na igreja e no mundo. Se a pregação experiencial me levasse a 

23 Cf. J. I. Packer, Entre os Gigantes de Deus: Uma Visão Puritana da Vida Cristã (São José dos Cam-
pos, Fiel, 1996), p. 126–127, and “Th e Puritan Idea of Communion with God”, em Press Toward the 
Mark, Puritan and Reformed Studies Conference, 1961 (London: n.p., 1962), p. 7. 
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examinar somente as minhas experiências e meus relacionamentos com Deus, não afe-
taria as minhas interações com a família, os membros da igreja e a sociedade. Seria ego-
cêntrica. Em vez disso, a verdadeira pregação experiencial traz o crente ao âmbito da 
experiência cristã vital, desencadeando um amor por Deus e sua glória, bem como uma 
paixão intensa por declarar esse amor aos outros que estão ao seu redor. Um crente 
instruído dessa maneira não pode deixar de ser evangelista, visto que a experiência vital 
e um coração que ama missões são inseparáveis. Ele vê cada pessoa incrédula como um 
campo missionário.

7. A pregação reformada experiencial empenha-se por um pensar equilibrado. Ela 
busca equilíbrio bíblico em cada área, esforçando-se por proclamar todo o 
conselho de Deus. Equilíbrio é especialmente necessário:

• Entre as dimensões objetiva e subjetiva do cristianismo. A dimensão objetiva é o 
alimento para a subjetiva; logo, esta sempre está fundamentada naquela. Por 
exemplo, os puritanos afi rmavam que o alicerce primário da segurança são as 
promessas de Deus, mas essas promessas têm de tornarem-se crescentemente 
reais ao crente por meio das evidências subjetivas da graça e do testemunho 
do Espírito Santo na alma. Sem a aplicação experiencial do Espírito, as pro-
messas de Deus levam a auto-ilusão e à presunção carnal. Por outro lado, sem 
as promessas de Deus e a iluminação do Espírito, o auto-exame tende à intros-
pecção, à servidão e ao legalismo. O cristianismo objetivo e o subjetivo não 
devem ser separados.

Temos de procurar viver de um modo que revele a presença interna de Cristo base-
ados em sua obra objetiva de obediência ativa e passiva. O evangelho de Cristo tem de 
ser proclamado como verdade objetiva, mas também precisa ser aplicado pelo Espírito 
Santo e apropriado interiormente pela fé. Portanto, rejeitamos dois tipos de cristianis-
mo: aquele que separa a experiência subjetiva da Palavra objetiva, levando assim ao 
misticismo, e aquele que presume a salvação com base nos falsos alicerces da fé histórica 
ou temporária.24

• Entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Quase todos os nossos 
precursores reformados enfatizavam a verdades bíblicas de que Deus é total-

24 Joel R. Beeke, A Busca da Plena Segurança: O Legado de Calvino e Seus Sucessores (Recife, PE: Os 
Puritanos, 2003), p. 164, 201.
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mente soberano e de que o homem é plenamente responsável. Como essas 
duas verdades podem ser harmonizadas de maneira lógica está além de nossa 
mente fi nita.

Quando perguntaram a Spurgeon como essas grandes doutrinas bíblicas poderiam 
ser reconciliadas, ele respondeu que não sabia que amigos precisavam de reconciliação. 
Apesar disso, ele comparou essas doutrinas com os trilhos da estrada de ferro sobre a 
qual o cristianismo corre. Assim como os trilos normais, que correm um ao lado do ou-
tro, parecem intercalar-se ao longe, assim também as doutrinas da soberania de Deus e 
da responsabilidade humana, que parecem separadas nesta vida, se intercalarão na 
eternidade. Nossa tarefa consiste não em forçar sua fusão nesta vida, e sim em mantê-
las em equilíbrio e viver de acordo com elas. Temos de esforçar-nos para que o cristianis-
mo experiencial retrate corretamente tanto a soberania de Deus como a responsabilida-
de humana.

• Entre o cristianismo experiencial, o doutrinário e o prático. Assim como os prega-
dores reformados ensinavam que a pregação experiencial tem de oferecer um 
equilíbrio de doutrina e aplicação, o viver cristão também envolve mais do que 
experiência. O viver cristão bíblico está alicerçado em doutrina correta (men-
te), experiência correta (coração) e prática correta (mãos).

8. A pregação reformada experiencial é sinceramente solene. Ela se esforça por imitar 
Paulo: “Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi 
feita, não desfalecemos; pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergo-
nhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de 
Deus; antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de 
Deus, pela manifestação da verdade” (2Co 4.1-2).

A pregação experiencial séria evita toda leviandade. Baxter escreveu: “De toda a 
pregação que existe no mundo, não aprecio a pregação que tende a fazer o ouvinte rir ou 
a comover sua mente com leviandades, afetando-a como os atores de teatro costumam 
fazer, em vez de afetá-la com uma reverência santa pelo nome de Deus”.25

Antes, a pregação séria visa agradar a Deus, e não aos homens. Deus é a sua teste-
munha. Todas as máscaras são removidas; toda bajulação é detestada. Eis Baxter nova-
mente: “Ó senhores, com quanta clareza, intimidade e seriedade deveríamos apresentar 

25 Richard Baxter, Th e Reformed Pastor, p. 119–120.

Aplicando a Palavra
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uma mensagem em tal momento como o nosso... Em nome de Deus, irmãos, labutem 
por despertar seu próprio coração, antes de subir ao púlpito, a fi m de que estejam prepa-
rados para despertar os corações de pecadores. Lembrem: eles têm de ser despertados 
ou condenados. E um pregador dormente não despertará pecadores inertes... Falem ao 
seu povo como pessoas que devem ser despertadas aqui ou no inferno”.26

9. A pregação reformada experiencial coincide com o viver santo. É impossível sepa-
rarmos o viver experiencial piedoso do verdadeiro ministério experiencial. A 
santidade do coração de um ministro não é meramente um ideal; é absoluta-
mente necessária, no que diz respeito à sua vida pessoal e à sua vocação como 
ministro do evangelho, se o seu calvinismo experiencial tem de ser efi caz. A 
santidade de vida tem de ser a sua maior paixão.

Os únicos canais de pregação experiencial são pregadores experienciais. Um prega-
dor calvinista experiencial conhece profundamente a solenidade do que Paulo escreveu 
em 1 Tessalonicenses 2.4: “Visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confi ar 
ele o evangelho, assim falamos”. Os verdadeiros ministros do evangelho falam como 
homens aprovados por Deus, que lhes confi ou o evangelho. Deus provou o coração deles 
e os achou vasos apropriados, santifi cados por sua graça, para declararem as riquezas 
dessa graça.

Quão crucial é esta pergunta: que tipo de homens são aprovados por Deus e encar-
regados do evangelho, como homens santos de Deus? Mencionarei três características:

Primeira, eles são homens cuja vida pulsa com o poder despertador do evangelho, de 
tal modo que são homens resolutos que temem a Deus, e não homens inconstantes que 
temem as outras pessoas (1Ts 2.6). Por temerem a Deus, eles julgam a satisfação e o desa-
grado de Deus mais importantes e mais valiosos do que a aprovação e a rejeição dos ho-
mens.

Segunda, eles são homens que amam evidentemente as pessoas entre as quais mi-
nistram. Paulo disse a respeito de si mesmo aos tessalonicenses: “Assim, querendo-vos 
muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas, igual-
mente, a própria vida; por isso que vos tornastes muito amados de nós”. Não há qualquer 
indiferença no pregador experiencial, nenhuma distância ministerial das pessoas. 
Baxter escreveu: “Todo o nosso ministério tem de ser realizado com amor compassivo 

26 Ibid., p. 147-148.
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por nosso povo... eles devem ver que nos preocupamos não com coisas exteriores – ri-
queza, liberdade, honra ou vida – em comparação com a salvação deles”.27

Terceira, eles são homens cujas vidas manifestam experiência crescente. James 
Stalker escreveu: “Um ministério de poder crescente tem de ser um ministério de expe-
riência crescente... Poder para um trabalho como o nosso é obtido somente em secreto... 
Os ouvintes podem não saber por que o seu ministro, com tantos dons que possui, não 
causa impressão religiosa neles. Mas isso acontece porque ele não é, em si mesmo, um 
poder espiritual”.28

As Escrituras dizem que não deve haver disparidade entre o coração, o caráter e a vida 
de um homem chamado a proclamar a Palavra de Deus e o conteúdo de sua mensagem. 
Jesus condenou os fariseus e os escribas por não fazerem o que proclamavam. Ele os achou 
errados por causa da diferença que havia entre suas obras e seus atos, entre o que declara-
vam profi ssionalmente e o que praticavam em sua vida diária. Clérigos profi ssionais, mais 
do que quaisquer outras pessoas, devem considerar estas severas palavras de Cristo: “Na 
cadeira de Moisés, se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quan-
to eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras; porque dizem e não fazem” (Mt 
23.2-3). Os ministros são chamados a ser tão experiencialmente santos em seu relaciona-
mento pessoal com Deus, em seu papel como marido e pai, no lar, em sua vocação como 
pastores entre a sua igreja, quanto parecem ser no púlpito. Não deve haver separação entre 
sua vocação e sua vida, entre sua confi ssão e sua prática.

As Escrituras dizem que há um relacionamento de causa e efeito entre o caráter da 
vida de um homem como cristão e sua frutifi cação como ministro (Mt 7.17-20). A obra 
de um ministro é geralmente abençoada em proporção à santifi cação de seu coração 
diante de Deus. Portanto, os ministros devem buscar graça para edifi car a casa de Deus 
com pregação e doutrina sã e experiencial, bem como com uma vida santifi cada. A sua 
pregação tem de modelar sua vida; e sua vida, adornar sua pregação. E. M. Bounds escre-
veu: “O pregador é mais do que o sermão... Tudo que o pregador diz é marcado e impreg-
nado pelo que ele é... O sermão é impressionante porque o homem é impressionante. O 
sermão é santo porque o homem é santo. O sermão é cheio de unção divina porque o 
homem é cheio da unção de unção divina... A força vivifi cadora do sermão não pode 
elevar-se acima do homem”.29 John Boys resumiu tudo isso com excelência, quando 
gracejou: “Prega mais aquele que vive melhor”.30

27 Ibid., p. 117.
28 James Stalker, Th e Preacher and His Models (New York: A. C. Armstrong & Son, 1891), p. 53, 55. 
29 Edward M. Bounds, Preacher and Prayer (Chicago: Christian Witness Co., 1907), p. 8-9.
30 John Boys, Th e Works of John Boys: An Exposition of the Several Offi  ces (Morgan, Pa.: Soli Deo 
Gloria, 1997).
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Os ministros têm de ser os que pregam, não somente aplicando-se ao seu texto, 
mas também aplicando o seu texto a si mesmos. O seu coração deve ser uma cópia de 
seus sermões.31 Do contrário, como John Owen advertiu: “Se um homem ensina o que é 
reto, mas anda de modo tortuoso, aquilo que ruirá na noite de sua vida será maior do 
que o que ele construiu no dia de sua doutrina”.32

10. A pregação reformada experiencial é marcada por uma dependência humilde do 
Espírito Santo. Esses pregadores sentem profundamente a sua incapacidade 
de pregar com exatidão, de trazer alguém a Cristo e de promover o amadure-
cimento dos santos. Sabem que dependem completamente da obra do 
Espírito Santo para operar a regeneração e conversão quando, como e em 
quem ele desejar. Eles crêem que somente o Espírito persuade os pecadores 
a buscar a salvação, renova a vontade corrompida e faz as verdades espiritu-
ais enraizarem em corações de pedra. Como escreveu Th omas Watson: “Os 
ministros batem à porta do coração dos homens; o Espírito Santo vem com a 
chave e abre a porta”.33

Packer escreveu sobre o ganhar almas, inventado pelos homens: “Todos os artifícios 
para exercer pressão psicológica a fi m de precipitar ‘decisões’ devem ser evitados, como 
se fossem, na verdade, tentativas presunçosas de intrometer-se na jurisdição do Espírito 
Santo”. Essas pressões podem até ser prejudiciais, ele acrescenta, pois, enquanto elas 
“podem produzir uma forma ‘exterior’ de decisão, não podem realizar a regeneração e a 
mudança do coração; e, quando essas ‘decisões’ se desgastam, aqueles que as tomaram 
se tornarão antagonistas e endurecidos em relação ao evangelho”. Packer concluiu que 
“o evangelismo deve ser concebido como uma realização a longo prazo de instrução e 
ensino paciente, no qual os servos de Deus meramente buscam ser fi éis em entregar a 
mensagem do evangelho, e em aplicá-lo às vidas humanas, deixando que o Espírito de 
Deus atraia os homens à fé, por meio dessa mensagem, à sua própria maneira e no tem-
po que Lhe parecer oportuno”.34

Esse senso de dependência compele os pregadores calvinistas experienciais a se 
esforçarem, embora com muita imperfeição, para banhar com oração toda a sua prega-

31 Gardiner Spring, Th e Power of the Pulpit (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1986), p. 154.
32 John Owen, Th e Works of John Owen, vol. 13 (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1976), p. 
21seg.
33 Th omas Watson, A Body of Divinity (London: Banner of Truth Trust, 1967), p. 154.
34 J. I. Packer, Entre os Gigantes de Deus, p. 178.
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ção. Eles almejam, antes de tudo, ser “homens do quarto de oração”. Baxter disse: “A 
oração deve levar avante a nossa obra, assim como a pregação; não prega de coração ao 
seu povo aquele que não ora com fervor por ele. Se não prevalecermos com Deus para 
que lhes dê fé e arrependimento, jamais prevaleceremos com eles para que creiam e se 
arrependam”.35 Robert Traill escreveu: “Muitos bons sermões se perdem por falta de 
oração no escritório”.36

A bem conhecida história de Robert Murray M’Cheyne, que tinha mentalidade 
puritana, ilustra melhor o que Traill quis dizer. Um velho cooperador na igreja de 
M’Cheyne observou a admiração na face de um visitante e o convidou a irem ao gabi-
nete do ministro. “Diga-me”, pediu o visitante, “havendo estado sob o ministério 
deste homem piedoso, qual é o segredo do sucesso dele?” O cooperador disse ao visi-
tante que se assentasse à mesa de M’Cheyne. Em seguida, pediu-lhe que pusesse as 
mãos sobre a mesa. Depois, pusesse a face sobre as mãos e chorasse. Em seguida, os 
dois homens caminharam até ao santuário e subiram ao púlpito. “Incline-se sobre o 
púlpito”, disse o cooperador. “Estenda as suas mãos e chore. Agora você sabe qual é o 
segredo do ministério de M’Cheyne”.

As igrejas contemporâneas precisam urgentemente de pregadores cujas orações 
particulares reguem suas mensagens no púlpito e que se lembrem continuamente de 
que a pregação que desperta, engaja o coração e transforma a vida não jaz na eloqüência, 
paixão ou poderes de persuasão ministeriais, e sim no soberano beneplácito de Deus 
pelo ministério do Espírito Santo. Acima de tudo, roguemos incessantemente a Deus 
que levante seminários e professores de seminários que sejam modelo de cristianismo e 
pregação experienciais; e que ele envie aos seus campos brancos e prontos para a ceifa 
milhares de pregadores dependentes do Espírito, a fi m de proclamarem as insondáveis 
riquezas de Jesus Cristo aos pecadores necessitados e aos santos famintos, em todas as 
partes do globo.

35 Richard Baxter, Th e Reformed Pastor, p. 122.
36 Robert Traill, Works of Robert Traill, vol. 1 (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1975), p. 246
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. O que o vocábulo experiencial signifi ca conforme usado neste capítulo?

2. Qual é o grande tema da “pregação reformada experiencial”?

3. Por que a aplicação da Palavra de Deus envolve um custo?

4. O que signifi ca o termo discriminatória?

5. Como a pregação reformada experiencial é, ao mesmo tempo, realista e ide-
alista?

6. Por que o equilíbrio é tão necessário na vida do cristão?

7. Como a pregação reformada experiencial encoraja a santidade?

8. Por que a pregação reformada experiencial é necessária hoje?
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CAPÍTULO 20

CALVINO E A EVANGELIZAÇÃO

Estes devem ser os grandes objetos de nossos desejos diários: que Deus reúna para si mesmo igrejas 

de todos os países da terra; que ele aumente o número delas, enriqueça-as com dons e estabeleça uma 

ordem legítima entre elas.1

João Calvino

U ma das acusações mais comuns suscitadas contra o calvinismo como perspec-
tiva teológica é que ele não fomenta uma paixão duradoura por evangelização 

e missões. Opiniões sobre a atitude de Calvino para com a expansão do evangelho vão 
desde sincera a moderada, no lado positivo,2 e desde indiferença a oposição ativa, no 
lado negativo.3

1 Inst., 3.20.42.
2 Johannes van den Berg, “Calvin’s Missionary Message”, em Th e Evangelical Quarterly, 22 (1950), 
p. 174–187; Walter Holsten, “Reformation und Mission”, em Archiv für Reformationsgeschichte, 44, 
no. 1 (1953), p. 1–32; Charles E. Edwards, “Calvin and Missions”, em Th e Evangelical Quarterly, 39 
(1967), p. 47–51; e Charles Chaney, “Th e Missionary Dynamic in the Th eology of John Calvin”, em 
Reformed Review 17, no. 3 (March 1964), p. 24–38. Parte deste capítulo foi resumido de Joel R. Be-
eke, “John Calvin: Teacher and Practitioner of Evangelism”, em Reformation and Revival, 10, no. 4 
(Fall 2001), p. 107–132.
3 Gustav Warneck escreveu: “Falta nos reformadores não somente ação missionária, mas também 
a idéia de missões... [em parte] porque os pontos de vista teológicos fundamentais impediam-nos 
de dar às suas atividades e até aos seus pensamentos uma orientação missionária (Outline of a His-
tory of Protestant Missions [Edinburgh: Oliphant Anderson & Ferrier, 1906], p. 9). Warneck prosse-
gue dizendo que Calvino pensava que a igreja não era obrigada a enviar missionários (ibid., p. 19-20). 
Ralph D. Winter diz que os reformadores “nem mesmo pensavam em expansão missionária” (“Th e 
Kingdom Strikes Back”, Perspectives on the World Christian Movement [Pasadena: William Carey Li-
brary, 1992], B-18), citado em Scott J. Simmons, “John Calvin and Missions: A Historical Study”, 
disponível em http://www.aplacefortruth.org/calvin.missions1.htm.
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Alguns dizem que o próprio catolicismo romano ao qual os reformadores se opunham 
manteve acessa a tocha evangelística do cristianismo por meio das forças poderosas do 
papado, dos monastérios e dos monarcas, enquanto Calvino, os reformadores e os purita-
nos que os seguiram tentaram apagá-la.4 Contudo, outros afi rmam que Calvino foi 
grandemente responsável por reacender a tocha da evangelização bíblica durante a 
Reforma,5 chamando-o de pai teológico do movimento missionário reformado.6

Para avaliarmos de modo correto o ponto de vista de Calvino sobre a evangelização, 
devemos primeiramente entender o que ele mesmo tinha a dizer sobre o assunto. 
Achamos inúmeras referências à evangelização em seus comentários, sermões e cartas e 
nas suas Institutas da Religião Cristã. Em segundo, temos de considerar todo o escopo da 
evangelização promovida por Calvino, tanto em seu ensino como em sua prática. Isso 
inclui a obra de Calvino em seu próprio rebanho, em Genebra, na grande Europa e nas 
oportunidades de missões noutros continentes. Como veremos, Calvino tinha mais do 
caráter de evangelista do que é geralmente reconhecido.

C ALVINO:  ME STRE DE EVANGELIZAÇ ÃO

Em que aspecto o ensino de Calvino era evangelístico? De que maneira sua instru-
ção compelia os crentes a procurar a conversão de todas as pessoas, tanto na igreja como 
fora dela?

Assim como outros reformadores, Calvino ensinava a evangelização de maneira 
geral ao proclamar fervorosamente o evangelho e por reformar a igreja de acordo com as 
exigências bíblicas. Mais especifi camente, Calvino ensinava a evangelização ao focalizar-
se na universalidade do reino de Cristo e na responsabilidade dos cristãos em ajudar a 
expandir esse reino.

A universalidade do reino de Cristo é um tema repetido freqüentemente nos ensi-
nos de Calvino.7 Calvino disse que as três pessoas da Trindade estão envolvidas na 

4 William Richey Hogg, “Th e Rise of Protestant Missionary Concern, 1517–1914”, em G. Ander-
son (ed.), Th eology of Christian Mission (New York: McGraw-Hill, 1961), p. 96–97. 
5 5 David B. Calhoun, “John Calvin: Missionary Hero or Missionary Failure?”, em Presbuterion, 5, 
no. 1 (Spring 1979), p. 16–33 (Sou grandemente devedor a este artigo, usado na primeira parte 
deste capítulo) e W. Stanford Reid, “Calvin’s Geneva: A Missionary Centre”, em Reformed Th eological 
Review, 42, no. 3 (1983), p. 65–74.    
6 Samuel M. Zwemer, “Calvinism and the Missionary Enterprise”, em Th eology Today, 7, no. 2 
(July 1950), p. 206–216 e J. Douglas MacMillan, “Calvin, Geneva, and Christian Mission”, em Refor-
med Th eological Journal, 5 (Nov. 1989), p. 5–17.
7 Commentary em Salmo 2.8; 110.2; Mateus 6.10; 12.31; João 13.31. 
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propagação do reino. O Pai mostrará “não somente em um único lugar o que é a verda-
deira religião... mas repercutirá sua voz até aos limites extremos da terra”.8 Jesus veio 
“para estender sua graça a todo o mundo”.9 E o Espírito Santo desceu para “alcançar 
todos os confi ns e extremidades do mundo”.10 Em resumo, uma descendência incontá-
vel “que estará espalhada em toda a terra” será nascida para Cristo.11

Como o Deus trino estenderá o seu reino em todo o mundo? A resposta de Calvino 
envolve tanto a soberania de Deus como a nossa responsabilidade. A obra de evangeliza-
ção é uma obra de Deus, e não nossa, mas ele nos usa como seus instrumentos, disse 
Calvino. Citando a Parábola do Semeador, Calvino explicou que Cristo semeia a semente 
da vida em todos os lugares (Mt 13.24-30), ajuntando sua igreja, não por meios huma-
nos, e sim por meio do poder celestial.12 O evangelho “não cai das nuvens como a chuva”; 
antes, ele é “levado pelas mãos de homens aonde Deus os envia”.13 Jesus nos ensina que 
Deus “usa nossa obra e nos convoca a ser seus instrumentos em cultivar o seu campo”.14 
O poder do evangelho para salvar está em Deus, mas ele revela a sua salvação por meio 
da pregação do evangelho.15 O Deus que evangeliza nos faz evangelizar.16 Somos seus 
cooperadores, e ele permite que participemos da “honra de constituir o governo de seu 
próprio Filho em todo o mundo”.17

Calvino ensinou que o método comum de “reunir uma igreja” é pela voz exterior de 
homens, “pois, embora Deus possa trazer a si mesmo cada pessoa por meio de uma in-
fl uência secreta, ele emprega a ação de homens, para que desperte neles uma ansiedade 
pela salvação uns dos outros”.18 Ele prossegue e diz: “Nada retarda tanto o progresso do 
reino de Cristo como a escassez de ministros”.19 Apesar disso, nenhum esforço humano 
tem a palavra fi nal. É o Senhor, disse Calvino, que “faz a voz do evangelho ressoar não 
somente em um lugar, mas além e em todo o mundo”.20

8 Commentary em Miquéias 4.3.
9 John Calvin, Sermons of M. John Calvin on the Epistles of S. Paule to Timothie and Titus, trans. L. T. 
(repr. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1983), p. 161–172. 
10 Commentary em Atos 2.1–4. 
11 Commentary em Salmo 110.3.
12 Commentary em Mateus 24.30.
13 Commentary em Romanos 10.15.
14 Commentary em Mateus 13.24–30.
15 Inst., 4.1.5.
16 Commentary em Romanos 10.14–17.
17 Commentary em Salmo 2.8.
18 Commentary em Isaías 2.3.
19 John Calvin, Letters of Calvin, vol. 4, ed. Jules Bonnet, trans. David Constable and Marcus Ro-
bert Gilchrist (Eugene, Ore.: Wipf & Stock, 2007), p. 263. 
20 Commentary em Isaías 49.2.

Calvino e a Evangelização
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Essa união da soberania divina e da responsabilidade humana na evangelização 
oferece várias lições. Primeira, como evangelistas reformados, temos de orar diaria-
mente em favor da extensão do reino de Cristo. Como disse Calvino, “temos de desejar 
todos os dias que Deus reúna para si mesmo igrejas de todas as partes da terra”.21 
Visto que agrada a Deus usar nossas orações para realizar seus propósitos, temos de 
orar em favor da conversão dos pagãos.22 Segundo, não devemos desanimar ante a 
falta de sucesso visível nos esforços evangelísticos, e sim continuar orando. “Nosso 
Senhor exercita a fé de seus fi lhos pelo fato de que ele não faz descontroladamente as 
coisas que lhes prometeu. E isso deve ser aplicado especialmente ao reino de nosso 
Senhor Jesus Cristo”, escreveu Calvino. “Se Deus passa um dia ou um ano [sem dar 
frutos], não devemos desistir, mas precisamos, nesse ínterim, orar e não duvidar que 
ele ouve a nossa voz”.23 Terceiro, precisamos trabalhar com diligência pela extensão do 
reino de Cristo, reconhecendo que nossa obra não será em vão. Nossa salvação obriga-
nos a trabalhar pela salvação de outros.24 Além disso, não basta que cada homem se 
ocupe com outras maneiras de servir a Deus. Calvino comentou: “Nosso zelo tem de 
estender-se além, para atrair outros homens”. Devemos fazer o que pudermos para 
atrair todos os homens do mundo para Deus.25

Há várias razões por que devemos evangelizar. Calvino apresentou as seguintes:

• Deus nos manda fazer isso. “Devemos lembrar que o evangelho é pregado não 
somente por causa da ordem de Cristo, mas também por causa de seu impelir-
nos e guiar-nos”.26

• Queremos glorifi car a Deus. Os verdadeiros cristãos anelam estender a verdade 
de Deus a todos os lugares, para que “Deus seja glorifi cado”.27

• Queremos agradar a Deus. Calvino escreveu: “Promover a propagação do evan-
gelho é um sacrifício agradável a Deus”.28

21 Inst., 3.20.42.
22 John Calvin, Sermons of Master John Calvin upon the Fifthe Book of Moses called Deuteronomie, 
trans. Arthur Golding (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1987), sermon em Deuteronômio 
33.18–19. (Daqui em diante mencionado como Sermon.)
23 Sermon em Deuterômio 33.7–8.
24 Commentary em Hebreus 10.24.
25 Sermon em Deuterômio 33.18–19.
26 Commentary em Mateus 13.24–20.
27 John Calvin, Letters of Calvin, vol. 4, p. 169.
28 Ibid., vol. 2, p. 453.
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• Temos um dever para com Deus. “É justo que labutemos... para promover o pro-
gresso do evangelho”, disse Calvino.29 E acrescentou: “É nosso dever procla-
mar a bondade de Deus a cada nação”.30

• Temos um dever para como os outros pecadores. Nossa compaixão deve-se inten-
sifi car pelo conhecimento de que “Deus não pode ser invocado sinceramente 
por outros que ainda não conheceram, por meio da pregação do evangelho, os 
seus caminhos amáveis e bondosos”.31

• Somos agradecidos a Deus. Temos para com Deus o dever de esforçar-nos 
pela salvação de outros; se não o fazemos, estamos nos comportando de 
maneira contraditória. Calvino afirmou: “No que diz respeito à natureza 
da fé, nada pode ser mais incoerente do que a indiferença que leva um ho-
mem a desconsiderar seus irmãos e guardar a luz do conhecimento... em 
seu próprio coração”.32

Calvino nunca supôs que a obra missionária tinha sido terminada pelos apóstolos. 
Sua convicção de que a Grande Comissão (Mt 28.18-20) se referia somente ao ministério 
apostólico foi motivada por sua oposição à doutrina da sucessão apostólica da Igreja de 
Roma. Ele queria mostrar que o apostolado era temporário, um ofício extraordinário 
que terminara com os doze apóstolos.33 Todavia, Calvino ensinou que os apóstolos co-
meçaram a cumprir a vocação da igreja para propagar o evangelho.34 Ele ensinou que 
todo ministro deve estar disposto a “sair para anunciar a doutrina da salvação em toda 
parte do mundo”.35 De fato, Calvino disse que todo cristão deve testemunhar da graça 
de Deus por palavras e obras àqueles com quem se encontra.36

C ALVINO:  PR AT IC AN T E DA EVANGELIZAÇ ÃO

Calvino acreditava que devemos fazer pleno uso das oportunidades que Deus nos 
dá para evangelizar. “Quando uma oportunidade para edifi cação se apresenta, devemos 

29 Ibid.
30 Commentary em Isaías 12.5.
31 Inst., 3.20.11.
32 Commentary em Isaías 2.3.
33 Van den Berg, “Calvin’s Missionary Message”, p. 178–179.
34 Commentary em Salmo 22.27.
35 Commentary em Mateus 24.19. Ver também Commentary em Isaías 12.5; Mateus 24.14; e 2 Co-
ríntios 2.12.
36 Inst., 4.20.4.
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compreender que uma porta se abriu para nós, pela mão de Deus, para que apresente-
mos Cristo naquele lugar; e não devemos recusar o generoso convite que Deus nos faz”, 
ele escreveu.37

Por outro lado, quando as oportunidades se restringem e as portas se fecham ao 
testemunho cristão, não devemos persistir em tentar fazer o que não pode ser feito. 
Antes, devemos orar e buscar outras oportunidades. “A porta está fechada quando não 
há qualquer esperança de sucesso. [Então] temos de ir por outro caminho, em vez de 
tentar gastar os nossos esforços para forçar a entrada”, Calvino escreveu.38 Contudo, 
difi culdades no testemunho não são desculpas para cessarmos de tentar. Àqueles que 
sofriam restrições severas e perseguições na França, Calvino escreveu: “Cada um se es-
force para atrair e ganhar para Jesus Cristo aqueles que ele puder”.39

Calvino praticou a evangelização em sua própria congregação, em sua cidade de 
Genebra, na Europa (especifi camente, na França) e além-mar (no Brasil).

• Na congregação. Para Calvino, a evangelização envolvia apresentar a Cristo 
para que as pessoas, pelo poder do Espírito, viessem a Deus em Cristo, mas 
também envolvia apresentar a Cristo para que o crente o servisse como Senhor 
na comunhão de sua igreja e no mundo. Assim, a evangelização se centralizava 
em uma chamada contínua e indiscutível para que o crente exercesse fé no 
Cristo crucifi cado e ressuscitado. Era uma chamada para um compromisso que 
envolvia toda a vida. Calvino era um eminente praticante desse tipo de evan-
gelização na sua própria congregação.

Sua evangelização começava na pregação. Seu intento em pregar era evangelizar e 
edifi car. William Bouwsma escreveu: “Ele pregava freqüente e regularmente: sobre o 
Antigo Testamento nos dias de semana, às seis da manhã (às sete, no inverno), em se-
manas alternadas; sobre o Novo Testamento aos domingos pela manhã e sobre os 
Salmos nos domingos à tarde. Durante a sua vida, ele pregou, seguindo esse esquema, 
cerca de 4.000 sermões depois de seu retorno a Genebra: mais de 170 sermões por ano”. 
Pregar era tão importante para Calvino que, ao revisar as realizações de sua vida, em seu 
leito de morte, ele mencionou seus sermões à frente de seus escritos.40 Na média, 

37 Commentary em 2 Coríntios 2.12.
38 Ibid.
39 John Calvin, Letters of Calvin, vol. 3, p. 134.
40 William J. Bouwsma, John Calvin: A Sixteenth-Century Portrait (New York: Oxford University 
Press, 1988), p. 29.
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Calvino pregava sobre quatro ou cinco versículos no Antigo Testamento e dois ou três no 
Novo Testamento. Ele consideraria uma pequena porção do texto bíblico em cada vez, 
aplicando-o em seguida à vida de seus congregados. Os sermões de Calvino nunca eram 
curtos na aplicação; pelo contrário, a aplicação era muitas vezes mais extensa do que a 
exposição dos sermões.

Ele também era sucinto. Th eodore Beza, o sucessor de Calvino, disse a respeito da 
pregação do reformador: “Cada palavra era importantíssima”.41

Calvino instruía freqüentemente sua igreja a respeito de como ouvir um sermão. 
Ele lhes dizia o que procurar em uma pregação, com que espírito deviam ouvir e como 
deviam ouvir. Seu alvo era ajudar as pessoas a participar do sermão, tanto quanto pu-
dessem, para que alimentassem sua alma. Ouvir um sermão, disse Calvino, deveria in-
cluir “espontaneidade para obedecer completamente a Deus, sem reservas”.42 “Não va-
mos à pregação apenas para ouvir o que não sabemos”, Calvino acrescentou, “e sim para 
sermos estimulados a cumprir nosso dever”.43

Calvino também alcançava os não-salvos por meio de sua pregação, incutindo neles a 
necessidade de fé em Cristo e o que isso signifi cava. Ele deixou claro não acreditar que todas 
as pessoas de seu rebanho eram salvas. Embora amoroso para com os membros da igreja que 
mantinham um estilo de vida recomendável, Calvino também se referiu mais de trinta vezes 
em seus comentários e repetidas vezes em suas Institutas (nove vezes entre 3.21 e 3.24) ao 
pequeno número daqueles que recebiam com fé salvadora a Palavra pregada.44 Ele escreveu: 
“Pois embora todos, sem exceção, que ouvem a pregação da Palavra de Deus sejam ensinados, 
apenas um em dez pode saboreá-la; sim, raramente um em cem se benefi cia a ponto de ser 
capacitado, pela pregação, a prosseguir num rumo correto até ao fi m”.45

Para Calvino, a tarefa mais importante da evangelização consistia em edifi car na fé 
os fi lhos de Deus, convencendo os incrédulos quando a malignidade do pecado e dirigin-
do-os a Cristo Jesus como o único Redentor.

• Em Genebra. Calvino não confi nava a pregação à sua própria igreja. Também a 
usava como instrumento para disseminar a Reforma em toda a cidade de 
Genebra. Aos domingos, as Ordenanças de Genebra exigiam sermões em cada 
uma das três igrejas, ao romper do dia e às 9h da manhã. Á tarde, as crianças 

41 Citado em David L. Larsen, Th e Company of the Preachers (Grand Rapids: Kregel, 1998), p. 165.
42 Citado em Leroy Nixon, John Calvin, Expository Preacher (Grand Rapids: Eerdmans, 1950), p. 65. 
43 CO 79:783. 
44 Ver Inst., 3.24.12.
45 Commentary em Salmos 119.101. 
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iam para aulas de catecismo. Às 3h da tarde, sermões eram pregados nova-
mente em cada igreja.

Os sermões dos dias de semana eram fi xados em horários diferentes nas três igrejas 
às segundas, quartas e sextas. Quando Calvino morreu, um sermão era pregado em cada 
igreja todos os dias da semana.

Até isso não era bastante. Calvino queria reformar Genebra em todas as esferas de 
vida, para que tanto a igreja como a cidade de Genebra se tornassem modelo para o reino 
de Cristo em todo o mundo. Esses alvos foram atingidos em grande medida.

• Na Europa. Inspirados pela visão verdadeiramente global de Calvino, Genebra 
se tornou um núcleo do qual a evangelização se propagou a todo o mundo. De 
acordo com o Registro da Companhia de Pastores, 88 homens foram enviados, 
entre 1555 e 1562, de Genebra a lugares diferentes do mundo. Esses números 
são, lamentavelmente, inexatos. Em 1561, que parece ter sido o auge para as 
atividades missionárias, registra-se o envio de apenas 12 homens, enquanto 
outras fontes indicam que quase doze vezes esse número de homens – não 
menos que 142 – saíram em missões.46

Isso é uma realização admirável para um esforço que começou com uma pequena 
igreja que labutava em uma cidade-república. Todavia, o próprio Calvino reconheceu o 
valor estratégico do esforço. Ele escreveu a Heinrich Bullinger: “Quando considero quão 
importante este canto [do mundo, i. é, Genebra] é para a propagação do reino de Cristo, 
tenho boas razões para ansiar que ele seja cuidadosamente supervisionado”.47

Em um sermão sobre 1 Timóteo 3.14, Calvino pregou: “Que atentemos ao que Deus 
nos incumbiu, que nos agrademos em mostrar sua graça não somente a uma cidade ou a 
um pequeno grupo de pessoas, mas que ele reine em todo o mundo; que todos o sirvam 
e o adorem em verdade”.

Durante o segundo ministério de Calvino em Genebra, a cidade se tornou um cen-
tro de refúgio para aqueles que sofriam perseguição religiosa. Entre 1542 e 1555, a po-
pulação de Genebra dobrou, devido amplamente aos refugiados vindos de toda a Europa. 
A reputação e a infl uência da comunidade de Genebra propagaram-se à vizinha França, 
à Escócia, à Inglaterra, à Holanda, partes da Alemanha Ocidental e seções da Polônia, 
Checoslováquia e Hungria.

46 Ibid., 45–46; cf. Scott J. Simmons, “John Calvin and Missions”, p. 9–15.
47 John Calvin, Letters of Calvin, vol. 2, p. 227.
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Genebra não somente recebeu refugiados. A Academia de Genebra, estabelecida em 
1559, cumpriu um papel importante em enviar missionários por toda a Europa, para a 
proclamação do evangelho e a organização de igrejas reformadas. Philip Hughes escreveu:

A Genebra de Calvino era muito mais do que um paraíso e uma escola. Não era um lugar de 
isolamento teológico que vivia para si mesmo e por si mesmo, alheio à sua responsabilidade 
evangélica em relação às necessidades dos outros. Os vasos humanos foram preparados e 
equipados neste paraíso... para que se lançassem ao oceano das necessidades do mundo, enca-
rando bravamente cada tempestade e perigo que os aguardava, a fi m de levarem a luz do 
evangelho de Cristo àqueles que estavam na ignorância e nas trevas das quais eles mesmos 
tinham vindo. Eles foram ensinados nesta escola para que, em retorno, ensinassem aos outros 
a verdade que os libertara.48

Infl uenciado pela Academia, John Knox levou a doutrina evangélica à sua terra 
natal, a Escócia. Ingleses foram equipados a liderar a causa na Inglaterra. Italianos rece-
beram o que necessitavam ensinar na Itália; e franceses (que constituíam o maior corpo 
de refugiados) foram ensinados a respeito de como propagar o calvinismo na França.

A terra natal de Calvino, a França, era o seu foco especial. Estava apenas parcial-
mente aberto à evangelização reformada. Hostilidades políticas e religiosas, que tam-
bém ameaçavam Genebra, eram um perigo constante na França. Apesar disso, Calvino e 
seus colegas aproveitaram o máximo da abertura que tiveram. As atas da Companhia de 
Pastores em Genebra se referem à supervisão dos esforços missionários na França mais 
do que a qualquer outro país.49

Eis como as coisas se desenvolveram. Os crentes reformados da França se refugia-
ram em Genebra. Enquanto estavam ali, muitos começaram a estudar teologia. 
Sentiram-se, então, compelidos a retornar ao seu povo como evangelistas e pastores 
reformados. Depois de passarem por um rigoroso exame teológico, cada um recebia um 
compromisso da Companhia de Pastores, geralmente em resposta a um pedido formal 
de uma igreja francesa que necessitava de um pastor. Em muitos casos, a igreja recebe-
dora estava lutando por sua vida em meio à perseguição.

Um bom número dos refugiados que retornou à França como pastores foi morto, 
mas o seu zelo encorajou os membros de suas igrejas. Sua missão, que, de acordo com os 

48 Philip Hughes, “John Calvin: Director of Missions”, em John H. Bratt (ed.), Th e Heritage of John 
Calvin (Grand Rapids: Eerdmans, 1973), p. 44.
49 Robert M. Kingdon, Geneva and the Consolidation of the French Protestant Movement (Madison: 
University of Wisconsin Press, 1967), p. 31. 
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pastores, procurava “levar avante o conhecimento do evangelho na França, como ordena 
nosso Senhor”, foi bem-sucedida. A pregação evangelística reformada resultou na con-
versão de dezena de milhares de pessoas. Em 1555, havia cinco igrejas reformadas na 
França. Sete anos mais tarde, havia mais de duas mil igrejas.50 Esse foi um dos mais im-
pressionantes avivamentos na história da igreja.51

Algumas das igrejas reformadas francesas se tornam enormes. Por exemplo, Pierre 
Viret pastoreou uma igreja de oito mil comungantes, em Nimes. Mais de 10% da popu-
lação da França nos anos 1560 – entre dois a três milhões de pessoas – pertenciam a es-
sas igrejas.52

Esse crescimento rápido enfrentou considerável perseguição. Depois do massacre 
em Vassy e da paz de Amboise, em 1563, Calvino escreveu: “Sempre aconselho que as 
armas sejam postas de lado e que todos pereçamos, em vez de entrarmos novamente 
nas confusões que temos testemunhado”.53

Durante o massacre de São Bartolomeu, em 1572, cerca de setenta mil protestantes 
foram mortos. Apesar disso, a igreja continuou. A perseguição fez com que, por fi m, mui-
tos protestantes franceses (conhecidos como huguenotes) deixassem o país. Saíram da 
França para muitas nações diferentes, enriquecendo a igreja aonde quer que chegavam.

• No Brasil. Calvino sabia que muitas nações e povos ainda não tinham ouvido o 
evangelho e sentiu intensamente esse fardo. Embora não haja qualquer regis-
tro de que ele tenha entrado em contato com os recém-descobertos mundos 
da Ásia e da África pagã, Calvino se envolveu com os índios da América do Sul 
por meio da missão de Genebra ao Brasil.

Com a ajuda de um simpatizante huguenote, Gaspard de Coligny, almirante da 
França, e o apoio de Henrique II, o rei da França na época, Nicholas Durand (também 
chamado Villegagnon) liderou uma expedição ao Brasil em 1555, para estabelecer uma 
colônia. Os colonos incluíam ex-prisioneiros, alguns dos quais eram huguenotes.

Quando surgiram problemas na nova colônia, próxima ao Rio de Janeiro, 
Villegagnon se voltou aos huguenotes na França, pedindo melhores colonos. Também 

50 Gordon D. Laman, “Th e Origin of Protestant Missions”, em Reformed Review, 43 (Autumn 
1989), p. 59.
51 Fred. H. Klooster, “Missions – Th e Heidelberg Catechism and Calvin”, em Calvin Th eological 
Journal, 7 (Nov. 1972), p. 192. 
52 Scott J. Simmons, “John Calvin and Missions”, p. 7. 
53 Citado em Williston Walker, John Calvin: Th e Organizer of Reformed Protestantism (New York: 
Knickerbocker, 1906), p. 385.
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apelou a Coligny, bem como a Calvino e à igreja em Genebra. A carta não foi preservada, 
e há somente um breve resumo do que aconteceu, no registro da Companhia de Pastores. 
No entanto, temos alguns vislumbres daqueles acontecimentos no diário pessoal de 
Jean de Léry, um sapateiro e estudante de teologia em Genebra que logo se uniu à colô-
nia brasileira. Ele escreveu: “A carta pedia que a igreja de Genebra enviasse imediata-
mente a Villegagnon ministros da Palavra de Deus e, com eles, várias outras pessoas 
‘bem instruídas na religião cristã’, a fi m de reformar melhor a ele e a seu povo e ‘trazer os 
bárbaros ao conhecimento de sua salvação’”.54 A responsabilidade pela evangelização 
dos pagãos foi, assim, confi ada à igreja de Genebra.

Calvino “viu nisso uma grande porta se abrindo”, escreveu G. Baez-Camargo, “e 
tomou imediatamente os passos para organizar uma força missionária”.55 A reação da 
igreja de Genebra, de acordo com Léry, foi esta: “Ao receber essas cartas e ouvir essas 
notícias, a igreja de Genebra deu logo graças a Deus pela extensão do reino de Jesus 
Cristo em um país tão distante e tão estranho e entre um povo que não tinha qualquer 
conhecimento do verdadeiro Deus”.56

A Companhia de Pastores escolheu dois ministros para enviar ao Brasil. O Registro 
anota sucintamente: “Na terça-feira, 25 de agosto [1556], como conseqüência do recebi-
mento de uma carta pedindo a esta igreja o envio de ministros para as novas ilhas 
[Brasil], que os franceses haviam conquistado, M. Pierre Richier e M. Guillaume Chartier 
foram escolhidos. Esses dois foram subseqüentemente recomendados ao cuidado do 
Senhor e enviados com uma carta desta igreja”.57 Onze leigos foram recrutados para a 
colônia, incluindo Jean de Léry.

Os pastores e os leigos partiram da Europa em setembro de 1556 e desembarcaram 
em Fort Coligny (no Rio de Janeiro) em março do ano seguinte. No entanto, o trabalho 
com os índios no Brasil não foi bem-sucedido. Pouco depois da chegada, o pastor Richier 
escreveu a Calvino dizendo que os selvagens eram incrivelmente bárbaros. “O resultado 
é que estamos frustrados em nossa esperança de lhes revelar Cristo”.58 Contudo, Richier 
não queria abandonar a missão. Ele disse a Calvino que os missionários avançariam a 
obra em etapas e esperariam pacientemente por seis jovens que haviam sido colocados 

54 R. Pierce Beaver, “Th e Genevan Mission to Brazil”, em Th e Heritage of John Calvin, p. 61 
55 G. Baez-Camargo, “Th e Earliest Protestant Missionary Venture in Latin America”, em Church 
History, 21, no. 2 (June 1952), p. 135.
56 R. Pierce Beaver, “Th e Genevan Mission to Brazil”, p. 61.
57 Philip E. Hughes (ed. and trans.), Th e Register of the Company of Pastors of Geneva in the Time of 
Calvin (Grand Rapids: Eerdmans, 1966), p. 317. 
58 R. Pierce Beaver, “Th e Genevan Mission to Brazil”, p. 62.
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com os índios (os tupinambás), para aprenderem sua língua. “Visto que o Altíssimo nos 
deu esta obra, esperamos que este Edom se torne uma futura possessão de Cristo”, ele 
acrescentou confi antemente.59 Enquanto isso, ele confi ava que o testemunho dos piedo-
sos e laboriosos membros da igreja reformada na colônia infl uenciaria os índios.

De quatro maneiras, Richier foi um testemunho notável da ênfase missionária cal-
vinista: (1) obediência a Deus em fazer o que é possível em uma situação difícil, (2) 
confi ança em Deus para criar oportunidades para testemunho posterior, (3) insistência 
na importância da vida e ações dos cristãos como meio de testemunho e (4) confi ança de 
que Deus fará progredir o seu reino.

O restante da história é trágico.60 Villegagnon desencantou-se com Calvino e os 
reformadores. Em fevereiro de 1558, fora do Rio de Janeiro, ele estrangulou três dos 
calvinistas genebrino e os lançou no mar. Outros fugiram para salvar sua vida. Mais 
tarde, os portugueses atacaram e destruíram o remanescente do assentamento.

Assim terminou a missão aos índios. Não há registros de índios convertidos. Todavia, 
esse foi o verdadeiro fi nal da história? Quando um relato dos mártires do Rio de Janeiro 
foi publicado seis anos depois, ele começava com estas palavras: “Uma terra bárbara, com-
pletamente admirada ao ver a execução dos mártires de nosso Senhor Jesus Cristo, um dia 
produzirá os seus frutos que esse precioso sangue costuma produzir em todos os tem-
pos”.61 Aquele assentamento ecoou a famosa afi rmação de Tertuliano, “o sangue dos már-
tires é o a semente da igreja”. Hoje, a fé reformada está crescendo no Brasil entre presbite-
rianos conservadores, por meio da pregação reformada do Projeto Os Puritanos e vários 
outros ministérios que publicam em português obras reformadas e puritanas.

RE STRIÇÕE S À EVANGELIZAÇ ÃO DUR AN T E A REFORM A

É claro que Calvino estava interessado em propagar o evangelho em países além-
mar, mas esse interesse foi limitado pelas seguintes realidades do século XVI:

• Restrições de tempo. A Reforma ainda era tão recente no tempo de Calvino, que 
ele foi obrigado a concentrar-se em solidifi car a verdade nas igrejas. Um em-
preendimento de uma igreja que não está edifi cada sobre a verdade funda-
mental está despreparado para levar a sua mensagem a terras estrangeiras.

59 Ibid., p. 64.
60 Scott J. Simmons, “John Calvin and Missions”, p. 17.
61 G. Baez-Camargo, “Th e Earliest Protestant Missionary Venture in Latin America”, p. 144.
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• Trabalho em sua cidade. Aqueles que criticam Calvino por falhar em estender 
seus esforços evangelísticos são injustos. Afi nal de contas, Cristo não ordenou 
que seus discípulos começassem a propagar o evangelho em Jerusalém, Judéia 
(missões locais) e, depois, fossem a Samaria e até aos confi ns da terra (missões 
estrangeiras)? Obviamente, a igreja estabelecida deveria estar envolvida tanto 
em missões locais como em missões estrangeiras, mas erramos quando julga-
mos uma mais importante do que a outra.

• Restrições governamentais. Quase todas as portas do mundo pagão estavam 
fechadas para Calvino e seus colegas reformadores. O mundo islâmico ao sul e 
ao leste era guardado pelos exércitos turcos. De modo semelhante, a obra 
missionária além-mar era quase impossível para os reformadores, porque 
muitos dos governos europeus eram controlados por príncipes, reis e impera-
dores católicos romanos. Em 1493, o papa Alexandre VI havia dividido o Novo 
Mundo entre os espanhóis e os portugueses, que controlavam as rotas maríti-
mas.62 Embora os franceses ignorassem o papa e enviassem seus navios para 
o Novo Mundo,63 todos esses países eram católicos romanos, implicando que 
os ministros protestantes eram proibidos de sair para a obra missionária além-
mar. Gordon Laman diz que um “imperialismo religioso” havia se unido ao 
“imperialismo comercial e político” da Espanha e Portugal.64 Portanto, a per-
seguição aos protestantes também era bastante difundida. Calvino escreveu: 
“Hoje, quando Deus quer que seu evangelho seja pregado em todo o mundo, 
para que o mundo seja restaurado da morte para a vida, ele parece pedir-nos 
quase o impossível. Vemos quão fortemente somos resistidos em todos os lu-
gares e como Satanás opera muitas e poderosas maquinações contra nós, de 
modo que todos os caminhos são bloqueados pelos próprios príncipes”.65

Para Calvino e os outros reformadores, ir ao mundo não signifi cava necessariamen-
te deixar a Europa. O campo missionário incrédulo estava no próprio âmbito da cristan-
dade. A França e a Europa estavam abertas para a igreja de Genebra. Fortalecidos pela 
teologia evangelística de Calvino, os crentes responderam zelosamente à chamada mis-
sionária.

62 Charles E. Edwards, “Calvin and Missions”, p. 47.
63 R. Pierce Beaver, “Th e Genevan Mission to Brazil”, Th e Reformed Journal, 17 (1967), p. 15.
64 Gordon D. Laman, “Th e Origin of Protestant Missions”, p. 53.
65 Commentary em Gênesis 17.23.

Calvino e a Evangelização
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EXPAN SÃO PAR A A GLÓRIA DE DEUS

Uma pesquisa na história dissipará o mito de que Calvino e seus seguidores promo-
veram inatividade e falta de interesse evangelístico. Pelo contrário, as verdades da graça 
soberana ensinadas por Calvino, tal como a eleição, são precisamente as doutrinas que 
encorajam a atividade missionária. Onde a verdade bíblica e reformada é amada, apre-
ciada e ensinada corretamente, atividade evangelística e missões são abundantes.

A glória de Deus era o fator que motivava Calvino a evangelizar e envolver-se em 
missões. Quando o evangelho é proclamado entre as nações, Deus o abençoa e edifi ca a 
sua igreja em todos os lugares. Charles Chaney escreveu: “O fato de que a glória de Deus 
era o motivo primordial nas primeiras missões protestantes e de que ela teve parte vital 
no pensamento e atividade missionários posteriores pode ser ligado diretamente à teo-
logia de Calvino”.66

A glória de Deus era a essência da evangelização reformada de Calvino e deve ser 
também a essência de nossa evangelização. Que Deus nos ajude a falar e viver evangelis-
ticamente para a sua glória, a obedecer à sua Palavra, a procurar portas abertas à procla-
mação do evangelho e a orar como Calvino: “Supliquemos-te diariamente (e nunca duvi-
demos), em nossas orações, que, no governo de teu Cristo, tu ajuntes novamente todo o 
mundo... quando Cristo exercer o poder que lhe foi dado para a nossa salvação e a salva-
ção de todo o mundo”.67

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. Como você responderia à acusação de que o ensino de Calvino não era evan-
gelístico?

2. Descreva como Calvino praticou a evangelização em Genebra, na França e no 
Brasil?

3. O que impediu a evangelização durante o tempo da Reforma? Há obstáculos 
à evangelização em nossos dias? Se há, quais são eles?

4. Como a soberania de Deus encoraja a evangelização?

66 Charles Chaney, “Th e Missionary Dynamic in the Th eology of John Calvin”, Reformed Review, 
17 (March 1964), p. 36–37.   
67 Citado em J. Graham Miller, Calvin’s Wisdom (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1992), p. 221.
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CAPÍTULO 21

OS PURITANOS E A EVANGELIZAÇÃO

A importância da [pregação puritana] é que ela confronta a nossa idéia moderna de que pregar ‘ser-

mões evangélicos’ signifi ca apenas repetir sempre algumas grandes verdades – culpa, expiação e 

perdão – apresentadas quase em um vácuo teológico. O ponto de vista puritano era que pregar ‘ser-

mões evangélicos’ signifi cava ensinar todo o sistema cristão – o caráter de Deus, a Trindade, o plano 

de salvação, toda a obra da graça. Pregar a Cristo, eles afi rmavam, envolvia pregar tudo isso... 

Portanto, eles diriam, pregar o evangelho envolve pregar todo o conselho de Deus. Pregar o evangelho 

também não deve ser entendido como algo confi nado a ocasiões evangelísticas estabelecidas, como 

se, em outras ocasiões, pudéssemos pregar outros assuntos. Se alguém prega biblicamente as 

Escrituras, não pode deixar de pregar o evangelho em todo o tempo, e cada sermão será evangelístico, 

pelo menos por implicação.1

J. I. Packer

É claro que Calvino possuía zelo evangelístico, apesar do que dizem os seus críti-
cos. De modo semelhante, os herdeiros reformados de Calvino, os puritanos, 

propagaram o evangelho de maneira completamente bíblica, sendo, também, apaixona-
dos por evangelização.2

1 J. I. Packer, “Th e Puritan View of Preaching the Gospel”, em Puritan Papers, Vol. 1, 1956–1959 
(Phillipsburg, N.J.: P&R, 2000), p. 263.
2 As melhores fontes sobre a teologia puritana de evangelização e missões são Sidney H. Rooy, Th e 
Th eology of Missions in the Puritan Tradition. A Study of Representative Puritans: Richard Sibbes, Ri-
chard Baxter, John Eliot, Cotton Mather, and Jonathan Edwards (Grand Rapids: Eerdmans, 1965) e J. 
I. Packer, Entre os Gigantes de Deus: Uma Visão Puritana da Vida Cristã (São José dos Campos, Fiel, 
1996), capítulos 2, 10, 17–19. Cf. Francis G. James, “Puritan Missionary Endeavors in Early New 
England” (Tese de M.A., Yale University, 1938); Ernst Benz, “Pietist and Puritan Sources of Early 
Protestant World Missions”, em Church History, 20, no. 2 (1951), p. 28–55; Johannes van den Berg, 
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Neste capítulo, defi nirei a evangelização puritana; em seguida, delinearei as bases 
bíblicas para a pregação puritana – nos aspectos doutrinário, prático, experimental e 
simétrico. Por fi m, examinarei os métodos primários que eles usaram para transmitir o 
evangelho – um estilo de pregação claro e a prática da evangelização catequética.

DEFININDO A EVANGELIZAÇ ÃO PURI TANA

O vocábulo puritano refere-se especifi camente àquelas pessoas que foram excluídas da 
Igreja da Inglaterra pelo Ato de Uniformidade, em 1662. O termo se aplica também àqueles 
que, na Inglaterra e nos Estados Unidos, durante várias gerações após a Reforma, trabalha-
ram para reformar e purifi car a igreja e levar as pessoas a um viver bíblico, piedoso e coerente 
com as doutrinas reformadas da graça.3 No aspecto doutrinário, o puritanismo foi um tipo 
de calvinismo amplo e vigoroso. No aspecto prático, foi um tipo de cristianismo zeloso e 
contagiante. No aspecto evangelístico, foi compassivo e, ao mesmo tempo, ousado.

Evangelização não era uma palavra que os puritanos usavam habitualmente, mas, 
apesar disso, eles eram evangelistas. Os livros Convite para Viver, de Richard Baxter, e Um 
Guia Seguro para o Céu, de Joseph Alleine, foram obras pioneiras na literatura evangelística. 
Para esses e outros puritanos, evangelizar era uma tarefa centrada na Palavra, uma tarefa 
da igreja e, em especial, dos seus ministros. Eles eram verdadeiramente “pescadores de 
homens”, que procuravam despertar os não-convertidos quanto à sua necessitavam de 
Cristo, levá-los à fé e ao arrependimento e fi rmá-los em um estilo de vida de santifi cação.

A expressão “evangelização puritana” refere-se à proclamação da verdade de Deus por 
parte dos puritanos, a verdade referente à salvação de perdidos no pecado e suas conseqü-
ências. Essa salvação é outorgada pela graça, recebida pela fé, fundamentada em Cristo e 
refl ete a glória de Deus. Para os puritanos, evangelizar envolvia não somente apresentar a 

Constrained by Jesus’ Love: An Inquiry into the Motives of the Missionary Awakening in Great Britain in 
the Period Between 1698 and 1815 (Kampen: J.H. Kok, 1956); Alden T. Vaughan, New England Fron-
tier: Puritan and Indian, 1620–1675 (Boston: Little, Brown and Co., 1965); R. Pierce Beaver, Pioneers 
in Mission (Grand Rapids: Eerdmans, 1966); Charles L. Chaney, Th e Birth of Missions in America 
(South Pasadena, Calif.: William Carey Library, 1976); William S. Barker, “Th e Rediscovery of the 
Gospel: Th e Reformation, the Westminster Divines, and Missions”, em Presbyterion, 24, no. 1 
(1998), p. 38–45. A maior parte deste capítulo é um resumo do livro Puritan Evanglism (Grand Rapi-
ds: Reformation Heritage Books, 2002).
3 Richard Mitchell Hawkes, “Th e Logic of Assurance in English Puritan Th eology”, em Westmins-
ter Th eological Journal, 52 (1990), p. 247. Cf. D. Martyn Lloyd-Jones, “O Puritanismo e suas Ori-
gens”, em Th e Os Puritanos: Suas Origens e Sucessores (São Paulo: PES, 1993), p. 246–267 e Joel R. 
Beeke, A Busca da Plena Segurança: O Legado de Calvino e Seus Sucessores (Recife, PE: Os Puritanos, 
2003), p. 118-119.   
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Cristo, para que as pessoas viessem a Deus por meio dele, pelo poder do Espírito Santo; 
mas também envolvia apresentar a Cristo para que os crentes crescessem nele e o servis-
sem como Senhor, na comunhão de sua igreja e na expansão de seu reino no mundo. Em 
resumo, a evangelização puritana envolvia declarar toda a economia da redenção, ao foca-
lizar a obra salvadora das três pessoas da Trindade, enquanto, ao mesmo tempo, chamava 
os pecadores a uma vida de fé e compromisso, advertindo que o evangelho condenará para 
sempre aqueles que persistem em incredulidade e não se arrependem.4

C AR ACT ERÍ ST IC A S DA PREG AÇ ÃO EVANGELÍ ST IC A 
PURI TANA

Podemos identifi car algumas características da evangelização puritana baseada no 
púlpito, características que têm marcado a evangelização calvinista até ao presente.

• A pregação puritana era totalmente bíblica. O puritanismo era um movimento 
alicerçado nas Escrituras, e os puritanos eram pessoas do Livro vivo. Eles ama-
vam, viviam e respiravam as Escrituras, apreciando o poder do Espírito que 
acompanhava a Palavra. Consideravam os sessenta e seis livros das Escrituras 
como a biblioteca do Espírito Santo, legada graciosamente a eles. “O ministro 
fi el, à semelhança de Cristo, [é] aquele que prega nada mais do que a Palavra de 
Deus”, disse o puritano Edward Dering.5 John Owen concordou: “A primeira 
e principal tarefa de um pastor é alimentar o rebanho por meio do ensino dili-
gente da Palavra”.6

A evangelização calvinista é sempre alicerçada na Bíblia. Como calvinistas, temos 
de examinar as Escrituras com mais freqüência e amar mais fervorosamente a Palavra 
de Deus. Quando aprendemos a pensar, falar e agir de modo mais bíblico, nossas men-
sagens possuem mais autoridade, e nosso testemunho se torna mais efi caz e frutífero.

• A pregação puritana era totalmente evangelística. Os puritanos usavam toda a 
Escritura para confrontar todo o homem. Eles não pressionavam a vontade 

4 Th omas Manton, Th e Complete Works of Th omas Manton, vol. 2, ed. T. Smith. (Worthington, Pa.: 
Maranatha, 1980), p. 102seg.
5 Edward Dering, M. Derings Workes (New York: Da Capo Press, 1972), p. 456.  
6 John Owen, Th e Works of John Owen, vol. 16, ed. William H. Goold (London: Banner of Truth 
Trust, 1965), p. 74.

Os Puritanos e a Evagelização
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humana a reagir com base em alguns textos bíblicos que enfatizam o aspecto 
volitivo da evangelização.

Muito da evangelização moderna, convencida de que o principal alvo da pregação é 
convocar o homem a crer, enfatiza um ato decisivo de fé da parte do pecador. Não crê 
que a obra regeneradora do Espírito Santo é necessária antes da fé. Assevera que cremos 
para sermos nascidos de novo – que a fé precede e realiza a regeneração. De fato, a fé é 
essencial à salvação, desde o começo até ao fi m (cf. Rm 1.17; Hb 11.6); e não há espaço 
de tempo entre a regeneração e a implantação de fé salvadora, por obra do Espírito 
Santo, no coração de um pecador. Contudo, a evangelização puritana tinha uma mensa-
gem mais profunda e mais ampla para o não-convertido.

Certamente, o dever de responder ao evangelho com fé é importante, mas os outros 
deveres também o são. Há o dever de arrepender-se – não somente como um sentimen-
to temporário de tristeza, mas como um pleno melhoramento da vida. Os puritanos 
pregavam que os pecadores devem cessar “de fazer o mal” (Is 1.16b) e ser santos como 
Deus é santo (1Pe 1.16b). Devem amar a Deus e sua lei santa, de coração, mente e força, 
e não permitir que nada obstrua o caminho de obediência. Eles têm de esforçar-se “por 
entrar pela porta estreita” (Lc 13.24).

Alguns líderes eclesiásticos talvez argumentem que esse tipo de pregação conduz ao 
legalismo. No entanto, ele se justifi ca nisto: na obra de conversão, Deus não começa nor-
malmente com uma decisão de fé consciente, e sim com convicção de pecado e um senso de 
total incapacidade de obedecer aos mandamentos de Deus. Assim, os evangelistas purita-
nos pregavam sobre as obrigações legais e as responsabilidades sob as quais os pecadores 
labutavam, antes de mostrar-lhes a maneira de livramento pela fé no sangue de Cristo. 
Eles pregavam a lei antes do evangelho, da mesma maneira como Paulo escreveu os três 
primeiros capítulos de Romanos. O apóstolo explicou inicialmente a santidade de Deus e 
de sua lei, para que a boca dos pecadores se feche e todo o mundo seja culpado diante de 
Deus. De modo semelhante, os puritanos também criam que, mediante uma confrontação 
com as exigências da lei de Deus, o Espírito Santo traria os pecadores ao conhecimento de 
sua incapacidade diante de Deus e de sua necessidade de salvação. O evangelho só tem 
sentido para os pecadores quando estes reconhecem a sua pecaminosidade. Os puritanos 
não tinham medo de usar a lei de Deus como instrumento de evangelização.

Esse tipo de evangelização está fundamentada nas Escrituras. João Batista pregou 
o arrependimento (Mt 3.1-2), antes de pregar: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 
do mundo!” (Jo 1.29). Jesus começou seu ministério com essa mesma mensagem. 
Mateus 4.17 diz, “daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque 
está próximo o reino dos céus”. Ele abordou esse tema com Nicodemos, afi rmando que 
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“importa-vos nascer de novo” (Jo 3.7b). E, no caso do jovem rico, ele o confrontou pri-
meiramente com os mandamentos (Mc 10.19).

Muitos evangelistas de nossos dias não acreditam que a necessidade de santidade 
seja um assunto adequado para o não-convertido, por isso não apresentam o evangelho 
como o remédio divino para pecadores corrompidos e incapazes. Por contraste, os puri-
tanos acreditavam que as melhores notícias para pecadores verdadeiramente convenci-
dos do pecado são as de que o livramento do poder do pecado é possível por meio da fé 
em Cristo. Esses pecadores necessitam de mais do que perdão e compaixão. Precisam 
que o pecado seja mortifi cado para sempre neles mesmos. Necessitam de viver para a 
glória de Deus. Precisam ser santo como Deus é santo. Precisam ser conformados ao 
caráter do Pai, à imagem do Filho e à mente do Espírito Santo.

Tudo isso nos leva à conclusão de que o ensino da evangelização moderna sobre a 
natureza da fé e sua relação com a regeneração é reprovado no teste da Palavra de Deus. 
Os puritanos ensinavam que uma “regeneração” que deixa os homens sem o poder inte-
rior do Espírito Santo e sem a prática de um viver santo não é o que está prometido nas 
Escrituras.7 De acordo com a Bíblia, aquele que é nascido de novo não é simplesmente 
mudado em suas opiniões religiosas; ele recebe uma nova natureza dada pelo Espírito 
Santo. Ele é nascido do Espírito, tornando-se espiritual (Jo 3.6). O nascido de novo é 
recriado, por isso todas as coisas lhe são novas. Ele cessa de ser egocêntrico e se torna 
teocêntrico. “Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne; mas os que se 
inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito” (Rm 8.5). Aquele que é nascido de novo 
ama a Deus, ama a santidade, ama a Bíblia, ama os piedosos, ama o pensamento de ir ao 
céu para ter comunhão com Deus, deixando o pecado para trás, eternamente.

As discrepâncias entre a evangelização puritana e a moderna devem impelir-nos a 
um retorno à velha mensagem que direcionava toda a Escritura a todo o homem.

• A pregação puritana era francamente doutrinária. O evangelista puritano via a 
teologia como uma disciplina essencialmente prática. William Perkins chama-
va-a de “a ciência de viver de maneira bem-aventurada para sempre”.8 William 
Ames caracterizou-a como a “a doutrina ou o ensino de viver para Deus”.9 
Sinclair Ferguson escreveu: “No que concerne aos puritanos, a teologia siste-

7 William Whately, Th e New Birth (London, 1618) e Stephen Charnock, “A Discourse of the Effi  -
cient of Regeneration”, em Th e Works of Stephen Charnock, vol. 3 (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 
1986), p. 166–306.   
8 William Perkins, Th e Works of William Perkins, vol. 1 (London: John Legate, 1609), p. 10.
9 William Ames, Th e Marrow of Th eology, ed. John D. Eusden (Boston: Pilgrim Press, 1968), p. 77.  

Os Puritanos e a Evagelização
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mática signifi cava para o pastor o que o conhecimento de anatomia signifi ca 
para o médico. Somente à luz de todo o corpo de divindade (como eles a cha-
mavam) um ministro podia fazer um diagnóstico, prescrever um remédio e, 
em última instância, curar a doença espiritual naqueles que estavam enfermos 
pelo corpo de pecado e morte”.10

Os puritanos pregavam a doutrina de Deus sem equívocos. Eles proclamavam o 
magnífi co ser de Deus, sua personalidade trinitária e seus atributos gloriosos.11 Toda a 
evangelização dos puritanos estava arraigada num teísmo bíblico, robusto e bem dife-
rente da evangelização moderna, que muito freqüentemente se refere a Deus como se 
ele fosse um amigo que pode ajustar seus atributos à nossas necessidades e desejos.

A evangelização dos puritanos também proclamava a doutrina de Cristo. “A prega-
ção é a carruagem que leva a Cristo por este mundo”, escreveu Richard Sibbes.12 Ao 
pregarem o Cristo todo para todo o homem,13 os ministros puritanos o ofereciam como 
Profeta, Sacerdote e Rei. Eles não faziam separação entre os benefícios de Cristo e sua 
pessoa, nem o ofereciam como um Salvador do pecado, enquanto ignora suas reivindica-
ções como Senhor. Os puritanos fi cariam horrorizados com a tendência da evangeliza-
ção moderna que procura apenas resgatar pecadores do inferno, postergando para mais 
tarde a sua submissão ao senhorio soberano de Cristo.

• A pregação puritana era diligentemente simétrica. Na pregação puritana, ha-
via abrangência e equilíbrio. A pregação puritana atingia simetria de três 
maneiras.

10 Sinclair Ferguson, “Evangelical Ministry: Th e Puritan Contribution”, em John H. Armstrong (ed.), 
Th e Compromised Church: Th e Present Evangelical Crisis (Wheaton, Ill.: Crossway, 1998), p. 266. 
11 A obra clássica sobre os atributos de Deus é o grande volume de Stephen Charnock intitulado 
Discourses on the Existence and Attributes of God (1682; repr. Baker Books, 1996). Ver também 
William Bates, Th e Harmony of the Divine Attributes in the Contrivance and Accomplishment of Man’s 
Redemption (Harrisonburg, Va.: Sprinkle, 1985).
12 Richard Sibbes, Th e Complete Works of Richard Sibbes, vol. 5, ed. Alexander B. Grosart (1862; 
repr., Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1977), p. 508.
13 Th omas Taylor, Christ Revealed: or Th e Old Testament Explained; A Treatise of the Types and Shado-
wes of our Saviour (London: M. F. for R. Dawlman and L. Fawne, 1635) Essa é a melhor obra puritana 
sobre Cristo no Antigo Testamento. Th omas Goodwin, no capítulo intitulado Christ, our Mediator, 
no volume 5 de Th e Works of Th omas Goodwin (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2006), 
explica habilmente os textos mais básicos do Novo Testamento sobre a mediação de Cristo. 
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Primeira, ela permitia que a Escritura ditasse a ênfase para cada mensagem. Os 
puritanos não pregavam sermões que eram pontos de equilíbrio entre várias doutrinas. 
Pregavam um texto completamente, não importando qual era o seu tema. Assim, no 
devido tempo, eles tinham certeza de haverem abordado todos os principais temas das 
Escrituras e todas as principais doutrinas da teologia reformada.

Nada era deixado sem equilíbrio no âmbito total dos freqüentes e extensos sermões 
dos puritanos. Na própria teologia, eles proclamavam a transcendência de Deus, bem 
como a sua imanência. Na antropologia, os puritanos pregavam sobre a imagem de Deus 
tanto em seu sentido mais estrito como em seu sentido mais amplo. Na cristologia, eles 
exibiam o estado de humilhação de Cristo, bem como sua exaltação. Na soteriologia, eles 
apresentavam a soberania divina e a responsabilidade humana como doutrinas que não 
precisavam ser conciliadas por nossa mente fi nita, visto que, como gracejou Charles H. 
Spurgeon, amigos não precisam de conciliação. Na eclesiologia, eles reconheciam a voca-
ção sublime de ofícios especiais (ministros, presbíteros e diáconos), bem como a vocação 
igualmente sublime do ofício geral de todos os crentes. Na escatologia, eles declaravam 
tanto as glórias do céu como os horrores do inferno.

Segunda, a pregação puritana instilava apreciação por todas as doutrinas bíblicas. 
O membro típico de uma congregação puritana podia, numa semana, se deleitar num 
sermão sobre Gênesis 19.17 (“Livra-te, salva a tua vida”), devido às suas advertências a 
respeito de fugir do pecado e da impiedade e seguir a Deus, e, na semana seguinte, apre-
ciar uma mensagem sobre quão difícil é seguir a Deus, se ele não nos traz a si mesmo (Jo 
6.44). Os pastores e os membros de igreja puritanos valorizavam, igualmente, todo o 
escopo da verdade bíblica de Deus, e não somente as suas passagens favoritas ou doutri-
nas específi cas pelas quais avaliavam cada sermão.

Terceira, a pregação puritana permitia uma variedade ampla de sermões tópicos. 
Uma apreciação cultivada diligentemente da doutrina bíblica permitia aos puritanos 
abordarem quase todo assunto imaginável. Por contraste, a evangelização moderna é 
reducionista – usa apenas alguns poucos textos, expõe um conjunto limitado de temas, 
aplicando pouca ou nenhuma doutrina à obra de evangelização.

• A pregação puritana era experimentalmente prática. Os puritanos explicavam 
como um cristão experimenta a verdade bíblica em sua vida. Eles expuseram 
“todo o âmbito da experiência cristã e da teologia experimental”.14 Podemos 
aprender muito dos puritanos a respeito desse tipo de pregação. Contudo, 

14 Paul Helm, “Christian Experience”, em Banner of Truth, no. 139 (April 1975), p. 6.

Os Puritanos e a Evagelização
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como observa Paul Helm, “não devemos lidar com irrealidades ou tratar as 
congregações como se elas vivessem em um século diferente ou em circuns-
tâncias completamente diferentes. Isso envolve avaliar toda a nossa situação 
moderna e considerar com plena simpatia as experiências, as esperanças e te-
mores atuais de nosso povo cristão”.15

Portanto, os pregadores precisam indagar a si mesmos se a sua pregação, o seu en-
sino e a sua evangelização são totalmente bíblicos, integralmente evangelísticos, ousa-
damente doutrinários, diligentemente simétricos e experimentalmente práticos.

O MÉ TODO DE EVANGELIZAÇ ÃO PURI TANA

Embora a evangelização manifeste diferenças de geração a geração, de acordo com 
os dons, a cultura, o estilo e a linguagem, os métodos primários da evangelização purita-
na – pregação clara e ensino catequético – podem mostrar-nos como apresentar o evan-
gelho a pecadores. Eles empregaram:

• A pregação clara. A “pregação clara” dos puritanos evitava tudo que não era 
claro ou compreensível ao ouvinte comum. O maior professor desse estilo de 
pregação foi Perkins. Ele, que é geralmente chamado de pai dos puritanos, es-
creveu que a pregação “tem de ser clara, compreensível e evidente... Esta é uma 
afi rmação comum entre nós: foi um sermão bastante claro. E digo novamente: 
quanto mais claro, melhor”.16 Cotton Mather escreveu de modo sucinto em 
seu elogio a John Eliot, grande missionário puritano que ministrou aos índios, 
que sua “maneira de pregar era muito clara; tão clara que os próprios cordeiros 
podiam beber de seus discursos sobre aqueles textos e temas em que os elefan-
tes podiam nadar”.17 Os puritanos usavam o estilo claro de pregação porque 
eles eram essencialmente evangelísticos – queriam alcançar todos para que 
todos conhecessem o caminho da salvação.

15 Ibid. 
16 Perkins, Th e Works of Perkins, vol. 2, p. 222. Cf. William Perkins, Th e Art of Prophesying (1606; 
revised ed., Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1996), p. 71–72 e Charles H. George and Katherine 
George, Th e Protestant Mind of the English Reformation 1570–1640 (Princeton: Princeton University 
Press, 1961), p. 338–341.
17 Cotton Mather, Th e Great Works of Christ in America: Magnalia Christi Americana, vol. 1 (London: 
Banner of Truth Trust, 1979), p. 547–548.
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A primeira parte do sermão puritano era exegético; a segunda, doutrinária e didá-
tica; e a terceira, aplicativa.18 A terceira parte, chamada freqüentemente de “usos” do 
texto, era bem extensa e aplicava a Escritura de várias maneiras a diferentes ouvintes.

Perkins deu instruções distintas a respeito de como moldar as aplicações da 
Escritura a sete categorias de ouvintes: os incrédulos ignorantes e não ensináveis; os 
ignorantes, mas ensináveis; os aptos a ser instruídos mas não-humilhados; os humilha-
dos que careciam de segurança; os crentes; os desviados; e “um povo misturado” – aque-
les que são uma combinação das várias categorias.19 Os pregadores puritanos se diri-
giam a esses sete tipos de pessoas durante certo período de tempo, mas não em todo 
sermão. Cada sermão incluía pelo menos instruções aos crentes e aos incrédulos. O in-
crédulo era geralmente chamado a examinar a maneira como estava vivendo e que 
comportamento precisava de mudança; em seguida, era admoestado a correr para 
Cristo, o único que podia satisfazer as suas necessidades. Para o crente, os “usos” conti-
nham freqüentemente palavras de conforto, instrução e auto-exame.

Três características associadas com a pregação clara dos puritanos precisam ser re-
descoberta pelos pregadores contemporâneos. Primeira, a pregação puritana se dirigia 
à mente com clareza. Alcançava o homem como criatura racional. Os puritanos amavam 
e adoravam a Deus com sua mente. Eles viam a mente como o palácio da fé. Recusavam-
se a colocar a mente e o coração em oposição mútua. Em vez disso, ensinavam que o co-
nhecimento era o solo em que o Espírito plantava a semente da regeneração.

Segunda, a pregação puritana confrontava pungentemente a consciência. Os puri-
tanos se empenharam por lidar com a consciência dos pecadores como a “luz da nature-
za” neles. A pregação clara nomeava pecados específi cos, fazia perguntas para ressaltar 
a culpa daqueles pecados na consciência dos homens, mulheres e crianças. Como escre-
veu um puritano, “devemos tomar a vara da verdade divina e bater em cada arbusto nos 
quais os pecadores se escondem, até que, como o fez Adão, se apresentem em sua nudez 
diante de Deus”. Eles criam que esse tipo de abordagem era necessário porque, enquanto 
um pecador não for tirado de detrás dos arbustos, ele nunca clamará por ser vestido da 
justiça de Cristo.

Os evangelistas modernos parecem ter medo de confrontar pungentemente a cons-
ciência. Precisamos aprender dos puritanos, que tinham plena persuasão de que um 
amigo que ama muito a você lhe diz a maior verdade sobre você mesmo. Como Paulo e os 

18 Perry Miller, Th e New England Mind: Th e Seventeenth Century (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1939), p. 332–333.
19 William Perkins, Th e Art of Prophesying, p. 56–63.

Os Puritanos e a Evagelização
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puritanos, precisamos testifi car, com sinceridade e lágrimas, a necessidade de “arrepen-
dimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus [Cristo]” (At 20.21).

Terceira, a pregação puritana cortejava apaixonadamente o coração. Era amorosa, 
zelosa e otimista. Os pregadores puritanos não somente argumentavam com a mente e 
confrontavam a consciência; apelavam ao coração. Pregavam motivados por amor à 
Palavra de Deus, amor pela glória de Deus e amor pela alma de cada ouvinte. Pregavam 
com intensa gratidão por Cristo, que os salvara e tornara suas vidas um sacrifício de 
louvor. Apresentavam a Cristo em sua amabilidade, esperando fazer com que o não-
salvo anelasse por aquilo que o crente possui em Cristo.

• Evangelização catequética. Como os reformadores, os puritanos eram catequis-
tas. Acreditavam que as mensagens pregadas no púlpito deviam ser reforçadas 
pelo ministério pessoal de catequese – a instrução nas doutrinas da Escritura 
mediante o uso de catecismos. A catequese dos puritanos era evangelística de 
várias maneiras.

Inúmeros puritanos alcançaram evangelisticamente crianças e jovens por escreve-
rem catecismos que explicavam as doutrinas cristãs fundamentais, por meio de pergun-
tas e respostas apoiadas pelas Escrituras.20 Por exemplo, John Cotton intitulou seu ca-
tecismo de Milk for Babies, drawn out of the Breasts of both Testaments [Leite para os 
bebês, extraído dos seios de ambos os Testamentos].21 Outros puritanos incluíram nos 
títulos de seus catecismos expressões como “os pontos principais e fundamentais”, “o 
resumo de toda a religião cristã”, os “vários temas” ou os “primeiros princípios” da reli-
gião e “o ABC do cristianismo”. Em vários níveis na igreja e nos lares de seus membros, 
os ministros puritanos ensinaram as novas gerações com base na Bíblia e nos catecis-
mos. Os alvos deles eram explicar os ensinos fundamentais da Bíblia, ajudar os jovens a 
guardar a Bíblia na memória, tornar os sermões e os sacramentos mais compreensíveis, 
preparar as crianças para a confi ssão de fé, ensiná-los como defender a sua fé contra o 
erro e ajudar os pais a instruir os próprios fi lhos.22

20 Ver George Edward Brown, “Catechists and Catechisms of Early New England” (Dissertação de 
D.R.E., Boston University, 1934); R. M. E. Paterson, “A Study in Catechisms of the Reformation and 
Post-Reformation Period” (Tese de M.A., Durham University, 1981); P. Hutchinson, “Religious 
Change: Th e Case of the English Catechism, 1560–1640” (Dissertação de Ph.D., Stanford University, 
1984); e Ian Green, Th e Christian’s ABC: Catechisms and Catechizing in England ca. 1530–1740 
(Oxford: Clarendon Press, 1996).
21 John Cotton, Milk for Babes, drawn out of the Breasts of both Testaments (London, 1646).
22 Cf. W. G. T. Shedd, Homiletics and Pastoral Th eology (London: Banner of Truth Trust, 1965), p. 
356–375. 
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Catequizar era um acompanhamento dos sermões e uma maneira de alcançar os vizi-
nhos com o evangelho. Alleine dava prosseguimento à sua obra de domingo catequizando, 
nos dias da semana, os membros da igreja e alcançando com evangelho pessoas que ele 
encontrava nas ruas.23 Baxter, cuja visão sobre a catequização é exposta em Th e Reformed 
Pastor [O pastor aprovado], disse que chegou à dolorosa conclusão de que “algumas pesso-
as ignorantes, que por muito tempo foram ouvintes inúteis, obtiveram mais conhecimen-
to e remorso de consciência em meia hora de conversa pessoal do que o obtiveram em dez 
anos de pregação pública”.24 Ele convidava as pessoas a vir à sua casa toda noite de quinta-
feira para conversarem e orarem por bênçãos sobre o sermão do domingo anterior.

A obra árdua dos puritanos em catequizar foi grandemente recompensada. 
Richard Greenham afi rmou que o ensino do catecismo edifi cou a igreja reformada e 
avariou seriamente o catolicismo romano. Quando Baxter tomou posse em 
Kidderminster, em Worcestershire, talvez somente uma família em cada rua honrava 
a Deus no culto doméstico. No fi nal de seu ministério ali, havia ruas em que todas as 
famílias faziam isso. Ele pôde dizer que, dos 600 convertidos que foram trazidos à fé 
sob a infl uência de sua pregação, não podia citar nenhum que se desviara aos cami-
nhos do mundo. Quão diferente foi esse resultado se comparado com os dos evangelis-
tas de nossos dias, que insistem na conversão de grandes números e confi am a outros 
o trabalho árduo de acompanhamento.

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. O que era a evangelização puritana? Como ela acontecia?

2. Que diferenças você percebe entre a evangelização puritana e a evangeliza-
ção realizada nos dias modernos? O que podemos aprender dos puritanos 
quanto a este assunto?

3. Que papel a pregação desempenhou na evangelização puritana?

4. Por que é importante a atitude do coração do evangelista? 

23 C. Stanford, Joseph Alleine: His Companions and Times (London, 1861).
24 Richard Baxter, Gidlas Salvianus: Th e Reformed Pastor: Shewing the Nature of the Pastoral Work 
(New York: Robert Carter, 1860), p. 341–468.

Os Puritanos e a Evagelização
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CAPÍTULO 22

UMA TEOLOGIA PARA TODA A VIDA
RAY PENNINGS

Não existe nenhuma área de todo o domínio da existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano 
sobre tudo, não diga: “Isto é meu”.1

Abraham Kuyper

P aulo disse aos coríntios que tudo na vida, incluindo o comer e o beber, deve 
ser feito para a glória de Deus (1Co 10.31). Integrar esse princípio à teologia 

tem sido um interesse histórico da fé reformada.
Este capítulo identifi cará vários temas que emergiram na história reformada em 

relação ao viver diário e concluirá com sugestões para aplicarmos esses temas em nossa 
época.2

DUALI SMO MEDIEVAL

A espiritualidade anterior à Reforma era atribuída primariamente àqueles que le-
vavam uma vida de contemplação. Acreditava-se que sacerdotes, monges e outros que 
podiam livrar-se das buscas comuns da vida diária estavam mais preparados para servir 
a Deus. A perspectiva de Tomás de Aquino no sentido de que “a vida contemplativa é 
mais excelente do que a vida ativa”3 (baseada em Lucas 10, o relato de que Maria fi zera 

1 Citado em R. C. Sproul, “A Free and Lasting Legacy”, em Tabletalk, 26, no. 10 (Oct. 2002), p. 6. 
2 Este capitulo focaliza uma estrutura abrangente para aplicar o pensamento calvinista às esferas 
não-eclesiásticas da vida. Visto que outros capítulos lidam com o lar (caps. 23 e 24), o trabalho (cap. 
25) e a política (cap. 26), os exemplos selecionados neste capítulo foram extraídos primariamente 
de outras esferas, especialmente as artes e a literatura.
3 Th omas Aquinas, “Th e active life in comparison with the contemplative life”, em Summa Th eolo-
gica, II.ii.182, http://www.newadvent.org/summa/3182.htm.
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uma escolha melhor do que a de sua irmã, Marta) impregnou a igreja. A conseqüência 
lógica foi que as coisas comuns da vida foram julgadas como de pouca importância reli-
giosa. Pertencer à igreja e participar de seus afazeres era tudo que importava. O dualis-
mo prático resultante dividiu a vida em categorias como mais elevada e mais baixa ou 
espiritual e secular. Os melhores crentes comuns podiam ansiar por uma espiritualidade 
de segunda classe que oferecia pouca orientação a respeito de como viver aqui e agora.

A Reforma confrontou essa perspectiva dualista. A doutrina da justifi cação somen-
te pela fé desafi ou a igreja como única mediadora e dispensadora de graça. E a doutrina 
do sacerdócio de todos os crentes mudou o entendimento a respeito de como os cristãos 
se relacionavam com Deus. Essas verdades tiveram implicações não somente na teolo-
gia, mas também na vida social, cultural e política. Imagine ter sido despertado de uma 
perspectiva dualista da vida, para tornar-se convencido da verdade ensinada por 
Martinho Lutero: “Não importa quão numerosas, sagradas e árduas sejam [as obras dos 
monges e sacerdotes], aos olhos de Deus essas obras não são, de maneira alguma, supe-
riores às de um lavrador que labuta no campo ou às de uma mulher que cuida de sua 
casa”.4 De repente, trabalho, arte, música, comida e “as coisas” da vida diária foram 
entendidas de modo diferente. Os crentes comuns e o que eles faziam a cada dia deixa-
ram de ser considerados como de segunda classe diante de Deus.

É claro que mudanças radicais de paradigmas não acontecem da noite para o dia ou 
sem controvérsias. Examinar como os calvinistas aplicaram a fé à esfera não-eclesiástica 
força-nos a contender com outros pontos de vista que emergiram da Reforma, os quais 
ditaram abordagens alternativas e, às vezes, competidoras.5 Distinguir esses pontos 
de vista pode ser complexo. Isso é compreensível por várias razões.

Primeira, a Reforma foi primariamente um movimento religioso. Embora os refor-
madores entendessem as implicações mais amplas da teologia calvinista, a mudança 

4 Martin Luther, “Pagan Servitude of the Church”, em John Dillenberger (ed.), Martin Luther: 
Selections from His Writings (New York: Doubleday, 1961), p. 311. 
5 Está além de nosso escopo tratar de todos os aspectos do debate que possam ser incluídos aqui. 
Citando apenas duas perspectivas atuais e diferentes, o artigo de Michael Horton “Defi ning the Two 
Kingdoms: One of Luther’s and Calvin’s Great Discoveries” (Modern Reformation 8, n. 5 [Sept.-Oct. 
2000], p. 21, 25 e 28), interpreta a relação entre as perspectivas de Lutero e de Calvino usando argu-
mentos históricos e escatológicos que resultam em uma conclusão “mais luterana”. Em um sentido 
bem diferente, escritores associados ao movimento reconstrucionista cristão (descrito às vezes 
como teonomia ou “teologia do domínio”) partem de uma aplicação diferente da lei e chegam a 
conclusões bem diferentes. Escritores proeminentes nessa tradição incluem R. J. Rushdoony, Gary 
North e Greg Bahnsen. 
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social e cultural não era a sua motivação primária. Contudo, isso não sugere que os cal-
vinistas consideravam insignifi cantes essas áreas da vida.

Segunda, alguns temas na teologia reformada pareciam estar em tensão. Por um 
lado, os reformadores tinham doutrinas robustas quanto à bondade da criação e da 
plenitude da redenção que poderiam ser desenvolvidas em implicações positivas para o 
viver neste mundo. Por outro lado, os ensinos reformados sobre a depravação total, os 
efeitos da maldição do pecado e a pressão contínua do pecado sobre os crentes sugeriam 
implicações mais negativas. Dependendo de como essas verdades são apresentadas em 
relação mútua, pode-se usar a doutrina reformada para chegar a conclusões bem dife-
rentes quanto a vários assuntos.

Terceira, várias opiniões escatológicas no pensamento reformado tinham implica-
ções positivas ou negativas. A ênfase sobre um novo céu e uma nova terra como a reno-
vação da criação afeta profundamente o que acontece fora da igreja.

Quarta, uma revisão de quinhentos anos do pensamento calvinista inclui as eras 
pré-moderna, moderna e pós-moderna, com todas as mudanças fi losófi cas, políticas, 
sociais e tecnológicas que aconteceram nesse tempo. Uma análise no século XXI também 
usa palavras e estruturas contemporâneas; e isso cria confusão inerente na consideração 
do passado.

Apesar desses desafi os, podemos desenvolver um tema coerente em relação às im-
plicações amplas do calvinismo. Examinando as polêmicas sobre qualquer assunto espe-
cífi co, podemos achar no calvinismo concordância admirável quanto aos princípios teo-
lógicos fundamentais. Os calvinistas sempre aceitaram a bondade da criação de Deus e 
sua capacidade de glorifi cá-Lo. Eles também têm sido conscientes dos efeitos do pecado 
em contaminar tanto a pessoa como a sua capacidade de entender corretamente e usar 
a criação de Deus, bem como dos efeitos estruturais do pecado.6 Mas eles também es-
creveram muito sobre a completude da redenção que há em Cristo, mostrando como ela 
será aplicada a toda a criação na plenitude do tempo. A maldição será desfeita, e as gló-
rias da criação original serão excedidas no novo céu e na nova terra. Qualquer debate no 
âmbito da fé reformada geralmente diz respeito à tradução desses princípios teológicos 
em normas e práticas convenientes, e não aos princípios em si mesmos. Assim, a fé re-
formada provê uma estrutura consistente que responde à pergunta “como devo viver 

6 Com a expressão “efeitos estruturais do pecado”, quero dizer o impacto não-pessoal e não-hu-
mano da maldição que veio como resultado da Queda. As conseqüências descritas em Gênesis 3.17-
19 incluem cardos e abrolhos começando a brotar, o trabalho se tornando fatigante e os bebês nas-
cendo em meio de dores – tudo isso constitui parte do legado da maldição que Paulo descreveu como 
“a criação geme” em Romanos 8.22. 

Uma Teologia Para Toda a Vida
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diante de Deus?”, de uma maneira que se contrasta profundamente com o dualismo 
oferecido por sistemas alternativos.

EXEMPLO HI STÓRICO

A difi culdade de vencer esse dualismo tornou-se logo evidente na Reforma. Embora 
o conceito de “dois reinos” de Lutero tenha sido desenvolvido primariamente em termos 
políticos (devido à desordem política ocorrida nos anos 1520),7 ele teve implicações 
claras para o entendimento de como a fé se aplica a todas as esferas da vida. Lutero ensi-
nou que os cristãos pertencem ao reino de Deus e não são mais escravos da lei porque 
são governados pelo Espírito. Deus é o verdadeiro Senhor deles, que têm a liberdade, 
bem como o mandado, de amar a Deus e ao próximo. Por contraste, o reino do homem é 
uma esfera de incredulidade ao qual a lei se aplica. No entanto, visto que o evangelho é o 
evangelho da paz, temos de viver com os incrédulos no mundo, trabalhando voluntaria-
mente no reino do homem a fi m de promover a lei e a ordem de Deus.

Duas características da abordagem de Lutero precisam ser ressaltadas. Primeira, 
no âmago da discussão está o lugar da lei na vida do cristão. Essa era uma questão te-
ológica importante, argumentada primariamente em termos teológicos, embora os 
resultados do debate se estendessem aos outros aspectos da vida. Segunda, a aborda-
gem de Lutero era ética. Seu ensino tratava de questões práticas a respeito de como os 
crentes deviam se relacionar com seus vizinhos incrédulos e seus afazeres diários. 
Lutero teve de contender não somente com o legado do dualismo da Igreja Católica, 
mas também com os argumentos anabatistas a respeito de retirar-se da sociedade. 
Neste contexto de controvérsia política e teológica, ele não teve outra escolha, senão 
a de prover liderança.

Em vez de colocarmos a abordagem mais estruturada de João Calvino em tensão 
com o conceito de dois reinos de Lutero, examinemos como se desenvolveu a perspectiva 
de Calvino.8 Ele tratou das questões de modo fundamental e não polêmico, produzindo 

7 Os camponeses alemães se revoltaram contra seus senhores feudais em 1524-1525, liderados 
por vários protestantes, incluindo Th omas Muntzer. Por fi m, essa corrente protestante se identifi -
cou como “anabatista”. Críticos da Reforma foram rápidos em citar esta revolta como evidência de 
desordem inerente no ensino de Lutero, embora Lutero tenha assumido uma postura fi rme contra 
a revolta. Quanto a mais detalhes sobre essa história, ver George Hunston Williams, Th e Radical 
Reformation (Kirksville, Mo.: Truman State University Press, 2000), p. 137–174.
8 Quanto à continuidade entre Calvino e Lutero, ver W. Andrew Hoff ecker, Revolutions in World-
view: Understanding the Flow of Western Th ought (Phillipsburg, N.J.: P&R, 2007), p. 227seg.  
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uma teologia mais robusta sobre a responsabilidade do homem no contexto da revela-
ção, criação, queda e redenção.

Em suas Institutas da Religião Cristã, por exemplo, Calvino explica a sabedoria como 
“o conhecimento de Deus e de nós mesmos”.9 Esse conhecimento de Deus é claramente 
uma perspectiva abrangente. Calvino disse sobre o Deus criador: “Temos de ser persua-
didos não somente de que, assim como ele formou o mundo no princípio, ele o sustenta 
com seu infi nito poder, governa-o com sua sabedoria, preserva-o por sua bondade, em 
particular, governa a raça humana com justiça e juízo, suporta-os com misericórdia, 
guarda-os com sua proteção; mas também de que nem uma partícula de luz, ou sabedo-
ria, ou justiça, ou poder, ou retidão, ou verdade genuína será achada em qualquer lugar 
sem fl uir dele, que é a sua causa”.10 Calvino começou sua abordagem com Deus e sua 
obra, e não o homem e seu dever.

Essa estrutura de abordagem reconhece o aspecto positivo de várias esferas não-
eclesiásticas. Por exemplo, Calvino não começou com a idéia medieval de que a igreja 
e o estado estavam em competição. Ele não adotou a opinião de Lutero de que o estado 
era o reino do homem ao qual os cristãos não pertenciam realmente. Tampouco ele 
aceitou a opinião anabatista de que os cristãos deviam retirar-se deste mundo pecami-
noso e de suas comunidades. Em vez disso, Calvino ensinou que os que servem no 
governo “têm uma comissão de Deus, que eles estão investidos de autoridade dada por 
Deus e, de fato, representam a pessoa de Deus”.11 Esse ensino foi radical, de fato. Em 
acréscimo ao “ministério” inerente no governo, Calvino admitiu que as artes manuais 
e liberais deviam ser reconhecidas como “um dom especial de Deus”.12 O que acontece 
na vida diária é importante no contexto de sobrevivência ou como um palco em que o 
bem e o mal são praticados, assim como é importante por si mesmo. Deus tem de ser 
honrado e respeitado por toda a sua criação; ele tem um interesse ativo no que se 
passa em nossa vida diária.

Esse ponto de vista suscita várias questões, tal como: “De que modo os incrédulos 
podem reconhecer que Deus tem capacidade e excelência em várias esferas?” Calvino se 
reportou a isso de maneira direta, afi rmando:

9 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, trans. Henry Beveridge (Peabody: Hendrickson 
Publishers, 2008), 1.1.1.
10 Inst. (Bev.), 1.2.1.
11 Inst., 4.20.4.
12 Inst., 2.2.14.
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Como podemos negar que a verdade deve ter resplandecido sobre aqueles antigos legislado-
res que dispuseram a ordem civil e a disciplina com tanta equidade? Diremos que os fi lóso-
fos, em suas investigações esquisitas e descrições habilidosas da natureza, eram cegos? 
Negaremos a possessão de intelecto àqueles que delinearam regras para o discurso e nos 
ensinaram a falar em harmonia com a razão? Diremos que aqueles que, pelo cultivo das ar-
tes médicas, estenderam suas habilidades em nosso favor estavam apenas delirando? O que 
diremos das ciências matemáticas? Nós as consideraremos sonhos de homens loucos? Não, 
não podemos ler os escritos dos antigos sobre esses assuntos sem a mais elevada admiração, 
uma admiração da qual a excelência deles não permitirá esquivar-nos. Contudo, considera-
remos qualquer coisa nobre e digna de valor sem identifi carmos sua fonte na mão de Deus?... 
Portanto, visto ser evidente que os homens chamados naturais pelas Escrituras são tão 
perspicazes e inteligentes na investigação das coisas inferiores, o exemplo deles deve nos 
ensinar quantos dons o Senhor deixou na posse da natureza humana, embora ela tenha sido 
despojada do Deus verdadeiro.13

Com essa perspectiva, os calvinistas eram motivados a seguir um admirável con-
junto de iniciativas. Os historiadores continuarão a argumentar a respeito de como a 
reforma eclesiástica, política, econômica e popular se relaciona com uma estrutura teo-
lógica singular.14 Mas essa perspectiva tornou o “calvinismo abrangente” tão natural 
que não nos surpreende o fato de que o calvinismo histórico inclui envolvimento na 
política, nas artes, na educação, na economia e na ciência – mencionando apenas uma 
lista parcial.

Outra questão que surge está relacionada à origem da percepção que alguns têm de 
Calvino como um “desagradável destruidor da alegria, que arruinava a vida das pessoas em 
Genebra”.15 De modo semelhante, até recentemente, o termo puritano era entendido am-
plamente como “uma forma estranha, furiosa e feia da religião protestante”.16 De onde 
vieram essas percepções, se o calvinismo desde o início era comprometido com a bondade 

13 Inst., 2.2.15.
14 Por exemplo, Steven Ozment comentou: “É possível distinguir três agentes e níveis de reforma 
nas cidades, cada um deles fazendo uma contribuição importante para o formato fi nal da reforma. 
Pregadores e leigos instruídos nas Escrituras proveram o impulso inicial. Cidadãos ideológica e so-
cialmente móveis, em especial das classes média e baixa, criaram uma força impulsionadora de 
apoio popular; e o governo consolidou e moderou as novas mudanças institucionais” (Th e Reforma-
tion in the Cities [New York: Yale University Press, 1975], p. 131).     
15 Citado por W. Robert Godfrey como uma percepção comum no artigo “John Calvin’s View of 
Worship”, em Presbyterian and Reformed News, 9, no. 1 (Jan.–March 2003), p. 3. 
16 J. I. Packer, “Por que precisamos dos puritanos”, em Leland Ryken, Santos no Mundo: Os Purita-
nos Como Realmente Eram (São José dos Campos, SP: Fiel, 1992), p. 5. Packer atribui à erudição de 
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inerente da criação? Uma explicação é que, como observamos antes, a idéia da bondade da 
criação existia juntamente com a doutrina da depravação e uma profunda consciência do 
desejo de Satanás por enganar os crentes. Houve também no calvinismo preocupações com 
o mundanismo, a idolatria que acompanha o envolvimento amplo nas esferas não-eclesiás-
ticas da vida, e um desejo de focalizar as necessidades espirituais. Isso levou a uma aplica-
ção prática do calvinismo que encorajou o evitar algumas esferas como espiritualmente 
prejudiciais ao crente. Variações do argumento de que “há pouca utilidade em revirar uma 
lata de lixo e fi car sujo apenas para retirar dela uma moedinha” têm sido usadas para justifi -
car o ensino de que certas atividades não são convenientes ao envolvimento cristão.

Em alguns contextos, os limites foram traçados ainda mais ousadamente, em espe-
cial na área de artes e entretenimento. Em 1647, o parlamento inglês, sob a infl uência 
puritana, baniu todas as peças de teatro e entreatos musicais.17 Embora alguns argu-
mentassem que atuar não era errado em si mesmo, muitos sugeriam que o teatro era um 
ambiente não-espiritual. O conteúdo de muitas peças contradizia os ensinos bíblicos 
sobre sexualidade, linguagem, autoridade e atitudes para com Deus. Além do teatro, a 
interpretação calvinista do segundo mandamento restringiu o desenvolvimento da arte 
religiosa e destruiu muito da arte da geração anterior.18

Lutero e Calvino tiveram pontos de vistas diferentes sobre as artes. Lutero focali-
zou mais a beleza das artes como refl exo da beleza de Deus, entanto Ulrich Zwinglio e 
muitos dos puritanos enfatizaram o abuso das artes, especialmente a arte religiosa, 
como uma violação dos mandamentos de Deus.19 No entanto, a repressão calvinista 
sobre as artes não diminuiu a ênfase reformada sobre a Palavra como o âmago da adora-
ção e de uma cultura em que a educação e a literatura fl oresceram. Por exemplo, autores 
puritanos contribuíram para um ambiente cultural que produziu escritores como John 
Milton e William Shakespeare. Assim, embora o calvinismo tenha reprimido certas ex-
pressões de arte, a teologia fundamental dos calvinistas permeou a cultura, infl uencian-

Perry Miller, William Haller, Marshall Knappen, Percy Scholes e Edmund Morgan, entre outros, o 
mérito da correção dessa caricatura comumente aceita.
17 A. W. Ward e W. P. Trent et al., Th e Cambridge History of English and American Literature (New 
York: G.P. Putnam’s Sons, 1907–21; New York: Bartleby.com, 2000) Disponível em: http://www.
bartleby.com/cambridge, e procurar por “Prohibition Stages Plays”.  
18 Iconoclastia se refere à destruição deliberada de arte e objetos religiosos. Durante a Reforma, 
levantes iconoclastas irromperam em várias cidades da Reforma, incluindo Zurique, Genebra e as 
Dezessete Províncias (que agora constituem a Holanda). Multidões se reuniriam e destruiriam está-
tuas e obras de arte religiosas. Posteriormente, na Inglaterra do século XVII, funcionários públicos 
foram encarregados de remover e confi scar arte que incluísse qualquer representação de Deus.
19 Para saber mais sobre o impacto da Reforma nas artes fi nas, ver Lewis Spitz, Th e Protestant Re-
formation, 1517–1559 (New York: Harper & Row, 1985), p. 367–371. 
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do-a de maneiras positivas.20 Poderíamos fazer observações semelhantes no que diz 
respeito à contribuição da Reforma para “a época de ouro da música”, no século XVI.21 A 
ênfase calvinista em cantar salmos no culto era parte de “uma aplicação substancial e 
amplamente artística de uma cosmovisão da Reforma”.22

A educação foi outra esfera da vida que o calvinismo infl uenciou. Historicamente, 
os calvinistas têm desempenhado um papel elevado em promover a educação. Calvino 
estava convencido de que a instrução e a educação eram necessárias para que cada pes-
soa manejasse corretamente a Palavra de Deus; por isso, ele promoveu um sistema de 
educação universal. O modelo educacional de Genebra, que começou com uma academia 
e resultou em uma universidade, foi reconhecido como um dos melhores da Europa na-
quele tempo.23 Os historiadores modernos creditam aos puritanos a promoção da edu-
cação elementar e universitária. Os puritanos da Nova Inglaterra estabeleceram Harvard 
apenas seis anos depois de sua chegada.24

Equipar os estudantes para lerem as Escrituras não era a única motivação desses 
esforços. Como disse Leland Ryken:

Para os reformadores e seus herdeiros, os puritanos, nenhuma educação era completa se in-

cluísse apenas conhecimento religioso. Samuel Rutherford disse, por exemplo: ‘É falso que 

apenas a Escritura, colocada em oposição à lei da natureza, pode nos dirigir ao céu; pois ambas 

concorrem de uma maneira especial, nem é uma exclusiva à outra’. O Tribunal Geral de 

Massachusetts entrou na História como crendo que a ‘habilidade nas línguas e nas artes libe-

rais’ era ‘acima de qualquer dúvida, não apenas louvável, mas também necessária a pessoas 

educadas’. Aqui novamente podemos ver a indisposição puritana de estabelecer uma divisão 

entre o espiritual e o natural.25

 
No século XX, a melhor análise quanto ao alcance amplo do calvinismo e às ques-

tões que ele suscita foi a do primeiro-ministro holandês Abraham Kuyper (1837-

20 Hoff ecker observa que o fl orescimento das artes literárias ocorreu em um contexto cultural 
dominado pela Reforma e sua ênfase na Palavra (Revolutions in Worldview: Understanding the Flow of 
Western Th ought [Phillipsburgh, N.J.: P&R, 2007], p. 236n).
21 Lewis Spitz, Th e Protestant Reformation, p. 371.
22 W. Andrew Hoff ecker, Revolutions in Worldview, p. 236.
23 Disponível em http://www.monergism.com/thethreshold/articles/questions/Calvin_bio.
html.
24 Leland Ryken, Santos no Mundo, p. 167. 
25 Ibid., p. 175.
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1920).26 Foi Kuyper quem escreveu as famosas palavras citadas no início deste capítulo: 
“Não existe nenhuma área de todo o domínio da existência humana sobre a qual Cristo, 
que é Soberano sobre tudo, não diga: ‘Isto é meu’”. As palavras e a vida de Kuyper de-
monstraram a fé aplicada de modo abrangente. Ele foi um pastor, acadêmico, jornalista, 
político e líder de movimento estudantil cristão. É comumente reconhecido como inspi-
ração para um movimento conhecido como neo-calvinismo,27 que se focaliza na “natu-
reza restauradora da graça”,28 e se caracteriza por quatro características: mandato cul-
tural, graça comum, antítese e soberania das esferas.29 Em 1898, B. B. Warfi eld convidou 
Kuyper a ministrar uma série de palestras no Seminário Teológico de Princeton. Essas 
palestras, que produziram o texto mais defi nitivo para o neo-calvinismo,30 ofereceram 
uma consideração completa da abrangência do calvinismo e de suas implicações para a 
vida na sociedade moderna.

O calvinismo surgiu no fi nal da era medieval quando a religião de um monarca 
moldava a religião do povo. A sociedade era organizada em torno de um consenso 
moral imposto pela política e instruído pela religião. Entre o tempo de Calvino e 
Kuyper, os conceitos de pluralismo e de tolerância religiosa emergiram, juntamente 

26 Biografi as em língua inglesa incluem Frank Vandenberg, Abraham Kuyper: A Biography (St. Catha-
rines, Ont.: Paideia Press, 1978); R. Langley McKendree, Th e Practice of Political Spirituality (St. Catha-
rines, Ont.: Paideia Press, 1984); Louis Praamsma, Let Christ Be King: Refl ections on the Life and Times 
of Abraham Kuyper (St. Catharines, Ont.: Paideia Press, 1985); James McGoldrick, God’s Renaissance 
Man: Th e Life and Work of Abraham Kuyper (London: Evangelical Press, 2000); e Joel R. Beeke, “Th e Life 
and Vision of Abraham Kuyper”, em Banner of Truth, no. 483 (Dec. 2003), p. 12–21.   
27 O primeiro uso conhecido do termo “neo-calvinismo” foi atribuído ao professor A. Anema, da 
Universidade Livre, em um artigo de 1897. Cf. John Bolt, A Free Church, A Holy Nation (Grand Rapi-
ds: Eerdmans, 2001), p. 444n. Uma defi nição prática de “neo-calvinismo” foi dada pelo Dr. Gideon 
Strauss: “O neo-calvinismo é um calvinismo pós-moderno. O neo-calvinismo é um movimento 
cultural global que é o resultado de pessoas motivadas pela dinâmica religiosa da Reforma, tentando 
se harmonizar com as conseqüências e as implicações históricas da modernidade”. (Disponível em 
http://en.wikipedia.org/wiki/neo-calvinism.)  
28 Extraído de Albert M. Wolters, A Criação Restaurada: Base Bíblica para uma Cosmovisão Reforma-
da (São Paulo: Cultura Cristã, 2006).
29 Achei que esses quatro conceitos são os mais proveitosos em aplicar o neo-calvinismo ao âmbito 
das atividades públicas. E, embora eles sejam termos comuns que têm ampla aceitação no movimento, 
não conheço nenhuma defi nição específi ca que utiliza explicitamente esses quatro conceitos como as 
caracte rísticas defi nidoras do neo-calvinismo. Eles estão essencialmente em harmonia com, mas são 
mais inacessíveis do que, o “perfi l da tradição neo-calvinista” enumerados por Craig Bartholomew em 
sua palestra “Relevância do Neo-Calvinismo para Hoje”, de outubro de 2004, disponível em: http://
kuyperian.blogspot.com/2004/09/relevance-of-neocalvinism-for-today.html. Há outras caracte-
rísticas do neo-calvinismo que focalizam a esfera eclesiástica e não são controversas.    
30 Abraham Kuyper, “Lectures on Calvinism: Th e Stone Lectures of 1898”, the Kuyper Foundation, 
em http://www.kuyper.org/main/publish/books_essays/article_17.shtml. 
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com uma sociedade alicerçada nos direitos do indivíduo. Por meio de um processo, 
termos básicos como comunidade, igreja, democracia, verdade e liberdade assumiram 
novos signifi cados. Hoje, a tecnologia tem redefi nido, de modo semelhante, a estrutu-
ra da informação global e as perspectivas a partir das quais tomamos decisões diárias. 
Embora o contexto não mude os princípios teológicos envolvidos, ele requer uma 
aplicação diferente. Por isso, embora o calvinismo tenha mudado pouco teologica-
mente durante os séculos, ele mudou na prática, em especial na abrangência das 
questões com as quais ele se depara, por causa da abundância de informação que tem 
de ser considerada.

O próprio Kuyper via a si mesmo com alguém que trabalhava com base na mesma 
estrutura teológica de Calvino. Por isso, ele escreveu:

Quando alguém pergunta: Quem teve a mais nítida percepção quanto ao princípio da reforma, 
desenvolveu-o mais plenamente e o aplicou de modo mais abrangente, a história nos remete 
ao pensador de Genebra, e não ao herói de Wittenberg. Lutero e Calvino contenderam em fa-
vor da comunhão direta com Deus, mas Lutero desenvolveu-a com base em seu aspecto subje-
tivo e antropológico, e não com base em seu aspecto cosmológico, como o fez Calvino. O ponto 
de partida de Lutero foi o princípio soteriológico especial de uma fé justifi cadora; enquanto o 
de Calvino, estendendo-se mais amplamente, fundamenta-se no princípio geral cosmológico 
da soberania de Deus.31

No entanto, Kuyper se mostrou mais semelhante a Lutero em sua apresentação 
polêmica. Seu foco estava nos “grandes e sérios perigos” que o modernismo apresentava 
ao cristianismo. Ele escreveu: “Dois sistemas de vida estão lutando entre si, num comba-
te mortal. O modernismo edifi cará o seu próprio mundo com base nas informações do 
homem natural e edifi cará o homem com base nas informações da natureza; enquanto 
isso, por outro lado, todos aqueles que dobram seus joelhos reverentemente a Cristo e o 
adoram como Filho do Deus vivo, e Deus mesmo, esses estão determinados a salvar a 
‘Herança Cristã’”.32

31 Kuyper, Stone Lectures, “First Lecture – Calvinism as a Life System”, em  http://www.lgmar-
shall.org/Reformed/kuyper_lecturescalvinism.html. <http://www.kuyper.org/main/publish/
books_essays/article_17.shtml?page=all>.  
32 Ibid.
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IMPLIC AÇÕE S PAR A O PRE SEN T E

O sistema neo-calvinista que emergiu de Kuyper provê um paradigma proveitoso 
para esclarecer as questões cotidianas do cristão contemporâneo.33 A interpretação de 
Kuyper sobre o mandato cultural de Gênesis 1.28 oferece uma estrutura para tomarmos 
decisões ocupacionais e vocacionais. Ele desenvolveu os ensinos de Calvino em uma te-
ologia da graça comum que nos ajuda a analisar muitas questões a respeito do trabalho 
com incrédulos. O trabalho neo-calvinista sobre a antítese34 é especialmente proveitoso 
em responder questões referentes a apologética, bem como em entender as implicações 
estruturais do pecado e da maldições. A soberania das esferas desenvolve o princípio “à 
sua semelhança”, da criação, em uma estrutura pela qual se pode entender a relação en-
tre as várias esferas da sociedade. Isso provê uma alternativa à divisão política entre a 
direta e a esquerda que domina o diálogo político contemporâneo.

Embora as percepções de Kuyper sejam freqüentemente apreciadas, a maneira 
como o neo-calvinismo se desenvolveu no século passado demanda cautela. Nas pala-
vras de Cornelis Ponk: “Neo-calvinistas, com sua ênfase no esforço cultural, em lugar do 
esforço missionário, tendem a perder de vista o fato de que os crentes fazem seu traba-
lho no contexto e na esfera da obra soteriológica de Cristo... [Os seguidores de Kuyper] 
sentiam-se muitos felizes apenas com [sua doutrina da graça comum], porque ela ofere-
cia um escape do que eles consideravam um ponto de vista muito rígido a respeito da 
separação entre o cristão e o mundo. A graça comum abriu a porta ao mundanismo”.35 
A validade dessa crítica tem sido reconhecida por neo-calvinistas importantes. Albert 
Wolters escreveu: “Falando em termos gerais, os neo-calvinistas são mais notados por 
sua habilidade intelectual e zelo transformador da cultura do que por sua piedade pesso-
al ou seu relacionamento vívido com Jesus Cristo. É claro que isso não sugere a existên-
cia de algum tipo de tensão inerente entre intelectualidade e espiritualidade; sugere 

33 O historiador Mark Noll, em Th e Scandal of Evangelical Mind (Grand Rapids: Eerdmans, 1993), 
lamentando a falta de rigor intelectual entre os evangélicos americanos no século XX, em sua análi-
se destaca como exceção a Reforma Holandesa, comentando que os “fi lósofos reformados foram um 
tônico – ousados em confessar a fé cristã histórica, exímios em manter sofi sticada argumentação 
fi losófi ca e abrangentes em propor novas teorias... Esses fi lósofos trouxera o cristianismo de volta à 
arena do debate fi losófi co moderno” (p. 235).
34 A antítese é a idéia de que o confl ito entre o reino das trevas e o reino da luz acontece não so-
mente no coração dos homens, mas também no mundo das idéias.
35 Cornelis Pronk, “Neo-Calvinism”, uma palestra realizada para a Free Reformed Student Society, 
e publicada em http://www.frcna.org/Data/StudentSocietySpeeches/Neo-Calvinism%20-
%20Rev.%20C.%20Pronk.pdf, acessada em 21 de novembro de 2006, p. 9.  
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apenas que a polêmica neo-calvinista contra a transcendência pietista pode ter o efeito 
desastroso de rejeitar a piedade por causa do pietismo”.36

Podemos decidir rejeitar esse debate como a mais recente manifestação de uma 
velha discussão secular e retroceder para o lado que escolhemos, a fi m de que ali recarre-
guemos nosso arsenal de argumentos para a próxima etapa da batalha.37 Mas essa re-
signação negaria as amplas reivindicações do evangelho. Resultaria ou em uma preocu-
pação presente com a cultura ou em uma focalização no porvir, que equivale a um 
dualismo utilitário. Essa escolha não é viável se levamos a sério a chamada para viver-
mos coram Deo (“perante a face de Deus”).

Não há uma fórmula simples para abordar as tensões aparentes na aplicação das 
verdades das Escrituras às várias esferas de nossa vida. Contudo, gostaria de propor 
uma síntese que pode ajudar-nos a mover-nos da era moderna para a pós-moderna. É 
necessário articular uma teologia pública que esteja arraigada na doutrina ortodoxa, 
tenha uma cosmovisão bastante robusta para responder às questões reais da vida coti-
diana, seja aplicada com uma ética de integridade e vivenciada em um espírito de pere-
grinação, reconhecendo que “não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que 
há de vir” (Hb 13.14).

Quando focalizamos as implicações abrangentes de nossa fé, é tentador minimizar-
mos a importância da doutrina. Muitas tentativas de “cristianizar” as esferas não-ecle-
siásticas da vida se tornaram irremediavelmente confusas, porque a doutrina foi relega-
da a segundo plano e, por fi m, comprometida. Não estou sugerindo que precisamos ter 
um espírito partidarista ou sectarista. No entanto, precisamos nos engajar simpatica-
mente em um diálogo que emprega a verdade bíblica como base para cooperação. Isso 
requer um espírito apartidário que pode reconhecer honestamente as diferenças, bem 
como as similaridades. Todo o âmbito do ensino bíblico – incluindo a criação, a queda e 
a redenção – tem de ser aplicado cuidadosamente, com equilíbrio bíblico. E, embora esse 
sumário tríplice seja padrão na literatura sobre cosmovisão, uma distinção quádrupla 
dessas mesmas verdades, proposta no século XVII, pode ser preferível. A vantagem de 
lidar com integridade primeva, depravação total, recuperação começada e felicidade ou 

36 Albert Wolters, “What is to be done… toward a neocalvinist agenda?”, em Comment (Oct. 2005), 
v.24.1.8
37 Já no tempo de Kuyper houve um debate entre os “antigos calvinistas” e os “neo-calvinistas”. 
Quanto a um resumo do debate histórico concernente ao neo-calvinismo, ver o apêndice A, “O De-
bate sobre o Neo-Calvinismo Holandês”, em John Bolt, A Free Church, a Holy Nation, p. 443–464. 
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miséria consumada – usando as palavras de Th omas Boston38 – ou, criação, queda, re-
denção e restauração ou julgamento, estruturando-a de modo mais complexo, é que a 
quarta categoria nos recorda que devemos estruturar as questões temporais no contexto 
dos ensinos bíblicos sobre a eternidade. Visto que a história nos mostra como o engaja-
mento cultural pode resultar em prioridades mal aplicadas, incluir o julgamento nos 
equiparia melhor para apresentarmos com equilíbrio todo o conselho de Deus.

A doutrina ortodoxa tem de incluir implicações práticas para a vida diária. A vida é 
vivenciada com base em uma cosmovisão. Nesse ponto, temos muito a aprender dos 
puritanos. J. I. Packer escreveu: “Para eles não havia separação entre o sagrado e o secu-
lar; toda a criação, até onde conheciam, era sagrada, e todas as atividades, de qualquer 
tipo, deviam ser santifi cadas, ou seja, feitas para a glória de Deus. Assim, no seu ardor 
elevado aos céus, os puritanos tornaram-se homens e mulheres ordeiros, sóbrios e sim-
ples, de oração, decididos, práticos”.39 Os puritanos não reduziram o sagrado ao nível 
humano, barateando o evangelho. Antes, eles elevaram os afazeres diários da vida ao 
devido lugar diante de Deus.

Essa perspectiva é bastante útil em determinarmos o que devemos fazer em nossa 
vida cotidiana e como devemos fazê-lo. Padrões elevados de conduta devem ser espera-
dos em nossos relacionamentos na vida como igreja, mas não devemos aceitar “padrões 
baixos” para os assuntos não-eclesiásticos. As crenças incorporadas em frases como “é 
assim que são as coisas” e “é apenas uma brincadeira” podem eximir facilmente certas 
áreas de nossa vida dos padrões de Deus. Embora se argumente com freqüência que uma 
ética inconsistente prejudica nosso testemunho (como certamente o faz), é muito mais 
importante que vejamos toda a vida como criada por Deus e o objeto da redenção de 
Cristo. Deus exige que façamos bem nosso trabalho diário, não somente porque a falha 
em fazer isso prejudica nosso testemunho, mas também porque ele ama um trabalho 
bem feito.

O desafi o é vivermos pensando com a mentalidade peregrina, com a qual buscamos 
a cidade vindoura. Essa cidade não é um lugar em que um coral de espíritos desencarna-
dos se reunirá para um concerto perpétuo; o gemido da criação será fi nalmente respon-
dido no desvendamento de uma nova criação gloriosa em que Deus será o foco de todas 
as coisas. Que motivação! Pensarmos como peregrinos permite que o crente medite so-
bre como cada atividade que ele realiza e cada decisão que ele toma serão, por fi m, aper-

38 Th omas Boston, Human Nature in Its Fourfold State (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1964). 
Boston escreveu esse livro em 1720.
39 Citado em Leland Ryken, Santos no Mundo, p. 8.

Uma Teologia Para Toda a Vida
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feiçoadas, de modo que tudo concorra para a glória de Deus, sem imperfeição, confusão 
ou ambições egoístas. Não entenderemos toda a extensão da obra santifi cadora, en-
quanto não a entendermos com mentes renovadas, na glória; mas, assim como motivos 
e tendências pecaminosos de nosso coração serão aperfeiçoados na eternidade, sabemos 
que lazer, comunhão, trabalho e gozo da criação assumirão uma nuança e glória indes-
critíveis, depois do juízo fi nal. “Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coi-
sas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém!” (Rm 11.36).

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. O que signifi ca a expressão calvinismo abrangente?

2. O que é o dualismo medieval? Como a Reforma confrontou esse ponto de 
vista da Idade Média?

3. Como Martinho Lutero e João Calvino procuraram vencer o dualismo da Idade 
Média?

4. Qual era o ponto de vista de Calvino sobre as artes e a educação?

5. Abraham Kuyper escrever: “Não existe nenhuma área de todo o domínio da 
existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não diga: 
‘Isto é meu’”. Como essa afi rmação serve como resumo do calvinismo abran-
gente?

6. Como a afi rmação de Kuyper nos ajuda a pensar a respeito das artes, da 
música e da literatura? 
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CAPÍTULO 23

O CASAMENTO PURITANO

Antes de ter qualquer outra vocação, o homem foi chamado a ser um marido... Primeiramente, o ho-
mem tem de escolher seu amor; depois, ele tem de amar a sua escolha... O marido e a mulher são 
companheiros como dois remos em um barco.1 

Henry Smith

N ão pode haver melhor exemplo do calvinismo em ação do que a vida dos puri-
tanos no lar. As opiniões deles sobre o casamento e a vida familiar eram bíbli-

cas, positivas e exuberantes. Os seus escritos2 revelam essa perspectiva, e muitos 

1 Citado em John Blanchard, Th e Complete Gathered Gold (Darlington, England: Evangelical Press, 
2006), p. 405. 
2 Richard Adams, “What are the Duties of Parents and Children; and how are they to be Ma-
naged According to Scripture?”, em Puritan Sermons 1659–1689, vol. 2 (Wheaton, Ill: Richard 
Owen Roberts, 1981), p. 303–358; Isaac Ambrose, Works of Isaac Ambrose (London: Thomas 
Tegg & Son, 1872); Richard Baxter, “The Poor Man’s Family Book”, em The Practical Works of 
Richard Baxter, vol. 4 (Morgan, Pa.: Soli Deo Gloria, 1996), p. 165–289; Paul Bayne, An Entire 
Commentary upon the Whole Epistle of St. Paul to the Ephesians (Edinburgh: James Nichol, 1866), 
p. 491–563; Robert Bolton, General Directions for a Comfortable Walking with God (Morgan, Pa.: 
Soli Deo Gloria, 1995), p. 262–281; Thomas Boston, “Duties of Husband and Wife; Sermon 
XXIII”, em Samuel M’Millan (ed.), The Works of Thomas Boston, vol. 4 (Wheaton, Ill: Richard 
Owen Roberts, 1980), p. 209–218; John Bunyan, “Family Duty”, em Free Grace Broadcaster, 
170 (1999), p. 15–28; John Cotton, A Meet Help: Or, a Wedding Sermon (Boston: B. Green & J. 
Allen, 1699); John Dod e Robert Cleaver, A Godly Form of Household Government (London: Tho-
mas Man, 1598); Thomas Doolittle, “How May the Duty of Daily Family Prayer be Best Mana-
ged for the Spiritual Benefit of Every One in the Family?”, em Puritan Sermons, 1659–1689, vol. 
2, p. 194–272; Thomas Gataker, “A Good Wife God’s Gift,” “A Wife in Deed” e “Marriage Du-
ties”, em Certain Sermons (London: John Haviland, 1637); Thomas Gataker, A Marriage Prayer 
(London: John Haviland, 1624), 134–208; William Gouge, Of Domestical Duties (Pensacola: 
Puritan Reprints, 2006); Matthew Griffith, Bethel: or, a Form for Families (London: Richard 
Badger, 1633); George Hamond, The Case for Family Worship (Orlando: Soli Deo Gloria, 2005); 
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eruditos tem-na confi rmado no decorrer dos anos.3 Portanto, para obtermos melhor 
entendimento da idéia calvinista sobre a vida no lar, focalizarei neste capítulo o ponto 
de vista puritano quanto ao casamento e, no capítulo seguinte, quanto à família.

Matthew Henry, “A Church in the House”, em Complete Works of Matthew Henry, vol. 1 (Grand 
Rapids: Baker, 1978), p. 248–267; William Perkins, “Christian Oeconomy”, em Ian Breward 
(ed.), The Work of William Perkins (Appleford, England: Sutton Courtenay Press, 1970), p. 
416–439; John Robinson, The Works of John Robinson, vol. 3 (Boston: Doctrinal Tract and Book 
Society, 1851); Daniel Rogers, Matrimonial Honour (London: Th. Harper, 1642); Henry Scud-
der, The Godly Man’s Choice (London: Matthew Simmons for Henry Overton, 1644); Henry 
Smith, “A Preparative to Marriage”, em The Works of Henry Smith, vol. 1 (Stoke-on-Trent, En-
gland: Tentmaker Publications, 2002), p. 5–40; William Whately, A Bride-Bush or A Wedding 
Sermon (Norwood, N.J.: Walter J. Johnson, 1975); e William Whately, A Care-Cloth or the Cum-
bers and Troubles of Marriage (Norwood, N.J.: Walter J. Johnson, 1975).     
3 J. Philip Arthur, “Th e Puritan Family”, em Th e Answer of a Good Conscience, Westminster Con-
ference, 1997 (London: n.p., 1998), p. 75–94; Lawrence J. Bilkes, “Th e Scriptural Puritan Marria-
ge” (Monografi a não-publicada para a disciplina de teologia puritana no Puritan Reformed Th eo-
logical Seminary, Grand Rapids, Mich., 2002); E. Braund, “Daily Life Among the Puritans”, J. I. 
Packer (ed.), Th e Puritan Papers: Volume One (Phillipsburg, N.J.: P&R, 2000), p. 155–166; Francis 
J. Bremer, Th e Puritan Experiment: New England Society from Bradford to Edwards (New York: St. 
Martin’s Press, n.d.), p. 176–180; Catherine A. Brekus, “Children of Wrath, Children of Grace: 
Jonathan Edwards and the Puritan Culture of Child Rearing”, em Marcia J. Bunge (ed.), Th e Child 
in Christian Th ought (Grand Rapids: Eerdmans, 2001), p. 300–328; Ezra Hoyt Byington, Th e Puri-
tan in England and New England (Boston: Roberts Brothers, 1897), p. 221–277; J. T. Cliff e, Th e 
Puritan Gentry: Th e Great Puritan Families of Early Stuart England (London: Routledge & Kegan 
Paul, 1984), p. 63–82; W. Gary Crampton, What the Puritans Taught (Morgan, Pa.: Soli Deo Gloria, 
2003), p. 62–72; Gaius Davies, “Th e Puritan Teaching on Marriage and the Family”, em Th e Evan-
gelical Quarterly, 27, no. 1 (Jan. 1955), p. 19–30; John Demos, A Little Commonwealth: Family Life 
in Plymouth Colony (Oxford: Oxford University Press, 1970), p. 82–106, 181–190; Daniel Doriani, 
“Th e Godly Household in Puritan Th eology, 1560–1640” (Dissertação de Ph.D., Westminster 
Th eological Seminary, 1985); Christopher Durston, Th e Family in the English Revolution (New 
York: Basil Blackwell, 1989); Alice Morse Earle, Customs and Fashions in Old New England (Detroit: 
Omnigraphics, 1990); “Form for the Confi rmation of Marriage Before the Church”, em Joel R. 
Beeke (ed.), Doctrinal Standards, Liturgy, and Church Order (Grand Rapids: Reformation Heritage 
Books, 1999), p. 156–158; Philip J. Greven, “Family Structure in Andover”, em George M. Waller 
(ed.), Puritanism in Early America (Lexington, Mass.: D. C. Heath and Co., 1973); William e Malle-
ville Haller, “Th e Puritan Art of Love”, em Huntington Library Quarterly, 5 (1942), p. 235–272; 
Charles E. Hambrick-Stowe, “Ordering Th eir Private World: What the Puritans did to grow spiri-
tually”, em Christian History, 13, no. 1 (1994), p. 16–19; Graham Harrison, “Marriage and Divor-
ce in Puritan Th inking”, em Th e Fire Divine, Westminster Conference, 1996 (London: n.p., 1997), 
p. 27–51; Erroll Hulse, Quem Foram os Puritanos? (São Paulo: PES, 2004), p. 169–173; James 
Turner Johnson, A Society Ordained by God: English Puritan Marriage Doctrine in the First Half of 
the Seventeenth Century (Nashville: Abingdon, 1970); M. M. Knappen, Tudor Puritanism: A Chap-
ter in the History of Idealism (Chicago: University of Chicago Press, 1965), p. 451–466; Edmund 
Morgan, Th e Puritan Family: Religion and Domestic Relations in Seventeenth-Century New England 
(New York: Harper & Row, 1966); Steven Ozment, When Fathers Ruled: Family Life in Reformation 
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Os puritanos tinham uma opinião admiravelmente saudável a respeito do casa-
mento. Eis a descrição de Richard Baxter sobre o casamento: “É uma misericórdia ter 
um amigo fi el que o ama inteiramente... a quem você pode abrir sua mente e comuni-
car seus afazeres... É uma misericórdia ter tão perto um amigo para ser um ajudador à 
sua alma e... suscitar em você a graça de Deus”.4 John Dod e Robert Cleaver disseram: 
“A esposa é designada para o homem, como o monte Zoar, uma cidade de refúgio para 
a qual ele pode fugir em todos os seus problemas; e não existe paz comparável a ela, 
exceto a paz de consciência”.5 John Downame disse que “Deus, aquele que instituiu 
o casamento, deu a mulher ao marido para que seja não a sua serva, e sim a sua auxi-
liadora, conselheira e consoladora”.6 E John Cotton escreveu: “Mulheres são pessoas 
sem as quais não há viver confortável para o homem; sobre elas é verdade o que costu-
mamos dizer sobre os governos: os piores são melhores do que nenhum”. Embora al-
guns as chamem de “mal necessário”, Cotton prosseguiu, elas são realmente “um bem 
necessário”.7

Os puritanos desenvolveram a partir do ensino reformado a sua atitude positiva 
para com o casamento. Em sermões e tratados extensos, eles mostraram os propósi-
tos, os procedimentos, os princípios e as práticas bíblicas que envolvem todos os as-
pectos do casamento.

PROPÓSI TOS DO C A SAMEN TO

Os puritanos concordaram com os reformadores no fato de que as Escrituras 
sancionam três propósitos para o casamento. E todos eles têm como alvo o bem su-
blime da glória de Deus e a promoção do reino de Deus na terra. De acordo com o 

Europe (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983); J. I. Packer, Entre os Gigantes de Deus: 
Uma Visão Puritana da Vida Cristã (São José dos Campos, Fiel, 1996), p. 279–278, 384–385; Neil 
Pronk, “Puritan Christianity: Th e Puritans at Home”, em Th e Messenger (Sept. 1997), p. 3–6; He-
len Ratner, “Th e Puritan Family”, em Child & Family, 9, no. 1 (1970), p. 54–60; Darrett B. Rutman, 
Winthrop’s Boston: A Portrait of a Puritan Town, 1630–1649 (New York: W. W. Norton Co., 1972); 
Leland Ryken, Santos no Mundo: Os Puritanos como Realmente Eram (São José dos Campos: Fiel, 
1992), p. 53–69, 87–101; Levin Ludwig Schucking, Th e Puritan Family: A Social Study from the Li-
terary Sources (New York: Schocken Books, 1970); Lawrence Stone, Th e Family, Sex and Marriage 
in England 1500–1800 (New York: Harper & Row, 1977); e Margo Todd, “Humanists, Puritans and 
the Spiritualized Household”, em Church History, 49, no. 1 (1980), p. 18–34.           
4 Citado em Leland Ryken, Santos no Mundo, p. 57.
5 John Dod and Robert Cleaver, A Godly Form of Household Government, p. 125.
6 John Downame, Th e Plea of the Poor (London: Edward Griffi  n, 1616), p. 119.
7 John Cotton, A Meet Help, p. 14.

O Casamento Puritano
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Livro de Oração Comum, os propósitos do casamento são: (1) a procriação de filhos; 
(2) restrição e remédio para o pecado; (3) sociedade, ajuda e conforto mútuos. 
Algumas das primeiras obras puritanas sobre o casamento mantinham essa ordem, 
mas os puritanos moveram gradualmente o terceiro propósito para o primeiro lugar, 
conforme compilado nos anos 1640 pelos teólogos de Westminster na Confissão de 
Fé (24.2): “O casamento foi ordenado [1] para ajuda mútua entre marido e mulher 
[Gn 2.18]; [2] para o aumento da humanidade com uma prole legítima e da igreja 
com uma descendência santa [Ml 2.15]; e [3] para a prevenção da impureza [1Co 
7.2, 9]”.8 Posteriormente, os puritanos focalizaram mais no mandato do casamento, 
apresentado em Gênesis 2.18 (“Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma 
auxiliadora que lhe seja idônea”) do que na ordem de frutificar e multiplicar, expres-
sa em Gênesis 1.28.

O principal propósito do casamento é prover companheirismo e ajuda mútua. 
Henry Smith disse que esse é o caminho de Deus “para evitar a inconveniência da solidão 
signifi cada nas palavras ‘Não é bom que o homem esteja só’, como se ele estivesse dizen-
do: esta vida seria miserável, enfadonha e desagradável para o homem, se o Senhor não 
lhe tivesse dado uma mulher para acompanhá-lo em seus problemas”.9 William Gouge, 
cuja obra Of Domestical Duties [Sobre os deveres domésticos] se tornou um clássico entre 
os puritanos, bem como um presente de casamento comum, focalizava mais a ajuda 
conjugal mútua que fl ui do companheirismo. Isso inclui a tarefa de gerar e criar fi lhos e 
o governo da família, tanto em tempos de prosperidade como de adversidade, na saúde 
e na doença.10 Por meio desse companheirismo, disse Williams Perkins, “os cônjuges 
podem cumprir os deveres de sua vocação, de maneira melhor e mais agradável (Pv 
31.11-13)”.11 Tudo isso visa “ao benefício da vida natural e espiritual do homem”, escre-
veu John Robinson.12

8 Westminster Confession of Faith (Glasgow: Free Presbyterian Publications, 1994), p. 103. A litur-
gia reformada holandesa do fi nal do século XVI já tinha adotado essa mesma ordem, embora mais 
descritivamente: “A primeira razão é que cada um assista o outro em todas as coisas que dizem res-
peito a esta vida e à vida melhor. Em segundo, que eles criem os fi lhos que o Senhor lhes dará no 
verdadeiro conhecimento e temor de Deus, para a sua glória e para a salvação deles. Em terceiro, que 
cada um deles evite toda impureza e paixões más e possam viver com uma consciência pura e tran-
qüila”. (Doctrinal Standards, Liturgy, and Church Order, p. 156). Cf. Leland Ryken, Santos no Mundo, 
p. 62. 
9 Henry Smith, “A Preparative to Marriage”, em Th e Works of Henry Smith, vol. 1, p. 5.
10 William Gouge, Of Domestical Duties, p. 152.
11 William Perkins, “Christian Oeconomy”, em Th e Work of William Perkins, p. 420.
12 Citado de Works of John Robinson, em Charles H. e Katherine George, Th e Protestant Mind of the 
English Reformation, 1570–1640 (Princeton: Princeton University Press, 1961), p. 268.
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O segundo propósito do casamento é a procriação e a edifi cação da igreja por 
meio da criação de fi lhos. Os puritanos acreditavam que ter fi lhos não é apenas uma 
questão particular a ser decidida entre marido e mulher. Antes, na perspectiva deles, 
os fi lhos são um dom de Deus por meio do qual os crentes devem servir à família, à 
igreja e ao estado. Gouge comenta que os cristãos deveriam ter fi lhos, para que “o 
mundo fosse aumentado; e não simplesmente aumentado, mas tivesse uma prole legí-
tima e famílias distintas, que são os seminários das cidades e das comunidades; e para 
que no mundo a igreja seja preservada e propagada por meio de uma descendência 
santa (Ml 2.15)”.13

O terceiro propósito do casamento, como disse Gouge, é que homens e mulheres 
“possuam seus vasos em santidade e honra” e evitem a fornicação (1Co 7.2, 9). Gouge 
prosseguiu: “O casamento é como um abrigo para aqueles que estão em perigo de sua 
salvação pela força das tentações à lascívia”.14 O casamento é a melhor e a mais santifi -
cada solução para a tentação da fornicação.

Em sua ênfase sobre os propósitos físicos do casamento, os puritanos não minimi-
zaram sua importância espiritual. Ressaltaram que o amor conjugal deve permanecer 
subordinado ao amor a Deus. John Winthrop, em uma carta escrita a sua esposa logo 
depois do casamento, chama-a de “o maior de todos os confortos na esperança da salva-
ção”.15 Cotton advertiu contra “o erro de não almejarmos um propósito tão sublime” 
como o casamento e encorajou as pessoas a buscarem seu cônjuge “não para satisfaze-
rem seus próprios objetivos, mas para se tornarem mais bem preparadas no serviço de 
Deus e trazê-las para mais perto dele”.16

PROCEDIMEN TOS PAR A C A SAR

O procedimento puritano para contrair casamento consistia de seis passos. 
Primeiro, havia o período de conhecer, gostar e amar um ao outro. Isso podia ser iniciado 
pelo próprio casal, pelos pais ou pelos amigos. Contudo, jovens prudentes buscariam 
conselhos tanto dos pais como dos amigos a respeito de possíveis companheiros conju-
gais. Em qualquer caso, o amor era fundamental na perspectiva puritana, pois estimula 
a união. Como Gouge disse: “O amor mútuo e a boa afeição um pelo outro são como uma 

13 William Gouge, Of Domestical Duties, p. 152.
14 Ibid. 
15 Robert C. Winthrop (ed.), Life and Letters of John Winthrop, vol. 1, 2nd ed. (Boston: Little, Brown 
& Co., 1869), p. 159.
16 John Cotton, A Meet Help, p. 12.

O Casamento Puritano
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cola”. Essa cola sustentará um casal durante a vida conjugal, pois “o amor não será facil-
mente enfraquecido por quaisquer provações”.17

Segundo, havia um contrato de cônjuges, que era um compromisso de casar. Esse 
contrato era mais obrigatório do que nossa forma moderna de noivado. Gouge o descre-
ve nestes termos: “Isto, sendo feito corretamente, é um contrato, que é o começo de um 
casamento”. Segurando as mãos um do outro diante de testemunhas, cada parte votava: 
“Eu prometo fi elmente casar contigo no tempo apropriado e conveniente”.18 O apoio 
bíblico para esse contrato incluía o exemplo das fi lhas de Ló, que eram virgens e estavam 
contratadas para casar (Gn 19.8, 14), e Maria, que é descrita como “uma virgem despo-
sada” (Lc 1.27).19

O contrato era anunciado formalmente à igreja em três domingo sucessivos. Esses 
anúncios proviam uma oportunidade para que, se algum membro da igreja tivesse obje-
ções legítimas contra o casamento, comunicasse-as por meio dos canais apropriados da 
igreja. Se não houvesse objeções, admitia-se que a igreja dera uma “aprovação silenciosa” 
ao casamento.

Quarto, o casamento era solenizado publicamente em uma cerimônia religiosa, que 
consistia da ministração por um pastor dos votos conjugais e de um sermão curto, segui-
do por uma celebração civil. Gouge descreveu a celebração civil como “todos aqueles 
costumes legais que são usados para expressar a solenidade exterior [do casamento], 
como uma reunião de amigos, que acompanhavam o noivo e a noiva vindo e saindo da 
igreja, vestindo as melhores roupas, sentados, com outros símbolos de alegria; para o 
que temos garantia expressa da Palavra de Deus”.20

Quinto, depois do culto, havia a festa na casa do noivo, onde “perguntas engraçadas 
e charadas duvidosas podem ser propostas”.21 As perguntas e charadas que divertiam 
eram saudáveis e intelectualmente estimulantes; nada obsceno era tolerado, em con-
traste com os comentários e atitudes sugestivos que ocorrem em muitos casamentos 
modernos.

Sexto e último, o casamento era consumado pela relação sexual.22

17 William Gouge, Of Domestical Duties, p. 143.
18 Ibid., p. 144.
19 Ibid., p. 147. Kenneth L. Parker e Eric J. Carlson, “A Treatise of a Contract Before Marriage”, em 
‘Practical Divinity’: Th e Works and Life of Revd Richard Greenham (Aldershot, England: Ashgate, 1998), 
p. 339–348.
20 William Gouge, Of Domestical Duties, p. 148–149.
21 Ibid., p. 152.
22 Edmund Morgan, Th e Puritan Family, p. 30–31; J. Philip Arthur, “Th e Puritan Family”, p. 79.
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PRINCÍPIOS PAR A O C A SAMEN TO

Os puritanos alicerçavam o casamento em dois grandes princípios bíblicos: o prin-
cípio da relação entre Cristo e a igreja e o princípio da aliança. Esses princípios são, tal-
vez, os fatores primários que estão por trás da regularidade, estabilidade e felicidade dos 
casamentos puritanos.

• O princípio da relação entre Cristo e a igreja. O livro de Gouge, Of Domestical 
Duties, está baseado em Efésios 5.21-6.9, que descreve os deveres dos maridos, 
mulheres, pais, fi lhos, senhores e servos. Antes de detalhar esses deveres, 
Gouge traz um capítulo inicial que contém 133 páginas e explica essa passa-
gem bíblica frase por frase. Ele demonstra o princípio mais importante do ca-
samento – que o marido deve amar a sua mulher como Cristo ama a igreja, 
enquanto a mulher deve mostrar respeito e submissão ao marido, como a 
igreja o faz para com Cristo.

A liderança do marido sobre a sua mulher se assemelha à liderança de Cristo sobre a 
sua igreja (Ef 5.23). Como Cristo ama a sua igreja, o marido deve amar completamente a 
sua mulher absoluta (v. 25), proposital (v. 26), realística (v. 27) e sacrifi cialmente (v. 28-
29).23 Ele tem de exercer um “amor verdadeiro, espontâneo, puro, abundante, constante” 
por sua esposa, alimentando-a e cuidando dela, como Cristo o faz com o seu povo (v. 29).24 
Visto que o amor de Cristo pela igreja abrange tudo, um marido não pode amar sua esposa 
adequadamente, porque, sendo pecador, ele sempre fi ca aquém do perfeito amor de Cristo 
(v. 25). Mas o amor de Cristo por sua noiva deve ser o padrão e o alvo do marido.25 Esse tipo 
de amor servirá como “açúcar que adoçará os deveres de autoridade que são pertinentes ao 
marido”, de modo que sua esposa amável se submeta mais facilmente a ele.26

Devido às distorções modernas quanto aos puritanos, é vital observar que os mari-
dos puritanos raramente eram homens tiranos e intransigentes. Modelando a liderança 
do marido à liderança de Cristo sobre a igreja, os puritanos entenderam que a autoridade 
masculina era mais um compromisso de responsabilidade do que um ingresso num pri-
vilégio. Ser o cabeça da esposa signifi cava liderar baseado no amor (1Pe 3.7).

23 Isaac Ambrose, Works of Isaac Ambrose, p. 130.
24 William Gouge, Of Domestical Duties, p. 31.
25 Ibid.
26 Ibid., p. 94.
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Visto que a igreja se submete humilde e incondicionalmente a Cristo, a submissão 
da esposa ao marido signifi ca, de acordo com Isaac Ambrose, que ela deve mostrar res-
peito e “prestar sujeição” ao seu marido em todas as coisas, exceto quando o marido age 
de modo contrário a Deus e aos seus mandamentos (v. 22-24). Esse princípio se aplica 
mesmo quando o marido é um “fi lho de Belial” (1Sm 2.12) – isto é, possui um tempera-
mento difícil. Ambrose escreveu: “Uma esposa deve ser mansa, meiga, gentil, obediente, 
embora seja casada com um esposo perverso, ímpio e inescrupuloso”.27

Para os puritanos, submissão não era tanto uma questão de hierarquia, e sim de 
função. Deus atribui o papel e o dever de liderança ao marido não porque ele seja supe-
rior à sua mulher, mas simplesmente porque Deus delega sua autoridade ao marido e 
não à mulher. Robinson explicou a liderança nestes termos: “Deus criou o homem e a 
mulher espiritualmente iguais, e, quando ambos caíram no pecado, ela não se tornou 
mais degenerada da bondade primitiva. Entretanto, no casamento um dos dois deve ter 
a autoridade fi nal, já que diferenças surgirão, e, assim, um tem de ceder e aplicar-se ao 
outro; isto, Deus e a natureza atribuem ao homem”.28

Os puritanos acreditavam que a esposa tem de manifestar submissão voluntária. 
Se um esposo impõe submissão, a batalha já está perdida. A submissão tem de ser pres-
tada pela esposa como parte de sua obediência a Cristo. Portanto, reconhecer seu marido 
como seu cabeça é a honra e a liberdade da mulher.

Tanto o marido como a mulher devem focalizar-se em seus deveres, diziam os puri-
tanos. Se os maridos mostram pouco amor a sua esposa, não devem esperar delas muita 
submissão e respeito. De modo semelhante, se as mulheres mostram pouco respeito e 
submissão ao seu marido, não devem esperar deles muito amor.29

• O principio da aliança. Como conseqüência desse princípio de amor e submis-
são, os puritanos valorizaram muito o princípio do casamento como uma 
aliança (Ml 2.14). Edmund Morgan resumiu o ponto de vista deles:

Todo casamento, desde o primeiro, estava alicerçado numa aliança à qual era necessário o 

consentimento de ambos as partes... Desde que o início dos tempos, nenhum homem e ne-

nhuma mulher tiveram permissão de estabelecer os termos sobre os quais concordariam ser 

marido e mulher. Deus estabeleceu as regras do casamento quando solenizou o primeiro; e 

27 Isaac Ambrose, Works of Isaac Ambrose, p. 133.
28 Leland Ryken, Santos no Mundo, p. 90.
29 William Gouge, Of Domestical Duties, p. 96–97.
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desde aquela ocasião ele não fez nenhuma mudança. A aliança do casamento era uma promes-
sa de obedecer essas regras sem condições e sem reservas.30

Morgan prosseguiu citando Samuel Willard: “Muitas outras alianças são delimita-
das pelos que as fazem, mas todos os deveres desta aliança [são] designados por Deus. 
[Portanto,] quando o marido e a mulher negligenciam seus deveres, eles não estão so-
mente errando um contra o outro, mas também provocando a Deus, por transgredirem 
sua lei”.31

PR ÁT IC A S OU DEVERE S DO C A SAMEN TO

O conceito puritano sobre o casamento obtinha a sua essência da Bíblia. Como 
disse J. I. Packer, eles recorreram “ao livro de Gênesis, quanto à sua instituição; à epísto-
la aos Efésios, quanto ao seu pleno signifi cado; ao livro de Levítico, quanto à sua higiene; 
ao livro de Provérbios, quanto à sua administração; a diversos livros do Novo Testamento, 
quanto à sua ética; e a Ester, Rute e Cantares de Salomão, quanto a ilustrações e amos-
tras do matrimônio ideal”.32 Eles permitiram que as práticas, os deveres e a ética do ca-
samento fl uíssem do manual do casamento, as Escrituras. Edward Payson disse que “os 
deveres que eles [marido e mulher] se obrigam a cumprir [no casamento] não são mais 
do que Deus exige deles em sua Palavra”.33

Os puritanos abordavam os deveres do casamento, geralmente com grande exten-
são, em três seções: os deveres mútuos, os deveres do esposo, os deveres da esposa. 
Todos os deveres tinham de ser cumpridos com dedicação, amor e alegria.34 Eis um resu-
mo de cada tipo de dever:

• Deveres mútuos.35 O dever fundamental no casamento é o amor. Gouge escre-
veu: “Tem de haver uma afeição amorosa e mútua entre marido e mulher, pois, 
doutro modo, nenhum dever será bem realizado: isso é o alicerce de todo o 
resto”.36 “Quanto ao amor”, disse William Whately, que escreveu dois livros 

30 Edmund Morgan, Th e Puritan Family, p. 30.
31 Citado em Edmund Morgan, Th e Puritan Family, p. 30.
32 J. I. Packer, Entre os Gigantes de Deus, p. 283-284.
33 Edward Payson, Th e Works of Edward Payson (Harrisonburg, Va.: Sprinkle, 1988), p. 285.
34 William Gouge, Of Domestical Duties, p. 85.
35 Quanto a um excelente resumo feito por Richard Baxter sobre os deveres mútuos de marido e 
mulher, ver J. I. Packer, A Quest for Godliness, p. 263.
36 William Gouge, Of Domestical Duties, p. 163.
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sobre casamento, “ele é a vida, a alma do casamento; sem o amor o casamento 
é, em si mesmo, como uma carcaça de um homem; sim, é uma morte viva, in-
feliz, miserável”. Whately descreveu o amor conjugal como “o rei do coração”, 
de modo que, onde ele prevalece, o casamento é “uma combinação prazerosa 
de duas pessoas em um lar, um prêmio, um coração, uma carne”.37

O amor conjugal tem de ser espiritual, em Cristo e de acordo com o mandamento de 
Deus. Precisa arraigar-se na experiência de estarem espiritualmente sob o mesmo jugo. 
Tem de ser edifi cado sobre um alicerce centrado em Cristo e ser cimentado com o uso 
mútuo dos meios de graça. Maridos e mulheres devem regozijar-se em adorar a Deus 
juntos na igreja e no lar.38 Eles devem, juntos, ler as Escrituras, cantar os salmos, obser-
var o domingo e participar dos sacramentos.39 Devem orar juntos e um pelo outro.40 O 
amor edifi cado sobre a aparência física ou os dons humanos repousa num alicerce de 
areia e pode facilmente ser “destruído por alguma tempestade”, disse Whately, “mas o 
amor espiritual, que olha para Deus, repousa em sua vontade, submete-se ao seu man-
damento e resolve obedecê-lo, não pode mudar porque a sua fonte é imutável”.41

O amor conjugal tem de ser superlativo, para que um marido e uma mulher amem 
um ao outro tão fortemente, que ambos fi quem persuadidos de que o outro é “o único 
par apropriado e bom que poderia ser achado debaixo do sol para eles”, escreveu 
Whately.42 Por causa do amor paternal, um pai piedoso não trocaria seu fi lho pelo fi lho 
de outro pai, ainda que esse outro fi lho tivesse mais beleza e mais dons. De modo seme-
lhante, cônjuges piedosos não trocariam um ao outro por um cônjuge mais dotado e de 
melhor aparência.43 Whately conclui de modo singular: “O amor conjugal não admite 
igual, mas coloca o companheiro no mais íntimo de sua alma; não conhece ninguém 
mais querido, ninguém tão amado”.44

O amor matrimonial tem de ser sexual, para que ambos os cônjuges se dêem plena-
mente um ao outro com alegria e exuberância, em um relacionamento saudável marcado 
por fi delidade. Reformadores como Martinho Lutero, Ulrich Zwinglio e João Calvino 
estabeleceram esse aspecto do casamento ao abandonarem a atitude da Igreja Católica 

37 William Whately, A Bride-Bush, p. 7.
38 Richard Baxter, Th e Practical Works of Richard Baxter, vol. 4, p. 234.
39 Edward Payson, Works of Edward Payson, vol. 3, p. 288.
40 Isaac Ambrose, Works of Isaac Ambrose, p. 130.
41 William Whately, A Bride-Bush, p. 7.
42 Ibid., p. 8.
43 Ibid.
44 Ibid., p. 9.
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medieval no sentido de que o casamento é inferior ao celibato, de que todo contato sexu-
al entre os cônjuges era um mal necessário para propagar a raça humana e de que um ato 
procriador que envolvia paixão era inerentemente pecaminoso.

Esse ponto de vista negativo estava arraigado na igreja antiga e baseado nos escritos 
de homens notáveis como Tertuliano, Ambrósio e Jerônimo, todos os quais acreditavam 
que até no casamento a relação sexual envolvia necessariamente pecado.45 Essa atitude 
para com a intimidade conjugal, que predominou na igreja por mais de dez séculos, levou 
inevitavelmente à glorifi cação da virgindade e do celibato. Por volta do século V, os clérigos 
foram proibidos de casar.46 Duas classes de cristãos emergiram: os “religiosos” (i. é, o clero 
espiritual), que incluíam os monges e as freiras que tinham votado abster-se de toda ativi-
dade sexual, e os “profanos” (i. é, o laicato secular), que, sendo incapazes de erguer-se aos 
níveis elevados de virgindade ou de celibato, era-lhes concedido o direito de casar.

Os pregadores puritanos ensinavam que o ponto de vista católico romano era anti-
bíblico e satânico. Citavam Paulo, o qual disse que a proibição do casamento é doutrina 
de demônios (1Tm 4.1-3). A defi nição puritana de casamento implicava o ato conjugal. 
Por exemplo, Perkins defi niu o casamento como “a união legítima de duas pessoas casa-
das; ou seja, um homem e uma mulher, em uma carne”.47 Em contraste com Desiderius 
Erasmus, o qual ensinava que o casamento ideal se abstinha da relação sexual, Cotton 
disse em uma cerimônia de casamento que aqueles que exigiam a abstinência conjugal 
seguiam os ditames de uma mente cega e não os do Espírito Santo, que diz não ser bom 
que o homem viva sozinho.48

Os puritanos viam o sexo no casamento como um dom de Deus e uma parte es-
sencial e prazerosa do casamento. Gouge disse que marido e mulher devem ter relações 
sexuais “de boa vontade e com prazer, voluntariamente, prontamente e jubilosamen-
te”.49 “Erram, acrescentou Perkins, “aqueles que defendem a idéia de que a união ínti-
ma de um homem e uma mulher só não é pecaminosa quando acontece visando à 
procriação de fi lhos”.50

 Perkins foi mais além e declarou que o sexo conjugal é uma “benevolência devida” 
ou “débito obrigatório” (1Co 7.3) que um cônjuge tem para com o outro. Isso deve ser 
mostrado, ele disse, “com uma afeição singular e plena para com o outro”, em três ma-

45 J. I. Packer, A Quest for Godliness, p. 261.
46 Leland Ryken, Santos no Mundo, p. 54.
47 William Perkins, “Christian Oeconomy”, p. 419.
48 Leland Ryken, Santos no Mundo, p. 56.
49 Ibid., p. 58.
50 William Perkins, “Christian Oeconomy”, p. 423.
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neiras: “Primeira, pelo uso legítimo e lícito de seus corpos ou do leito conjugal”. Essa 
intimidade física, por meio do “uso santo”, deve ser “uma ação pura e imaculada (Hb 
13.4)... santifi cada pela palavra e pela oração (1Tm 4.3-4)”. Os frutos do sexo prazeroso 
que honra a Deus no casamento são a bênção dos fi lhos, “a preservação do corpo em 
pureza” e o refl exo do casamento como um tipo do relacionamento entre Cristo e a igre-
ja. Segunda, os cônjuges devem “acariciar um ao outro intimamente” (Ef 5.29), em vez 
de terem sexo de um modo impessoal como um adúltero o faz com uma prostituta. 
Terceiro, um casal deve ser íntimo “por regozijarem-se e consolarem um ao outro em 
uma declaração mútua dos sinais e provas de amor e bondade (Pv 5.18-19; Ct 1.1; Gn 
26.8; Is 62.7)”. Nesse contexto, Perkins mencionou especifi camente o beijo.51

Outros puritanos ressaltaram o lado romântico do casamento, quando compara-
ram o amor de um marido com o amor de Deus por seu povo. Th omas Hooker escreveu: 
“O homem cujo coração está preso à mulher que ele ama sonha com ela à noite, tem-na 
em seus olhos e percepção quando acorda, medita nela quando senta à mesa, anda com 
ela quando viaja e conversa com ela aonde vai”.52 Ele acrescentou: “Ela se reclina no 
peito dele, cujo coração confi a nela; e isso leva todos a confessarem que a torrente de 
afeição dele, como um rio impetuoso, corre a toda força, transbordante”.53

A ênfase sobre o romance no casamento (e não nas relações extraconjugais, como 
era comum na Idade Média)54 tem sido freqüentemente atribuída aos puritanos. 
Herbert W. Richardson escreveu: “O surgimento do casamento romântico e sua valida-
ção pelos puritanos representam uma grande inovação na tradição cristã”.55 C. S. Lewis 
disse: “A conversão do amor cortês em amor romântico e monogâmico foi, em grande 
parte, uma obra de... poetas puritanos”.56

Os puritanos entendiam com tanta seriedade o dever do sexo, que a falha em con-
ceder a “benevolência devida”, por ambos os cônjuges, poderia ser motivo para disciplina 
da parte da igreja. Há pelo menos um caso registrado em que um marido foi excluído por 
“negligenciar sua mulher”, visto que não teve relação sexual com ela por um longo perí-
odo de tempo.

51 Ibid., p. 423-427.
52 Th omas Hooker, Th e Application of Redemption (London: Peter Cole, 1659), p. 137. 
53 Th omas Hooker, A Comment Upon Christ’s Last Prayer (London: Peter Cole, 1656), p. 187. Quan-
to a essas duas citações, sou devedor a J. I. Packer, Entre os Gigantes de Deus, p. 285.
54 William Haller, Th e Rise of Puritanism (New York: Harper, 1957), p. 122.
55 Herbert W. Richardson, Nun, Witch, Playmate: Th e Americanization of Sex (New York: Harper & 
Row, 1971), p. 69. 
56 C. S. Lewis, “Donne and Love Poetry in the Seventeenth Century,” em Seventeenth Century Stu-
dies Presented to Sir Herbert Grierson (Oxford: Oxford University Press, 1938), p. 75.
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Whately e Gouge também enfatizaram outros deveres mútuos no casamento. Um 
marido e uma mulher têm de ser fi éis um ao outro e ajudarem-se de toda maneira ima-
ginável, incluindo buscar o crescimento espiritual um do outro, corrigir as falhas um do 
outro e afastar um ao outro do pecado. Eles devem orar um pelo outro, cumprimentar e 
apreciar um ao outro e “manter a unidade de espírito no vínculo da paz” um com o outro. 
Não devem falar asperamente ou provocar um ao outro, e sim mostrar cordialidade um 
para com o outro e desconsiderar as falhas insignifi cantes do outro. Eles têm de cultivar 
verdadeira amizade e interessar-se um pelo outro. Precisam demonstrar simpatia um 
pelo outro, em tempos de afl ição, doença e fraqueza. Devem promover a reputação um 
do outro, jamais falando mal um do outro na presença de outras pessoas. Precisam ser 
confi denciais, não revelando os segredos um do outro. Têm de ser laboriosos em suas 
vocações, trabalhando diligentemente um pelo outro, como um time, para o bem de sua 
família, com hospitalidade para com os outros, especialmente os pobres. Por essas ra-
zões, eles precisam administrar com critério o seu dinheiro.57

• Os deveres do marido. Os puritanos costumavam enumerar os deveres de cada 
cônjuge. Ensinavam que, além de amar sua esposa e cumprir os deveres conju-
gais mútuos, o marido não deve dominar sua mulher – tiranicamente, e sim 
tratá-la como alguém que lhe é igual. Um marido deve esforçar-se para liderar 
espiritualmente sua mulher, tendo em vista o seu aprimoramento, encarre-
gando-se de que ambos adorassem a Deus. Baxter disse que o marido tem de 
ser para a mulher “um professor e guia quanto às coisas de Deus”.58

O marido deve se deleitar em sua esposa (Pv 5.18-19), estimando-a, respeitando-a 
e procurando agradá-la, mesmo ao ponto de outros o considerarem “amor exagerado”. O 
marido não deve permitir que imperfeições em sua mulher diminuam seu amor por ela. 
Gouge disse: “Se um homem tem uma esposa não muito bonita ou agradável, mas que 
possui algum defeito em seu corpo, alguma imperfeição no falar, no olhar, nos gestos ou 
em qualquer parte do corpo”, ele deve, apesar disso, ser bastante afeiçoado por ela e 
“deleitar-se nela como se fosse a mais linda e, de todos os modos, a mulher mais comple-
ta do mundo”.59

 O marido deve também prover o necessário à sua mulher na enfermidade e na 
saúde. Deve, em particular, assisti-la em sua gravidez.60 Tem de outorgar-lhe favo-

57 William Whately, A Bride-Bush, p. 11–16; William Gouge, Of Domestical Duties, p. 165–190. 
58 Richard Baxter, Th e Practical Works of Richard Baxter, vol. 4, p. 234.
59 William Gouge, Of Domestical Duties, p. 260.
60 Ibid., p. 288.
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res, cordialidade e presentes. Nunca deve bater nela ou injuriá-la verbal ou publica-
mente. Como disse Smith: “A face de tua mulher foi planejada para teus lábios, não 
para teu punho!”61 Às vezes, um marido pode repreender sua esposa, mas somente 
com amor cordial e sempre para afastá-la do pecado. Todavia, as repreensões devem 
ser raras e ministradas em particular, com humildade – e jamais quando a esposa 
está com raiva.62

Finalmente, um marido tem de aceitar as funções que sua mulher desempenha. 
Precisa mostrar sua aceitação por meio de sua gratidão, não exigindo que ela faça de-
mais e dando-lhe liberdade de administrar os afazeres do lar. O marido deve fazer 
tudo isso com ternura e alegria.63 Talvez Matthew Henry tenha feito o melhor resumo 
dos deveres do marido quando disse que a mulher não foi “criada da cabeça do homem, 
para governá-lo, nem de seu pé, para ser pisoteada por ele, e sim de seu lado, para ser 
igual a ele, de debaixo de seu braço, para ser protegida, e de perto do seu coração, para 
ser amada”.64

• Os deveres da mulher. Além de mostrar submissão e respeito ao marido e cum-
prir os deveres conjugais mútuos, a mulher tem inúmeras responsabilidades 
singulares. Como auxiliadora de seu marido (Gn 2.18), a mulher deve assisti-lo 
de várias maneiras, ajudando-o “nos negócios, nos seus labores, nos seus pro-
blemas, nas suas enfermidades, como uma médica”, de acordo com Smith.65 
Deve contentar-se com o trabalho de seu esposo, sua posição social e sua con-
dição fi nanceira.

 Portanto, ela deve administrar as coisas de casa de modo efi caz (Pv 31). Essa admi-
nistração inclui ajudar seu marido a “estabelecer o glorioso reino de Cristo em seu lar”; 
ser econômica, sem ser mesquinha; perseverar consistentemente em cumprir seus de-
veres, comportando-se com sobriedade, calma, cortesia, honra e modéstia, como a 
Bíblia recomenda.66 Th omas Gataker resume isso dizendo que uma boa esposa é:

61 Citado em Philip J. Arthur, “Th e Puritan Family”, p. 81.
62 William Gouge, Of Domestical Duties, p. 273–279.
63 Ibid., p. 263-297.
64 Matthew Henry, Commentary on the Whole Bible (McLean, Va.: MacDonald Publishing Co.), p. 
20.
65 Henry Smith, Works of Henry Smith, vol. 1, p. 28.
66 Isaac Ambrose, Works of Isaac Ambrose, p. 133; Richard Baxter, Th e Practical Works of Richard 
Baxter, vol. 4, p. 235; William Gouge, Of Domestical Duties, p. 198–200, 240–241.
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A melhor companhia na riqueza;
O mais capacitado e disposto assistente no trabalho;
O maior conforto nas tristezas e afl ições;
O único meio confortável e seguro de ter fi lhos e posteridade;
Um remédio singular e soberano ordenado por Deus contra a imoderação;
A maior graça e honra que pode existir para aquele que a possui.67

“NENHUM A SOCIEDADE . . .  M AI S PR AZEROSA”

Este estudo do conceito dos puritanos quanto ao casamento serve como uma janela 
para que vejamos como os calvinistas colocaram toda a vida sob o governo das Escrituras. 
A Bíblia era o manual de instruções quanto aos propósitos, procedimentos, princípios e 
práticas do casamento. Sem dúvida, muitos casamentos puritanos fi caram aquém do 
ideal. Todavia, o conceito puritano quanto a um casamento ideal e o seu empenho, em 
dependência de Deus, para alcançar esse ideal, tornou sólidos os fundamentos dos lares 
puritanos. Eles entendiam que o homem que teme a Deus em seu próprio lar será nor-
malmente abençoado com um casamento feliz (Sl 128.3). Como escreveu Th omas 
Adams: “Não existe na terra uma fonte de conforto semelhante ao casamento”.68

Gataker disse sobre o casamento: “Não existe nenhuma sociedade mais íntima, 
mais completa, mais necessária, mais amável, mais prazerosa, mais contínua do que a 
sociedade de um homem e uma mulher, a principal raiz, fonte e origem de todas as so-
ciedades”.69 Mas, apesar disso, mantendo os olhos fi xos na eternidade, mais do que em 
qualquer outra coisa, os puritanos compartilhavam do intenso anelo de Gataker, de que, 
“tendo vivido juntos por um tempo, como co-participantes da graça neste mundo, eles 
possam reinar juntos para sempre como co-herdeiros na glória por vir”.70

67 Th omas Gataker, “A Wife in Deed”, p. 166.
68 Citado em Charles George e Katherine George, Th e Protestant Mind of the English Reformation, p. 
268.
69 Th omas Gataker, “A Wife in Deed”, p. 139–140.
70 Th omas Gataker, “Marriage Duties”, p. 208.

O Casamento Puritano
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. Os puritanos tinham uma perspectiva elevada do casamento. Que afi rmações 
dos puritanos destacam isso?

2. Quais são os propósitos do casamento? Em que passagens da Bíblia os puri-
tanos acharam esses propósitos? Há outros propósitos do casamento que não 
estão alistados neste capítulo e se encontram na Bíblia? Se há, quais são 
eles?

3. Que procedimentos para o casamento foram seguidos pelos puritanos? O que 
podemos aprender deles nesta área?

4. Quais são os dois mais importantes princípios bíblicos sobre os quais os puri-
tanos alicerçaram o casamento?

5. O que os puritanos entendiam sobre o conceito de que a mulher deve subme-
ter-se ao seu marido?

6. Que responsabilidades o casamento envolve para a mulher e para o marido? 
Qual desses comportamentos é mais necessário na cultura evangélica con-
temporânea?

7. Considere, à luz da Bíblia, esta afi rmação: “Os puritanos viam o sexo no casa-
mento como um dom de Deus e como uma parte essencial e prazerosa do 
casamento”.

8. Os puritanos acreditavam que “nenhuma sociedade” era “mais prazerosa” do 
que o casamento. Você concorda? Por quê?
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CAPÍTULO 24

A FAMÍLIA PURITANA

Uma família santa é um lugar de conforto, uma igreja de Deus... Oh! que Deus estimule o coração das 
pessoas a fazerem de suas famílias pequenas igrejas; que isso não esteja no poder dos governantes ou 
de pastores que são maus a ponto de extinguir a religião ou banir a piedade de qualquer nação.1

Richard Baxter

D e acordo com os puritanos, o relacionamento do cristão com sua família não 
pode ser separado da santifi cação pessoal. As Escrituras apresentam as ma-

neiras pelas quais temos de viver com retidão. E, visto que a Bíblia se empenha por ensi-
nar como os pais e os fi lhos devem se relacionar, esses relacionamentos são um sinal da 
santifi cação. Portanto, é sobremodo importante que os cristãos reconheçam que a san-
tidade começa no lar e se estende a todos os aspectos da vida.

Os pastores puritanos gastavam muito tempo ensinando aos pais como exercer li-
derança espiritual no lar. Também aconselhavam as mães cristãs sobre o seu papel de 
acordo com o padrão bíblico e ensinavam os fi lhos a mostrar o respeito conveniente pe-
los pais em obediência a Deus. Nessa ênfase sobre a família, eles almejavam seguir so-
mente a Bíblia, pois, como diziam, a Bíblia apresenta a família como a unidade funda-
mental da sociedade humana.2 A Bíblia nos mostra que devemos glorifi car a Deus ao 
criarmos fi lhos para ele, tendo em vista o bem-estar da sociedade, da igreja e da própria 

1 Richard Baxter, “Th e Poor Man’s Family book”, em Th e Practical Works of Richard Baxter, vol. 4 
(Morgan, Pa.: Soli Deo Gloria, 1996), p. 230–231. Quanto a muito do que segue neste capítulo, in-
cluindo algumas citações, sou devedor ao excelente capítulo sobre a família puritana escrito por 
Leland Ryken, em seu livro Santos no Mundo (São José dos Campos, SP: Fiel, 1992), p. 87-101, e a 
Neil Pronk pela liberdade de usar vários pensamentos de uma palestra que ele deu sobre “Th e Puri-
tans at Home”, publicada posteriormente em Th e Messanger, 44, n. 8 (Sept. 1997), p. 3-6.
2 Leland Ryken, Santos no Mundo, p. 88.
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família. Como afi rmou Richard Baxter: “Sermos pais de uma descendência piedosa não 
é pouca misericórdia; e este é o propósito da instituição do casamento”.3 De acordo 
com Isaac Ambrose, os pais têm a tarefa de “erigir e estabelecer o reino glorioso de Cristo 
em seu lar”.4

Os puritanos, tanto em suas obras literárias como em seu exemplo pessoal, ofere-
cem-nos um lar reformado ideal, legando-o para nós de maneira direta e tangível. Este 
capítulo mostra como eles fi zeram isso.

OS FILHOS SÃO DON S DE DEUS

Embora a maioria dos puritanos acreditasse que o propósito primário do casa-
mento era o companheirismo, eles também acreditavam que ter filhos era uma 
conseqüência esperada do amor conjugal. Os filhos eram vistos como bênção do 
Senhor. E, aparentemente, eram uma bênção que o Senhor concedia com freqüên-
cia e abundância. As famílias puritanas eram grandes, tendo uma média de sete ou 
oito filhos. Contudo, a taxa de mortalidade infantil era também elevada. 
Tipicamente, de todos os filhos nascidos em uma família menos do que metade 
atingia o estado de adulto.

Ainda que tendessem a possuir famílias grandes, os maridos puritanos não procria-
vam sem a devida preocupação com sua esposa. De acordo com Allen Carden, era uma 
prática comum espaçar os fi lhos – em muitos casos, de dois em dois anos – por um perí-
odo de até vinte anos, tendo os irmãos idades bastante variadas.5

Os puritanos também eram plenamente cientes de que um fi lho implicava grande 
responsabilidade. Vendo suas famílias como berçários da igreja e da sociedade, espe-
ravam que os pais fi zessem tudo possível para garantir que seus fi lhos se conformas-
sem às normas e aos preceitos bíblicos; em especial, ao mandamento de obedecer aos 
seus pais.

3 Citado em John Halkett, Milton and the Idea of Matrimony (New Haven: Yale University Press, 
1970), p. 20.  
4 Citado em R. C. Richardson, Puritanism in North-West England: A Regional study of Chester to 
1642 (Manchester: Manchester University Press, 1972), p. 105. 
5 Allen Carden, Puritan Christianity in America: Religion and Life in Seventeenth-Century Massachu-
setts (Grand Rapids, Baker, 1990), p. 174.
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AU TORIDADE NA FAMÍLIA

Os puritanos consideravam a liderança do marido e pai como uma ordem bíblica. 
Esperavam que o homem exercesse liderança espiritual, social e educacional para sua 
esposa e seus fi lhos e provesse o sustento adequado para sua família.

Esperava-se que a mulher se submetesse à autoridade do marido, mas a autoridade 
hierárquica do marido não signifi cava que a mulher era sua serva.6 Além disso, os puri-
tanos acreditavam em esferas de responsabilidade na família. O marido podia delegar à 
sua mulher autoridade em algumas dessas esferas, particularmente nos assuntos que 
diziam respeito aos fi lhos e aos empregados do lar. De acordo com Samuel Willard, “ela 
está investida de autoridade sobre eles por Deus; e o seu marido deve permitir a ela, 
pois, embora o marido seja a cabeça da mulher, ela é uma cabeça da família”.7

Nas áreas em que a esposa era mais capaz do que o esposo, como administrar as fi -
nanças da família, era comum que ele lhe delegasse essas responsabilidades.8 
Igualmente, o princípio de liderança não impedia uma mulher de ministrar ensino ou 
admoestação espiritual a um homem. “As mulheres podem e devem exortar os outros 
em particular e na família”, escreveu Samuel Torshell no livro Th e Woman’s Glory [A 
Glória da Mulher]. “Também podem admoestar os homens e repreendê-los em particu-
lar.”9 Nicholas Byfi eld disse que a mulher não está sujeita ao marido “em assuntos de 
sua alma e religião quando a vontade dele é contrária à de Deus”. E acrescentou: “Ela não 
está sujeita, mas pode admoestar e advertir seu marido com certas precauções, tendo 
certeza de que a coisa contra a qual fala é pecaminosa e prejudicial”.10

Embora, na análise fi nal, o marido fosse o cabeça da família, ele e a mulher compar-
tilhavam da autoridade para a supervisão diária da família, disse Leland Ryken.11 Por 
exemplo, os puritanos acreditavam que o pai tinha a responsabilidade primária da edu-
cação dos fi lhos, mas, visto que esse dever era entendido como uma tarefa de ambos os 
pais, o marido delegava à sua mulher grande parte dessa autoridade. Um excelente resu-
mo da tarefa e autoridade mútua dos pais puritanos em relação a seus fi lhos está contido 
no pacto eclesiástico de 1677 da congregação em Dorchester, Massachusetts, que exigia 

6 Ibid.
7 Citado em Leland Ryken, Santos no Mundo, p. 92.
8 Edmund Morgan, Th e Puritan Family: Religion and Domestic Relations in Seventeenth-Century 
New England (New York: Harper & Row, 1966), p. 43. 
9 Citado em R. C. Richardson, Puritanism in North-West England, p. 106.
10 Citado em Leland Ryken, Santos no Mundo, p. 92.
11 Ibid.

A Família Puritana
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os pais votassem “reformar nossas famílias, envolvendo-nos num cuidado consciencio-
so de organizar e manter o culto a Deus nelas e andar em nossas casas com perfeitos 
corações, num fi el cumprimento de todas as tarefas domésticas: educar, instruir e in-
cumbir nossos fi lhos e nossas famílias de guardarem os caminhos do Senhor”.12

Os puritanos estenderam o relacionamento de pais e fi lhos a toda a sociedade, ba-
seados no quinto mandamento (veja o Catecismo Maior de Westminster, perguntas 
124-133). Como um fi lho deve honrar seus pais que foram colocados, por Deus, em au-
toridade sobre ele, assim os empregados devem honrar os patrões, os alunos os profes-
sores, os cidadãos os magistrados, e os membros de igreja os seus ofi ciais. Cada pessoa 
tem de conhecer o seu lugar – quer de submissão, quer de autoridade – em todas as esfe-
ras da vida. E todos os que estão em autoridade devem exercê-la de acordo com a Bíblia, 
em sujeição a Deus, que nos dá as Escrituras e o seu Filho, a quem o Pai outorga toda 
autoridade no céu e na terra.

PRINCÍPIOS DE CRIAÇ ÃO DE FILHOS

Ainda que muitos dos escritos sobre as idéias puritanas quanto à criação de fi lhos 
nos pareçam familiares, algumas de suas idéias foram revolucionárias naquela época. 
Eis algumas das contribuições deles que promoveram a criação de fi lhos que refl etisse as 
demandas bíblicas:

• A criação de fi lhos começa na concepção. Os futuros pais tinham diante de si duas 
perspectivas antes que o fi lho nascesse. Primeiro, eles deveriam orar diaria-
mente pela salvação da criança, visto que nasceria em pecado (Sl 51.5).13 
Também deveriam orar todos os dias em favor de proteção da mãe e da criança. 
Richard Adams escreveu: “Enquanto o fi lho ainda é apenas um embrião, exige-
se não somente oração, com ação de graças, pela santifi cação do fruto do corpo, 
como o foram Jeremias ou João Batista (1Tm 4.5; Jr 1.5; Lc 1.15), mas tam-
bém um cuidado amoroso pela preservação da vida”.14 Em segundo, visto que 
abortos eram comuns, a saúde da mãe tinha de ser cuidadosamente protegida. 
Esperava-se que o marido ajudasse com carinho sua mulher durante a gravidez 

12 Ibid., p. 94.
13 William Gouge, Of Domestical Duties (Pensacola: Puritan Reprints, 2006), p. 364.  
14 Richard Adams, “What are the Duties of Parents and Children; and how are they to be Managed 
According to Scripture?”, em Puritan Sermons 1659–1689, vol. 2 (Wheaton, Ill.: Richard Owen Ro-
berts, 1981), p. 324.

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec22:354   Sec22:354Vivendo para Gloria 2a prova.indSec22:354   Sec22:354 10/5/aaaa   16:17:5710/5/aaaa   16:17:57



355

e o parto. Se os maridos deixassem de fazer isso, e o bebê fosse perdido, eles 
eram considerados “culpados de pecado e passiveis de julgamento”.15 As mu-
lheres grávidas não deviam andar ou correr a cavalo. Deviam cuidar estrita-
mente de sua dieta, não comer o que era prejudicial, não comer demais nem de 
menos. Se por descuido uma mulher contribuísse para o aborto de um bebê, 
ela era considerada “culpada do sangue” de seu fi lho, “pelo menos no tribunal 
da consciência para com Deus”.16 Os pais que abortavam um fi lho eram culpa-
dos de “assassinato intencional” e deviam ser julgados como culpados e “puni-
dos” tanto no tribunal de Deus como no dos homens.17

• As mães têm o grande papel de cuidar dos recém-nascidos. Os puritanos enfatiza-
vam que uma das responsabilidades da mãe era a amamentação, que não devia 
ser delegada a uma parteira ou a uma babá. William Gouge escreveu dez pági-
nas dizendo por que era importante que a mãe amamentasse, respondendo 
com isso doze objeções.18 O marido devia encorajar sua mulher a amamentar 
e oferecer o que pudesse em termos de cuidado pela criança.19

• Batizar as crianças fazia parte das obrigações pactuais dos pais em relação a Deus.20 
A criação de fi lhos, para os puritanos, estava alicerçada na convicção de que os 
fi lhos pertenciam à aliança que Deus faz com os crentes (At 2.39; 1Co 7.14), 
evidente no batismo, que, como sacramento, é um selo e sinal visível da graça 
invisível de Deus. Assim como na antiga aliança os israelitas tinham de circun-
cidar seu fi lho, assim também na nova aliança os cristãos devem batizar seus 
fi lhos para confi rmar sua introdução formal na aliança da graça. Baxter disse 
que Deus “ordenou que o batismo fosse usado como uma iniciação solene de 
todos que virão à sua igreja e entrarão na aliança de Deus”.21

No batismo, os pais cristãos assumem as responsabilidades da aliança em lugar de 
seus fi lhos. Portanto, Deus declara esses fi lhos como seus; e os pais são administradores 

15 William Gouge, Of Domestical Duties, p. 368.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid., p. 368-377. Cf. Lawrence Stone, Th e Family, Sex and Marriage in England 1500–1800 (New 
York: Harper & Row, 1977), p. 426–432. 
19 Ibid., p. 368, 376-377. 
20 N do E. A prática do batismo infantil, descrita pelo autor, conquanto faça parte da tradição evangélica, não 
refl ete as convicções da Editora Fiel quanto ao sujeito do batismo. Cremos que o batismo é um ato de obediência, 
sinal dramático e visível de entrada na igreja, praticados por crentes que possam professorar publicamente sua 
fé no evangelho do Senhor Jesus Cristo.
21 Richard Baxter, Th e Practical Works of Richard Baxter, vol. 4, p. 179.

A Família Puritana
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de seus fi lhos em favor de Deus. Th omas Watson disse também que os pais cristãos “se 
esforçarão para que seus fi lhos sejam mais fi lhos de Deus do que seus”.22

Crer que os fi lhos pertenciam a Deus não signifi cava que os puritanos acreditavam 
que seus fi lhos eram salvos desde o nascimento. Pelo contrário, eles acreditavam que todos 
os fi lhos, eleitos ou não, entram no mundo em um estado de depravação. Estavam perdi-
dos no pecado, enquanto não viessem a Cristo pela fé. Assim, os fi lhos estavam na aliança, 
porém não eram necessariamente da aliança. Viviam sob as promessas da aliança, mas 
ainda precisavam apropriar-se dessas promessas pela fé; isso era evidenciado pelo arre-
pendimento, pela fé em Cristo e um viver santo. Os puritanos eram convictos de que Deus 
não tinha netos e de que cada geração precisa experimentar pessoalmente a conversão.

No entanto, eles acreditavam que Deus usa os pais para trazer os fi lhos a uma expe-
riência pessoal de conversão. Os pais eram ensinados regularmente, nos sermões, a criar 
seus fi lhos de modo que as promessas da aliança que lhes haviam sido dadas no batismo 
se cumprissem e se realizassem na vida deles. Th omas Colbert, puritano da Nova 
Inglaterra, escreveu: “O maior amor e fi delidade que os pais como pactuantes podem 
demonstrar a Deus e a seus fi lhos, que com eles são co-pactuantes com Deus, é educá-los 
para que as condições do pacto possam ser atendidas por seus fi lhos, e assim todo o 
pacto seja completamente efetuado”.23

• Os fi lhos devem ser treinados desde cedo na disciplina e admoestação do Senhor. A 
salvação e a piedade dos fi lhos é o principal propósito de sua educação. Esse 
alvo pode ser atingido somente por meio da bênção do Espírito sobre a Palavra 
de Deus (Rm 10). Os puritanos estabeleceram uma lei no sentido de que os 
pais tinham de ensinar os fi lhos a ler para que pudessem ler as Escrituras e 
outros materiais para o seu bem-estar espiritual.24 Gaius Davies resumiu nes-
tes termos a abordagem dos puritanos quanto ao ensino: “A educação devia 
começar tão cedo quanto possível, e, embora fosse completa, a piedade era 
mais importante do que o aprendizado; e os professores deveriam ser escolhi-
dos com base nesse critério. A aptidão ou dons das crianças deviam ser nota-
dos, para que ela fosse treinada para uma vocação apropriada. As afi rmações 
em relação ao ministério cristão deviam ser lembradas, e, existindo habilida-
des, o fi lho devia ser exortado a entrar no ministério”.25

22 Citado em Leland Ryken, Santos no Mundo, p. 93.
23 Ibid.
24 Edmund Morgan, Th e Puritan Family, p. 88.
25 Gaius Davies, “Th e Puritan Teaching on Marriage and the Family”, em Evangelical Quarterly, 27, 
no. 1 (Jan. 1955), p. 19. 
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A leitura abria o mundo da doutrina para os fi lhos. Os próprios instrumentos de 
leitura dos puritanos, como a New England Primer (1683), transmitiam teologia. Com 
base nessa cartilha, o ABC teológico era ensinado: desde A, “em cair Adão no pecado, 
todos nós temos pecado”, a Z, “na árvore subiu Zaqueu, para ver o Senhor seu”.26

Esses instrumentos operavam juntamente com a instrução catequética. Os purita-
nos ensinavam catecismos aos seus fi lhos tão cedo quanto possível. Muitos pais catequi-
zavam cada fi lho durante uma hora por semana. Para ajudá-los, os pastores puritanos 
escreveram livros que explicavam as doutrinas cristãs fundamentais, por meio de per-
guntas e respostas apoiadas pelas Escrituras.27 Os pais explicavam o conteúdo teológico 
das perguntas e respostas desses catecismos, ilustrando-o com histórias bíblicas e dialo-
gando com seus fi lhos.28

Os objetivos da catequese eram tornar os sermões e os sacramentos mais compre-
ensíveis para os fi lhos da aliança, prepará-los para a confi ssão de fé e ensinar-lhes como 
defender sua fé contra o erro.29 Os fi lhos também aprendiam que a verdade tem de ser 
amada e vivida. Como mostram os catecismos e os sermões de ministros puritanos, as 
crianças aprendiam a verdade sobre assuntos como a queda em Adão, o pecado e a con-
denação, bem como a salvação em Cristo, sua justiça e a bênção eterna. Elas também 
eram convidadas, por meio de apelos à vontade e ao coração, a correr para Cristo.30 O 
alvo fi nal não era apenas ter uma mente bem instruída, mas também uma profunda 

26 Charles E. Hambrick-Stowe, “Ordering Th eir Private World: What the Puritans did to grow spi-
ritually”, em Christian History, 13, no. 1 (1994), p. 18.
27 Ver Ian Green, Th e Christian’s ABC: Catechisms and Catechizing in England, ca. 1530–1740 (Oxford: 
Clarendon Press, 1996); George Edward Brown, “Catechists and Catechisms of Early New England” 
(Dissertação de D.R.E., Boston University, 1934); P. Hutchinson, “Religious Change: Th e Case of the 
English Catechism, 1560–1640” (Dissertação de Ph.D., Stanford University, 1984); R. M. E. Pater-
son, “A Study in Catechisms of the Reformation and Post-Reformation Period” (Tese de M.A., 
Durham University, 1981); Timothy Sisemore, Of Such is the Kingdom: Nurturing Children in the Light 
of Scripture (Ross-shire, U.K.: Christian Focus, 2000), p. 93–94.
28 Quanto a livros contemporâneos que o ajudarão a resgatar esta arte perdida de catequização no 
lar, ver Joyce M. Horton, How to Teach the Catechism to Children (Jackson, Miss.: Reformed Th eolo-
gical Seminary, 1979); Starr Meade, Training Hearts, Teaching Minds: Family Devotions Based on the 
Shorter Catechism (Phillipsburg, N.J.: P&R. 2000); e Donald VanDyken, Rediscovering Catechism: Th e 
Art of Equipping Covenant Children (Phillipsburg, N.J.: P&R. 2000). VanDyken inclui uma bibliogra-
fi a completa.
29 Joel R. Beeke, Bringing the Gospel to Covenant Children (Grand Rapids: Reformation Heritage 
Books, 2004), 28–32; Edmund Morgan, Th e Puritan Family, p. 98–100.  
30 Quanto a um estudo negativo, mas amplamente informativo, sobre os sermões de Jonathan 
Edwards para crianças, ver Catherine A. Brekus, “Children of Wrath, Children of Grace: Jonathan 
Edwards and the Puritan Culture of Child Rearing”, em Marcia J. Bunge (ed.), Th e Child in Christian 
Th ought (Grand Rapids: Eerdmans, 2001), p. 315–317.
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apreciação das verdades de Deus na mente e na alma, de modo que a criança seguisse 
uma vida santa. Baxter aconselhou: “Em toda a educação dos fi lhos, a principal parte de 
nosso cuidado e labor deve ser mostrar-lhes a santidade como o estado de vida mais 
necessário, honroso, proveitoso, agradável, deleitável e aprazível; e evitar que eles com-
preendam-no como algo desnecessário, desonroso, prejudicial e desagradável. Devemos 
atraí-los a amar esse estado, ao apresentá-lo como algo amável”.31 William Perkins ad-
vertiu que a “instrução dos fi lhos na erudição e na religião deve ser disposta de tal modo, 
que eles a aceitem com deleite”.32

Os pais deviam nutrir e treinar seus fi lhos nas coisas espirituais, não somente pelo 
ensino, mas também, o que era o mais importante, pelo exemplo. Richard Greenham 
escreveu: “A experiência ensina que as crianças aprendem mais pelo semblante, gesticu-
lação e comportamento do que por regra, doutrina, preceito ou instrução”.33 De modo 
semelhante, eles reconheciam que um mau exemplo podia causar muitos danos. Como 
disse Greenham: “Se os pais querem ter fi lhos felizes na igreja e na escola, devem acau-
telar-se de não dar a seus fi lhos exemplos corruptos no lar, por meio de indiferença, 
profanação e impiedade; pois, do contrário, os pais lhes causarão mais dano em casa do 
que os pastores ou os professores podem fazê-lo fora de casa”.34

• O culto doméstico é o meio mais poderoso para criar fi lhos. As famílias puritanas 
se reuniam para culto uma ou duas vezes por dia.35 O Diretório de Westminster 
para o Culto Doméstico (1647), escrito pelos puritanos, afi rma que “o culto 
doméstico, que deve ser realizado por todas as famílias, regularmente pela 
manhã e à noite, consiste de oração, leitura da Escritura e canto de louvores”.36

Tipicamente, o culto doméstico puritano incluía vários elementos. Primeiro, havia 
oração. Os puritanos criam que Deus derramaria a sua ira sobre famílias que não invo-
cassem seu nome (Jr 10.25). A oração no lar era tanto uma obrigação como um privilégio 
da família. Os pais puritanos oravam normalmente de cinco a dez minutos. Almejavam 
a simplicidade, sem serem superfi ciais. Empenhavam-se por glorifi car a Deus em suas 

31 Richard Baxter, Th e Practical Works of Richard Baxter, vol. 1, p. 451.
32 William Perkins, Th e Works of William Perkins, vol. 1 (Cambridge: J. Legatt, 1606), p. 694.
33 Citado em Leland Ryken, Santos no Mundo, p. 97.
34 Richard Greenham, Th e Works of Richard Greenham (New York: De Capo Press, 1973), p. 162.
35 Quanto a um excelente tratado sobre o culto doméstico puritano, ver Obadiah Heywood, “Th e 
Family Altar”, em Th e Works of Oliver Heywood, vol. 4 (Morgan, Pa.: Soli Deo Gloria, 1999), p. 294–
418. 
36 Westminster Confession of Faith (Glasgow: Free Presbyterian Publications, 1994), p. 419.
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orações, enquanto eram específi cos em suas petições. Confessavam os pecados da famí-
lia, pediam misericórdia para a família e ofereciam ações de graça pela família. Suas 
orações, que eram naturais, mas solenes, consistiam amplamente de apresentar a 
Palavra de Deus de volta a Ele mesmo.37

 Segundo, havia a leitura da Bíblia. Isso era feito habitualmente pelo pai, como ca-
beça da família, embora alguns pais delegassem parte disso aos membros da família que 
eram capazes de ler. A família lia diretamente na Bíblia, movidos pela convicção de que 
Deus havia dado toda a Bíblia para tornar o cristão completo. Em ocasiões especiais, tais 
como a Ceia do Senhor, a morte de uma pessoa querida ou um dia nacional de oração e 
jejum, o pai selecionaria uma leitura bíblica apropriada.38

Terceiro, havia instrução proveniente das Escrituras. Em harmonia com 
Deuteronômio 6.6-7 e 11.18-19, os puritanos acreditavam que o pai devia interagir to-
dos os dias com sua família a respeito da verdade sagrada, por meio de perguntas, res-
postas e ensino. Os pais deviam realizar esse exercício com diligência e paixão, criam os 
puritanos. O Diretório para o Culto Doméstico provê esclarecimento a respeito de como 
eles deviam fazer isso:

As Escrituras Sagradas devem ser lidas regularmente para a família; é recomendável que, de-
pois disso, eles conversem e, por meio de diálogo, façam bom proveito do que foi lido e ouvido. 
Por exemplo, se um pecado é reprovado no texto lido, este pode ser usado para fazer com que 
toda a família fi que cautelosa e vigie contra tal pecado. Ou, se algum julgamento é ameaçado 
ou citado no texto como algo que foi infl igido, a leitura pode ser usada para fazer com que toda 
a família tema que tal julgamento ou outro pior não lhe sobrevenha, a menos que se guardem 
do pecado que o trouxe. E, por fi m, se um dever for exigido ou um conforto expresso numa 
promessa, o texto pode ser usada para estimulá-los a buscar em Cristo forças para capacitá-los 
a cumprir o dever ordenado e aplicar o conforto oferecido. Em tudo isso, o senhor da família 
deve ter o papel principal; e qualquer membro da família pode propor uma questão ou dúvida 
para que seja solucionada.39

Ao liderar o tempo de devoções, o pai tinha como alvo permanecer puro na doutri-
na, relevante na aplicação e afável nas atitudes. Ele fazia perguntas e estimulava respos-
tas e, às vezes, averiguava amavelmente o bem-estar espiritual de seus fi lhos. Byfi eld 

37 Ver Th omas Doolittle, “How May the Duty of Daily Family Prayer be Best Managed for the Spi-
ritual Benefi t of Every One in the Family?”, em Puritan Sermons 1659–1689, vol. 2, p. 194–271.
38 Cf. George Hamond, Th e Case for Family Worship (Orlando: Soli Deo Gloria, 2005). 
39 Westminster Confession of Faith, p. 419–420.
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disse que há oito temas apropriados à instrução da família: o temor de Deus, o signifi ca-
do dos sacramentos, a lei de Deus, a consideração dos juízos de Deus, as grandes obras 
de Deus em favor de seu povo, como esperar em Deus, o signifi cado geral das Escrituras 
e o reforço do que era pregado na igreja.40 Sermões recentes (sobre os quais os membros 
da família haviam feito anotações), acontecimentos providenciais na família, na igreja e 
na nação e ilustrações pertinentes eram campos férteis que o pai podia explorar, en-
quanto procurava incutir em sua família a verdade sobre o pecado, Cristo, a graça, a vida 
espiritual, a santidade e inúmeras outras doutrinas e assuntos.

Quarto, havia louvor por meio do canto de salmos. Muitos puritanos acreditavam, 
como Philip Henry, pai do famoso comentador Matthew Henry, que Salmos 118.15ª, 
“nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação”, se referia ao cantar diário nas 
tendas das famílias israelitas. Por extensão, Henry argumentou que o som de júbilo e de 
salvação devia ressoar dos lares puritanos pelo canto diário. Nesse cantar, Deus é glori-
fi cado e as famílias, edifi cadas. Promove a devoção, enquanto instrui a mente e aquece o 
coração. As virtudes do Espírito são fomentadas em nós, e nosso crescimento na graça é 
estimulado (Cl 3.16). O cantar tem de ser bíblica e doutrinariamente correto e feito de 
coração, com sentimentos (Cl 3.23).41

O culto doméstico diário era uma necessidade e um privilégio no lar puritano típi-
co. Era visto como um instrumento poderoso para ajudar os pais na criação dos fi lhos. 
Amor pela glória de Deus e pelo bem-estar de sua igreja exigiu o culto doméstico. Deixar 
de liderar a família no culto a Deus era uma falha na paternidade, pois nenhum pai podia 
negligenciar o culto doméstico e manter uma boa consciência. William Whately disse 
que, se um pai não lidera sua família nos caminhos de Deus, por meio do culto domésti-
co, ele “mantém um lar de amigos, um seminário para o Diabo, um berçário do inferno e 
um reino de morte”.42

• A disciplina é uma parte essencial da criação de fi lhos. Educar fi lhos no temor do 
Senhor incluía disciplina fi rme, diziam os puritanos. Essa disciplina envolvia 
mais do que ensinar e ser exemplo de um comportamento correto. “Doutrina 

40 Nicholas Byfi eld, A Commentary on the Epistle to the Colossians (Stoke-on-Trent, England: Tent-
maker Publications, 2001), p. 42. 
41 Cf. Horton Davies, “Puritan Family Worship”, em Th e Worship of the English Puritans (Glasgow: 
Dacre Press, 1948), p. 278–285.  
42 William Whately, A Care-Cloth or the Cumbers and Troubles of Marriage (Norwood, N.J.: Walter J. 
Johnson, 1975), 16; cf. Matthew Henry, “On Family-Religion”, em Complete Works, vol. 1 (Grand 
Rapids: Baker, 1997), p. 254–257 e Joel R. Beeke, Family Worship (Grand Rapids: Reformation He-
ritage Books, 2002).    
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e exemplo sozinhos são insufi cientes”, escreveu John Norton. “Disciplina é 
uma parte essencial do cuidado do Senhor”.43

 A repreensão e a vara dão sabedoria, diziam os puritanos. Quando um fi lho é 
desobediente, a repreensão verbal tem de ser ministrada primeiro. Nisso, os pais mos-
tram ao fi lho que ele ou ela cometeu pecado contra Deus e o homem e precisa arrepen-
der-se. Se a repreensão verbal é inefi ciente, a vara tem de ser usada como “um instru-
mento designado por Deus”, disse Gouge, “para ajudar na boa instrução e educação 
dos fi lhos. É o último remédio que um pai pode usar, um remédio que pode fazer o 
bem, quando nada mais pode fazê-lo”.44 A correção física tem de ser medida de acordo 
com a ofensa cometida e deve ser realizada de maneira oportuna, com amor, compai-
xão, oração e autocontrole.45

Perkins advertiu contra o uso excessivo de força na correção física, que estimulará 
a criança à ira (Ef 6.4), e contra o ser tolerante demais, como Eli o foi para com seus fi lhos 
(1Sm 2.23).46 Por um lado, a maldade natural da criança tem de ser quebrada. “Treinem 
os fi lhos em obediência exata a vocês, e quebrantem a sua vontade própria”, aconselhou 
Baxter.47 Por outro lado, os puritanos não queriam abater o espírito da criança no pro-
cesso de quebrantar a vontade dela e advogavam que a disciplina fosse justa, amável e 
adequada ao temperamento da criança.48 Os pais deveriam cuidar de que a vontade e o 
egoísmo de fi lhos obstinados fossem restringidos e reprimidos, embora tivessem quali-
dades que os recomendassem.49

Assim, os puritanos seguiram um caminho equilibrado entre a tolerância e a se-
veridade. Apesar de suas convicções fortes a respeito da depravação da criança, eles 
eram otimistas quanto ao fato de que Deus salvaria a criança, pois acreditavam que ele 

43 Citado em Leland Ryken, Santos no Mundo, p. 94.
44 William Gouge, Of Domestical Duties, p. 403–408.
45 Ibid., p. 406; cf. John Dod e Richard Cleaver, A Plain and Familiar Exposition of the Ten Command-
ments (London: Th omas Man, 1632), p. 179–180.
46 William Perkins, Th e Works of William Perkins, vol. 1, p. 694; cf. Th omas Lye, “What May Gracious 
Parents Best Do for the Conversion of Th ose Children Whose Wickedness is Occasioned by Th eir 
Sinful Severity or Indulgence?”, em Puritan Sermons 1659–1689, vol. 3, p. 154–184.   
47 Richard Baxter, Th e Practical Works of Richard Baxter, vol. 1, p. 450.
48 J. Philip Arthur, “Th e Puritan Family”, em Th e Answer of a Good Conscience, Westminster Confe-
rence, 1997 (London: n.p., 1998), p. 85.   
49 John Robinson, Th e Works of John Robinson, vol. 1 (Boston: Doctrinal Tract and Book Society, 
1851), p. 247; cf. Arthur Hildersham, “Disciplining Children”, em Samuel Davies (ed.), Th e Godly 
Family (Morgan, Pa.: Soli Deo Gloria, 1997), 104–137. 
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age regularmente para salvar os seus fi lhos da aliança.50 Cotton Mather disse: “Jovens 
santos tornar-se-ão velhos anjos; e, bendito seja Deus, há tais jovens santos no mun-
do”. Recordando sua própria infância, ele disse: “O grande cuidado de meus santos 
pais foi criar-me no cuidado e admoestação do Senhor; pelo que fui guardado de mui-
tas visíveis insurreições do pecado, das quais, doutra forma, teria sido culpado; e, por 
isso, tive muitas boas impressões do Espírito de Deus sobre mim, mesmo em minha 
infância”.51

• Os fi lhos devem receber com alegria a ajuda dos pais em tomar as grandes decisões 
da vida. No século XVII, os rapazes e as moças eram preparados para uma pro-
fi ssão vitalícia. Os puritanos argumentavam que Deus havia preordenado uma 
profi ssão específi ca para cada crente, pela qual ele ou ela devia viver e trabalhar 
para a glória de Deus. Quando os fi lhos entravam na adolescência, seus pais 
esperavam ajudá-los a determinar que profi ssão seguiriam. Adams resumiu 
bem a tarefa dos pais: “Os pais cristãos se preocupam não somente em treinar 
os fi lhos para os negócios do mundo, mas também em fazer o que puderem 
para prover-lhes uma profi ssão ou vocação honesta, apropriada e útil, pela 
qual podem servir à sua geração de acordo com a vontade de Deus (At 13.36), 
com as habilidades que ele lhes deu e com as inclinações que implantou neles, 
por meio do que podem promover o reino de Cristo”.52

De modo semelhante, os pais cristãos deviam ajudar os fi lhos a escolher um compa-
nheiro adequado para a sua vida. Havia pelo menos cinco critérios principais que os pais 
levavam em conta, na seguinte ordem de prioridade: (1) O futuro cônjuge andaria com 
seu fi lho ou fi lha com sabedoria e verdadeira piedade no casamento? Essas qualidades 
eram necessárias para que o casamento acontecesse “no Senhor”. (2) O futuro cônjuge 
satisfazia a descrição bíblica de como dever ser um companheiro matrimonial? O futuro 
marido possui habilidades de boa liderança e um comportamento amável? A futura es-
posa mostra submissão e respeito ao seu próprio pai? Uma mentalidade bíblica quanto 
ao casamento e um caráter que refl etia essa mentalidade tinham importância crucial. 
(3) O futuro cônjuge era maduro e estava corretamente motivado para entrar no casa-
mento? Era necessário evitar o casamento por motivos errados, tais como amor ao di-

50 Leland Ryken, Santos no Mundo, p. 98. Herman Witsius, Th e Economy of the Covenants Between 
God and Man, vol. 2 (London: R. Baynes, 1822), p. 442. 
51 Citado em Leland Ryken, Santos no Mundo, p. 98.
52 Richard Adams, Puritan Sermons 1659–1689, vol. 2, p. 338.
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nheiro ou ao poder. (4) O futuro cônjuge era igual ao seu fi lho ou fi lha em termos de 
classe social e recursos fi nanceiros? Era necessário evitar o “jugo desigual” no aspecto 
social e cultural, porque as pessoas não mudavam freqüente ou facilmente de classe so-
cial três séculos atrás. (5) O futuro cônjuge era de algum modo atraente aos olhos de seu 
fi lho ou fi lha? Os puritanos achavam que devia haver pelo menos alguma chama de ro-
mance para iniciar o casamento, embora ensinassem que muito do romance se desen-
volveria depois do casamento. Observe que a aparência era a última e a menos impor-
tante questão com a qual se preocupar; os casamentos eram edifi cados mais sobre o 
caráter do que sobre a aparência.53

Os pastores puritanos aconselhavam os pais e os fi lhos a evitarem dois extremos. 
Primeiro, os pais não deviam forçar seus fi lhos a envolverem-se em ocupações e casa-
mentos para os quais não se viam atraídos. “Embora o futuro cônjuge pareça satisfatório 
[adequado] aos olhos dos pais, eles não devem forçar seu fi lho a casar”, Gouge escreveu. 
“Ainda que, nesse caso, a autoridade dos pais seja inviolável, um curso intermédio deve 
ser seguido, visto que as partes podem casar-se espontaneamente, com consentimento 
mútuo”.54 Segundo, os fi lhos não deviam rejeitar o conselho dos pais porque não se 
sentiam diretamente atraídos a ele. Antes, deviam levar em consideração, seriamente, o 
fato de que seus pais tinham em vista o melhor objetivo para eles, eram mais sábios do 
que os fi lhos e, muitas vezes, sabiam o que era melhor para eles. Quando o conselho dos 
pais diferia substancialmente do desejo do fi lho ou da fi lha, o rapaz ou a moça devia orar 
a respeito do conselho e considerá-lo com seriedade antes que, se necessário, dissesse 
aos pais, com respeito e cordialidade, que não podia, com boa consciência, casar-se com 
a pessoa proposta ou seguir a vocação recomendada.55

ENVOLVIMEN TO ABR ANGEN T E DOS PAI S

Muitas outras tarefas notáveis dos pais puritanos – como alimento, orientação 
quanto à recreação e preparar um testamento – não podem ser abordadas aqui. Basta 
dizer que, desde a concepção até ao casamento, os pais estavam completamente envolvi-
dos na vida de seus fi lhos. Em cada área, a tarefa dos pais consistia em levar o fi lho a 
Deus e à realização da sua vontade. Os pais puritanos esperavam, em oração, a bênção de 
Deus sobre seus esforços. A bênção era medida primariamente por seus fi lhos andarem 

53 William Gouge, Of Domestical Duties, p. 410–413.
54 Ibid., p. 412.
55 Edmund Morgan, Th e Puritan Family, p. 79.
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em comunhão com Deus, manifestarem santidade em seu viver e exercerem seus dons 
para o bem-estar da família, da igreja e da sociedade.

Os puritanos desprezavam aqueles que negligenciavam as tarefas da criação de fi -
lhos, considerando-os tolos e perversos. Os pregadores puritanos proferiam freqüente-
mente advertências solenes aos pais que eram negligentes na criação de fi lhos. No Dia 
do Juízo, disse Richard Matter, haverá fi lhos que, em parte, serão condenados porque 
seus pais negligenciaram educá-los no temor do Senhor. Esses fi lhos acusarão seus pais 
em palavras como estas:

Tudo isto que sofremos é por causa de vocês; deveriam ter-nos ensinado as coisas de Deus, e 
não o fi zeram; deveriam nos haver impedido de pecar e nos corrigido, e não o fi zeram; vocês 
foram o meio da nossa corrupção e culpabilidade originais, e, no entanto, nunca demonstra-
ram qualquer cuidado competente para podermos ser livres disto... Ai de nós que tivemos pais 
tão carnais e imprudentes, e ai de vocês que não tiveram mais compaixão e piedade para evitar 
a miséria eterna de seus próprios fi lhos.56

Com alertas como esse, os pais puritanos cumpriam geralmente seus deveres re-
lacionados à criação de fi lhos com grande seriedade, utilizando uma abordagem teoló-
gica, objetiva e lealmente bíblica, e não uma abordagem teórica, subjetiva e pragmáti-
ca. O resultado foi que muitas famílias se tornaram como igrejas em miniatura. Em 
seu panfl eto Th e Character of an Old English Puritan, or Nonconformism [O caráter de 
um velho puritano ou não-conformista inglês], publicado em 1646, o puritano John 
Green disse: “Ele [o puritano ideal] se esforça por fazer de sua família uma igreja, 
tanto no que diz respeito às pessoas como às práticas, não admitindo ali ninguém que 
não tema a Deus e empenhando-se para que aqueles que nasceram ali sejam nascidos 
de novo, para Deus”.57

De acordo com os puritanos, o bem-estar da igreja local e da sociedade depende 
do que os filhos aprendem no lar.58 Famílias bem ordenadas, disse Cotton Mather, 
“produzem naturalmente boa ordem em outras sociedades”. Ele concluiu: “Famílias 
são os berçários da igreja e da comunidade; destrua as famílias, e você destruirá 
tudo”.59

56 Citado em Leland Ryken, Santos no Mundo, p. 93.
57 Citado em Gordon S. Wakefi eld, Puritan Devotion: Its Place in the Development of Christian Piety 
(London: Epworth Press, 1957), p. x. 
58 Leland Ryken, Santos no Mundo, p. 88.
59 Citado em Allen Carden, Puritan Christianity in America, p. 175.
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O fato de que as idéias apresentadas neste capítulo são familiares a muitos de nós é 
um testemunho do efeito que o ensino puritano teve sobre gerações posteriores de edu-
cadores. Em última análise, as idéias deles eram corretas porque foram extraídas das 
Escrituras. Eles foram exímios em combinar piedade pessoal com uma cosmovisão cris-
tã abrangente, uma das características distintivas do calvinismo bíblico. Começando 
com a premissa de que a Bíblia é um repositório da verdade digno de confi ança, eles ti-
nham um fundamento a partir do qual podiam aplicar sua fé cristã a todas as áreas do 
casamento e da vida familiar.

Packer concluiu que os puritanos são “os criadores do casamento cristão inglês, da 
família cristã inglesa e do lar cristão inglês”.60 Precisamos redescobrir esta visão calvi-
nista, nas palavras de Philip Arthur, “por redescobrirmos a sua expectativa de que a fi de-
lidade a Deus nas coisas comuns da vida será recompensada; de que um alvo nobre e 
sublime é empenhar-se por praticar o difícil ato de cuidar que todos os relacionamentos 
sejam honrados; de que cumprimos as nossas obrigações para com Deus, para com a 
igreja local, a comunidade e o Estado, a fi m de honrarmos os cônjuges, os pais, os fi lhos, 
os empregadores e os empregados, em outras palavras, a fi m de realizarmos bem as coi-
sas comuns, em dependência de Deus, sabendo que ele honra aqueles que o honram”.61 
Isso é calvinismo prático, consistente e digno de honra, de imitação e extremamente 
necessário em nossa época de auto-satisfação e desrespeito às autoridades, uma época 
em que cada um faz o que é reto aos próprios olhos.

60 J. I. Packer, A Quest for Godliness: Th e Puritan Vision of the Christian Life (Wheaton, Ill.: Crossway, 
1994), p. 341–342.
61 Cf. Arthur Arthur, “Th e Puritan Family”, p. 91.

A Família Puritana
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. O que os puritanos pensavam a respeito do relacionamento entre marido e 
mulher? Como a opinião deles desafi a a maneira de pensar de nossos dias?

2. Como devemos considerar os fi lhos? Por quê?

3. Como os fi lhos devem ser criados? Ofereça base bíblica para sua resposta.

4. Os puritanos pensavam que a criação de fi lhos começava na concepção.  Por 
que eles pensavam assim?

5. O que o batismo signifi cava para os puritanos?

6. O que é a catequese? Por que isso é vital à criação de fi lhos?

7. Disciplina é uma palavra negativa na cultura moderna. Como os puritanos 
consideravam o uso da disciplina na criação de fi lhos? O que podemos apren-
der deles quanto a esse assunto?

8. Como os pais puritanos se envolviam no casamento de seus fi lhos? Essa prá-
tica é bíblica? Por que sim ou não?
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CAPÍTULO 25

TRABALHANDO PARA A
GLÓRIA DE DEUS

RAY PENNINGS

Cada época tende a fazer com que seu ponto de vista sobre o trabalho se conforme às práticas sociais 
prevalecentes. Em uma sociedade baseada na escravidão, os pensadores gregos decidiram que o tra-
balho era inferior à dignidade das pessoas livres. Na época em que os clérigos dominavam a sociedade, 
as pessoas se contentaram com um ponto de vista que tornava o trabalho comum o segundo melhor 
tipo de trabalho. Visto que a civilização ocidental se afastou de suas raízes cristãs, sua ética de traba-
lho se tornou resolutamente secular e destituída de um fundamento religioso. Deve ser claro que um 
ponto de vista genuinamente cristão a respeito do trabalho tem de alicerçar-se em algo (a Bíblia) que 
possui maior autoridade e transcendência do que o mero pensamento humano, não importando quão 
benéfi co seja esse pensamento.1

Leland Ryken

A titudes para com o trabalho ajudam a defi nir as sociedades. Por exemplo, os 
gregos antigos acreditavam que “o trabalho era uma maldição e nada mais”.2 

Por isso, a sua sociedade apoiava a escravidão, para que homens livres, à semelhança dos 
deuses, pudessem seguir a contemplação e a imortalidade. Contudo, as percepções bási-
cas concernentes ao trabalho são importantes não somente para entendermos as socie-
dades; elas também afetam de modo prático a maneira como a maioria das pessoas ex-
perimenta a vida.

O calvinismo está associado a uma perspectiva específi ca sobre o trabalho. A ex-
pressão familiar “a ética [de trabalho] protestante” é defi nida pela Encyclopedia Britannica 

1 Leland Ryken, Work and Leisure in Christian Perspective (Eugene, Ore.: Wipf & Stock, 1986), p. 
76–77.
2 Adriano Tilgher, Work: What It Has Meant to Men Th rough the Ages (New York: Arno Press, 1977), 
p. 3. 
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como “o valor vinculado ao trabalho árduo, à economia e à efi ciência na vocação secular 
de uma pessoa, os quais, especialmente no ponto de vista calvinista, eram considerados 
sinais da eleição ou da salvação eterna de uma pessoa”.3 Embora a expressão tenha se 
popularizado com a publicação, em 1905, do livro A Ética Protestante e o Espírito do 
Capitalismo,4 de Max Weber, alguns têm argumentado que “durante os últimos três 
séculos a civilização ocidental foi dominada por uma perversão secularizada da ética 
puritana do trabalho”.5 Até a literatura contemporânea liga o calvinismo (ou o purita-
nismo, no contexto norte-americano) a vários aspectos de nossos sistemas político e 
econômico. Os críticos seculares usam essa ética de trabalho para censurar o envolvi-
mento religioso no cenário público. Alguns culpam o legado do puritanismo por estilos 
de vida “que são prejudiciais às pessoas e ao meio-ambiente”.6 A herança puritana tem 
sido vinculada a versões teológicas de “saúde e riqueza”,7 a um desequilíbrio entre a 
vida e o trabalho, à falta de lazer na sociedade8 e, até, ao uso obsessivo de programas de 
academia nas empresas.9

Este capítulo avalia a origem da distorção do calvinismo que suscitou essas críticas; 
depois, apresenta em resumo os principais temas da fé reformada relacionados ao traba-
lho e à vocação. E conclui com algumas sugestões para aplicarmos os princípios reforma-
dos à situação contemporânea.

3 Encyclopaedia Britannica Online, s.v. “Protestant ethic”, em http://www.britannica.com/eb/arti-
cle-9061605/Protestant-ethic, acessado em 8 de janeiro de 2008. 
4 Max Weber, Th e Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (New York: Charles Scribner’s Sons, 
1958). 
5 Leland Ryken, Santos no Mundo: Os Puritanos Como Eles Realmente Eram (São José dos Campos, 
SP: Fiel, 1992), p. 37.
6 Molly Scott Cato, resenha de Selling the Work Ethic: From Puritan Pulpit to Corporate PR, de Sha-
ron Beder, Th e Ecologist, May 2001, http://fi ndarticles.com/p/articles/mi_m2465/is_4_31/ai_
74583532. 
7 Ibid.
8 “A ética de hiper-trabalho puritana da América, que, especialmente no pensamento de Stelzer, 
considerava lazer como uma palavra odiosa, é tão perniciosamente efi ciente porque ela é ego-isolan-
te” (David A. Schneider, “(Th e Lack of) Leisure in America”, October 2003, http://daschneider.word-
press.com/2007/12/22/the-lack-of-leisure-in-americaoctober-2003/).  
9 Peter Mudrack, “‘Work’ or ‘leisure’? Th e Protestant work ethic and participation in employee 
fi tness programs”, em Journal of Organizational Behavior, 13, no. 1 (1992), p. 81–88, http://www3.
interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/113471292/ABSTRACT?CRETRY=1&SRETRY=0.  
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A DI STORÇ ÃO DE W EBER

Weber, um sociólogo alemão com inclinações marxistas, viu uma correlação entre a 
predominância do calvinismo em um país e a subseqüente prosperidade econômica 
desse país. Em contraste com seu contemporâneo Karl Marx, que explicou o desenvolvi-
mento do capitalismo em termo de classes, Weber sugeriu que a religião criou “as condi-
ções psicológicas que tornaram possível o desenvolvimento de civilizações capitalis-
tas”.10 Weber começou com a premissa de que um calvinista nunca poderia saber 
realmente se era salvo, visto que a salvação era resultado do decreto de Deus. Uma “con-
vicção de salvação”, a expressão de Weber para referir-se à segurança, resulta de perceber 
as boas obras na vida de uma pessoa. Contudo, boas obras individuais não merecem a 
salvação; antes, o Deus retratado pelo calvinismo exige uma vida de boas obras daqueles 
que Ele salva.11 A força dessa exigência afetava a maneira como um pessoa lidava com 
seu trabalho, disse Weber, porque “o processo de santifi car a vida podia, assim, quase 
assumir o caráter de um empreendimento comercial”.12

A tese de Weber continua a ser amplamente debatida em nossos dias.13 Um autor 
reformado contemporâneo, escrevendo sobre o trabalho, ignora claramente o que ele 
chama de “horrível tese de Weber”, dizendo que é inútil uma “discussão do conceito 
protestante de vocação ser dominado por uma tese especulativa que, a meu ver, perdeu 
sua credibilidade”.14 Entretanto, embora poucos calvinistas entendam o trabalho do 
modo como Weber o entendia, a tese dele permanece infl uente – em especial para aque-
les que estudam o calvinismo numa universidade secular, onde o cristianismo reforma-
do é visto como uma religião individualista em que tudo é entendido no contexto de 
como ele afeta a salvação pessoal.

10 R. L. Tawney em sua apresentação a Max Weber, Th e Protestant Ethic, p. I(b).   
11 Max Weber, Th e Protestant Ethic, p. 117. Weber inclui notas de rodapé referentes a Obadiah 
Sedgwick em apoio deste ponto. Ele também utiliza citações do livro Th e Saint Everlasting Rest, es-
crito por Richard Baxter.   
12 Ibid., p. 125. Weber cita a inclinação puritana de usar metáforas comerciais, em vez de metáforas 
jurídicas, em seus sermões, como evidência da mentalidade que emerge de uma estrutura calvinista, 
citando como evidências, entre outras, o sermão “Th e Worth of the Soul”, de Matthew Henry.    
13 Um resumo dessas críticas pode ser achado no artigo “Backup of the Protestant Etich and the 
Spirit of Capitalism: Criticism of Weber’s Th esis”, escrito por Sandra Pierotti, em http://www.csudh.
edu/dearhabermas/weberrelbk01.htm. Michael Novak, um teólogo católico proeminente que se 
especializou em questões relacionadas a trabalho e vocação, provê uma crítica de Weber com nuança 
mais religiosa no artigo “Marx Weber Goes Global”, em First Th ings, April 2005, http://www.fi rst-
things.com/article.php3?id_article=180.   
14 Lee Hardy, Th e Fabric of Th is World: Inquiries into Calling, Career Choice and the Design of Human 
Work (Grand Rapids: Eerdmans, 1990), p. xviii.   

Trabalhando Para a Glória de Deus
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Um ponto de vista individualista da fé reformada infl uencia profundamente o 
conceito de trabalho. A eleição contribui para que o crente sinta o dever de sujeitar-se 
quando seu papel é prescrito por Deus. Assim, o crente se esforça por cumprir suas res-
ponsabilidades com excelência e dedicação. Portanto, a eleição não somente motiva as 
boas obras como um meio de segurança, mas também resulta no sistema econômico de 
classes sociais que deriva freqüentemente de economias de mercado.15 Podemos ver 
como algumas pessoas, empregando argumentos em favor da propriedade privada que 
derivam do oitavo mandamento e a noção de responsabilidade política para com Deus, 
têm usado o puritanismo para defender o que seria tratado na imprensa popular como 
uma “agenda direitista de mercado”16 – uma aceitação do fato de que haverá vencedores 
e perdedores na economia. Variações dessa abordagem têm sido usadas pelos críticos 
que desejam desacreditar os mercados econômicos como desnorteados teológica e poli-
ticamente, bem como por defensores que sugerem que o legado puritano é essencial ao 
entendimento da tradição histórica americana.

Para ser preciso, é preciso dizer que a eleição, o chamado (ou vocação, usando um 
vocábulo histórico), uma perspectiva do trabalho como algo bom e a promoção da fruga-
lidade, da administração e da propriedade privada são, todas, apoiadas na literatura 
calvinista e puritana. Conseqüentemente, não é difícil apresentar um argumento im-
pressionante com citações que usam idéias calvinistas para defender a teologia de pros-
peridade17 que é promovida por “um grande e perceptível segmento do evangelicalismo 

15 Simplifi cando, os mercados econômicos culminam geralmente em três classes distintas: uma 
“classe superior”, cujos membros possuem o capital e vivem dos benefícios desse capital; uma 
“classe média”, aqueles que vendem seus labores e usam seus ganhos para comprar casas e uma 
posição; e uma classe inferior, pessoas que vendem comumente seu trabalho e alugam casas. O 
trabalho árduo e a diligência motivada pelo senso de dever de um crente para com Deus são vistos 
como que tendo recompensas religiosas, mas eles também reforçam esse sistema econômico de 
recompensa.    
16 Estou usando exemplos americanos, visto que é nos Estados Unidos que o assunto tem sido 
mais destacado no debate contemporâneo, mas discussões similares têm acontecido nos contextos 
canadense e europeu. A erudição recente tem demonstrado como isso não é exato nem no sentido 
histórico nem no sentido contemporâneo. Ver Donald E. Frey, “Individualist Economic Values and 
Self-Interest: Th e Problem in the Puritan Etich”, em Journal of Business Ethics, 17, n. 14 (Oct. 1998), 
p. 1573-1580. Damon Linker sugere que o moderno movimento da “direita religiosa” nos Estados 
Unidos, identifi cado muito freqüentemente com essas perspectivas, emerge mais da aplicação da 
teologia da lei natural católica do que do puritanismo americano (Th e Th eocons: Secular America Un-
der Siege [New York: Doubleday, 2006]).      
17 Por “teologia da prosperidade” me refi ro a um conjunto de perspectivas teológicas que vinculam 
a obediência cristã à expectativa de que ela resultará em relativa prosperidade econômica e saúde 
física. 
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americano”.18 Embora muitos que argumentam dessa maneira não se identifi quem 
como reformados, alguns pontos de vista aliancistas são ensinados de maneira equiva-
lente à teologia da prosperidade. Por exemplo, os fi lhos são ensinados de que, por anda-
rem nos caminhos do Senhor, praticarem boa mordomia cristã e usarem diligentemente 
seus dons, podem esperar uma vida de relativa prosperidade. À frente, examinaremos o 
entendimento puritano quanto à bênção prometida, visto que a probabilidade para en-
tender mal esse ensino existe de fato.

Além disso, há igrejas reformadas que marginalizam pessoas que não atingem su-
cesso econômico. Muitas vezes os puritanos têm sido citados para apoiar “o sonho 
americano”,19 como uma conseqüência de uma estrutura religiosa ortodoxa. É possível 
que o pensamento de muitos jovens reformados tenha sido moldado pela exposição à 
distorção do calvinismo por parte de Weber, durante seus estudos em economia, negó-
cios, teoria política e sociologia, em contextos seculares.

UM A E STRU TUR AÇ ÃO POSI T IVA

Devido a esses mal-entendidos, há uma necessidade óbvia de que os ensinos do cal-
vinismo sejam aplicados corretamente aos assuntos de vocação e trabalho.  Mas, para que 
isso aconteça, vários temas que emergem do calvinismo têm de ser compreendidos:

• Ponto de vista sobre o trabalho. Os reformadores achavam que o trabalho tinha 
dignidade intrínseca. João Calvino escreveu: “Nenhum trabalho é tão insigni-
fi cante e sórdido que não tenha esplendor e valor aos olhos de Deus”.20 Hugh 
Latimer vinculou a dignidade do trabalho à dignidade de Cristo. “Isto é uma 
coisa maravilhosa: que o Salvador do mundo e o Rei acima de todos os reis não 
se envergonhou de trabalhar, sim, e de usar tão simples ocupação”, escreveu 
Latimer. “Aqui ele santifi cou todas as espécies de ocupações”.21 John Cotton 
fez esta observação: “A fé dispõe-se a abraçar qualquer serviço simples que faz 

18 Randy Alcorn, Money, Possessions and Eternity (Wheaton: Tyndale House, 2002), p. 75. No capí-
tulo 6 (“Prosperity Th eology: Th e Gospel of Wealth”), Alcorn traz uma proveitosa compilação das 
várias passagens bíblicas usadas comumente para defender uma teologia da prosperidade. 
19 “Mas também tem havido o sonho americano, o sonho de uma terra em que a vida deve ser 
melhor, mais rica e mais plena para todo homem, com oportunidade para cada um de acordo com 
sua habilidade ou realização” (James T. Adams, Th e epic of America [Boston: Little, Brown & Co., 
1931], p. 404.) 
20 Inst. (Bev.), 3.10.6.
21 Citado em Leland Ryken, Santos no Mundo, p. 40.

Trabalhando Para a Glória de Deus
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parte do seu chamado, no qual um coração carnal fi caria envergonhado de ser 
visto”.22

Os ensinos reformados sobre o trabalho podem ser resumidos nos seguintes 
pontos:23

1. Deus trabalha, e nós somos chamados a portar sua imagem.
2.  obtém satisfação do seu trabalho.
3. Deus nos sustenta por meio de nosso trabalho.
4. Deus ordenou que o homem trabalhe, e trabalhe de acordo com as diretrizes 

de seus mandamentos.
5. Deus nos considera responsáveis por nosso trabalho e espera ser reconhecido 

nele.
6. Deus outorga dons específi cos designados a satisfazer necessidades específi cas 

no progresso de seu reino.
7. A Queda afetou radicalmente nosso trabalho. O trabalho se tornou árduo; di-

fi culdades frustram nossos esforços; homens caídos procuram glorifi car a si 
mesmos e não o seu Criador, por meio do trabalho.

8. O trabalho é uma atividade individual e social.
9. Deus tem prazer na beleza, e as Escrituras não focalizam apenas o aspecto 

funcional e utilitário do trabalho.
10. Cristo trabalhou como parte de sua obediência ativa, e o trabalho do crente, 

por meio de Cristo, é parte da obediência.
• Vocação. A obra puritana mais infl uente a respeito da vocação é um sermão de 

Williams Perkins, de 1603, intitulado A Treatise of the Vocations or Callings of 
Men [Um tratado sobre as vocações ou chamados dos homens].24 O sermão 
está fundamentado em 1 Coríntios 7.20: “Cada um permaneça na vocação em 
que foi chamado”. Perkins defi niu a vocação como “certo tipo de vida, ordena-
do e imposto ao homem por Deus, para o bem comum”. Ele usou metáforas de 

22 Ibid.
23 Quanto a um desenvolvimento mais detalhados desses dez princípios, ver Ray Pennings, “Work 
and Vocation”, em Cornelis Van Dam (ed.), Work and Leisure in the Life of a Christian (Burlington, 
Ont.: Burlington Reformed Study Centre, 2004), p. 1–18.  
24 William Perkins, “A Treatise of the Vocations or Callings of men, with sorts and kinds of them, 
and the right use thereof”, em Gilbert Meilaender (ed.), Working: Its Meaning and Its Limits (Notre 
Dame: University of Notre Dame Press, 2003), p. 108–114. As citações subseqüentes deste sermão 
foram extraídas desta edição.  
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exército e do relógio para mostrar como os chamados de indivíduos se relacio-
nam uns com os outros, sugerindo que “nenhum homem pode deixar sua vo-
cação, exceto se receber essa liberdade de Deus”. Isso acontece porque o propó-
sito de um chamado não é a realização pessoal, e sim “o bem comum, ou seja... 
o benefício e o bem-estar da humanidade”, disse Perkins. “O bem comum dos 
homens está nisto: não somente em que eles vivam, mas também que vivam 
bem, em justiça, santidade e verdadeira felicidade. E, para atingir isso, Deus 
ordenou e dispôs todas as vocações, e sua providência designou pessoas para 
assumir essas vocações”.

Perkins distinguiu entre a vocação geral e a pessoal. A vocação geral é a “chamada 
do cristianismo”. Nesse contexto, um crente deve desempenhar a sua vocação pessoal. A 
vocação pessoal inclui “a realização de algum ofício específi co”, com distinções na obra 
que surge da aplicação dos diferentes dons. Há uma “diversidade de dons que Deus ou-
torga a sua igreja, e, proporcionalmente, a cada sociedade”, disse Perkins. Há também 
uma distinção tal, que “em cada sociedade uma pessoa deve estar acima ou abaixo de 
outra, não deixando todas iguais, como se o corpo fosse apenas cabeça, e nada mais”.

Nossos dons não são apenas para nós mesmos; são também para o serviço da igreja 
ou da sociedade. Como Perkins argumentou: “Cada vocação particular deve ser seguida 
em e com a chamada geral de um cristão. Não basta o homem ser um cristão em sua 
igreja e em sua conversa comum, ele tem de mostrar-se um cristão em sua vocação pes-
soal. Por exemplo, um magistrado tem de ser um cristão não somente em termos gerais, 
como os outros; ele tem de ser um magistrado cristão, enquanto porta autoridade”. 
Perkins concluiu que os benefícios de nossas vocações não são o verdadeiro propósito 
delas: “Alguns homens talvez dirão: ‘Não devemos trabalhar em nossa vocação para 
sustentar nossa família?’ Eu respondo: isso tem de ser feito, mas esse não é o objetivo e 
o escopo de nossa vida. O verdadeiro objetivo de nossa vida é servir a Deus, em servir ao 
homem; e, como recompensa desse servir, Deus envia sua bênção sobre os trabalhos dos 
homens, permitindo que eles a recebam por seus labores”.

Em contraste com o dualismo medieval, que via a contemplação como a melhor 
maneira de adorar a Deus, os reformadores enfatizaram como toda atividade de trabalho 
pode ser vista como adoração. Calvino disse que Deus não é “a onipotência vã, indolente 
e ociosa”, como os sofi stas o retratavam, e sim “vigilante, efi caz, enérgico e sempre ati-
vo”.25 Como observou Lee Hardy, “segue-se, no ponto de vista de Calvino, que expressa-

25 Inst. (Bev.), 1.16.3.

Trabalhando Para a Glória de Deus
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mos a imagem de Deus em nós, que nos tornamos mais semelhantes a Deus não quando 
fugimos da ação, e sim quando nos engajamos nela”.26

• A promessa de bênção. Os puritanos não teriam negado que os crentes devem 
esperar bênção sobre o seu trabalho por conta da fi delidade pactual de Deus, 
citando passagens como 2 Tessalonicenses 3.10. Contudo, a literatura purita-
na mais antiga não apóia a noção de que a riqueza tem de ser considerada um 
sinal do favor de Deus.27 O tema mais comum em seus escritos é o perigo es-
piritual inerente à posse de riquezas. Richard Baxter advertiu: “Lembre que 
riquezas tornam mais difícil a salvação de um homem”.28 E o puritano Samuel 
Willard disse: “Assim como as riquezas não são evidências do amor de Deus, 
assim também a pobreza não é sinal de sua ira ou ódio”.29

Calvino também falou sobre a diferença entre mérito e recompensa, dizendo que 
todas as bênçãos que nos sobrevêm estão arraigadas na bondade e graciosidade de 
Deus:

Uma recompensa é prometida, não como dívida, e sim com base na aprovação de Deus. É um 

grande erro supor que há uma relação mútua entre recompensa e mérito; pois é por causa de 

seu próprio favor imerecido, e não por causa do valor de nossas obras, que Deus é induzido a 

recompensá-las... Sempre que nos defrontamos com a palavra recompensa, ou sempre que ela 

ocorre à nossa mente, devemos ver isso como um ato sublime da bondade de Deus para conos-

co, ou seja, embora estejamos completamente em dívida para com Ele, Deus condescende em 

entrar numa transação conosco.30

26 Lee Hardy, Th e Fabric of Th is World, p. 57.
27 Leland Ryken, Work and Leisure in Christian Perspective, p. 91. Os reformadores não expressavam 
nenhuma reserva como essa no que diz respeito às bênçãos sobre as nações como sinal do favor de 
Deus. Abraham Kuyper pode ter sido entusiasta, mas não foi incorreto quando disse que o “calvinis-
mo libertou a Suíça, a Holanda e a Inglaterra, e os pais peregrinos proveram o impulso à prosperida-
de dos Estados Unidos” (citado das Stone Lectures de Kuyper, em John Bolt, A Free Church, A Holy 
Nation: Abraham Kuyper’s American Public Th eology [Grand Rapids: Eerdmans, 1981], p. 158). 
28 Citado em Leland Ryken, Work and Leisure in Christian Perspective, p. 91 
29 Ibid.
30 Commentary em Lucas 17.7-10.  
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C ALVINI SMO VOC ACIONAL PAR A NOSSA ÉPOC A

Resolver as tensões entre as críticas da ética de trabalho protestante e o conceito 
proposto nas fontes originais revela lições praticas para nós hoje.

Weber depende, em grande parte, da “atitude eminentemente prática e realista”31 
de Baxter em apresentar uma fórmula metódica de “faça isso” e “não faça isso” para a 
vida puritana. Weber cita Baxter para fortalecer suas afi rmações de que os calvinistas 
promovem o labor físico inferior,32 as relações sexuais no casamento somente para 
cumprir o propósito de procriação33 e a escolha e o apego a certa ocupação.34 Entretanto, 
o que Weber ignora é a explicação de que a vida cristã é vivida com base na gratidão pelo 
livramento outorgado em Cristo, e não como um meio de ganhar a salvação. Na introdu-
ção de Th e Saint’s Everlasting Rest [O descanso eterno dos santos], Baxter posiciona seu 
argumento no contexto de “alegria de Deus”. “Sem dúvida, assim como Deus vivifi ca 
nossos sensos e amplia nossa capacidade, assim também ele promove a felicidade desses 
sensos e enche de si mesmo toda nossa capacidade”, ele escreveu. “Certamente o corpo 
não seria elevado e mantido assim, se não fosse participar da glória”.35 Baxter e outros 
puritanos não estavam motivados pelo desejo de merecer a salvação ou de assegurar-se 
dela; pelo contrário, eles ofereceram maneiras de viver a vida cristã que fl uía da experi-
ência da salvação. Podemos dizer que Weber errou por entender mal o âmago do calvi-
nismo, mas aqueles que estão na igreja podem facilmente cometer erro semelhante.

Portanto, uma lição que podemos aprender dessa discussão é que a literatura que 
trata de assuntos práticos da vida cristã deve proceder da essência do evangelho. A obra 
de Cristo é o que torna possível os pecadores viverem doxologicamente e trabalharem 
em obediência a Deus. Esse ponto de vista não implica que perguntas semelhantes a 
“como devo escolher um trabalho?” ou “qual deve ser a atitude do cristão para com o 
trabalho?” podem ser respondidas somente com um sermão sobre a justifi cação. Mas 
sugere que elementos de uma vida de santifi cação devem estar conectados organica-
mente com todo o corpo de verdade bíblica.

Em seu sermão sobre vocações, William Perkins provê um exemplo da abordagem 
puritana. Partindo de um texto que é eminentemente prático, ele desenvolveu princí-
pios, pontos e subpontos que expandem a noção bíblica da vocação. Em todo o sermão, 

31 Max Weber, Th e Protestant Ethic, p. 155.
32 Ibid., p. 158.
33 Ibid., p. 158-159.
34 Ibid., p. 160-161.
35 Richard Baxter, Th e Saints’ Everlasting Rest (Ross-shire, U.K.: Christian Focus, 1998), p. 31–32.

Trabalhando Para a Glória de Deus
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ele mantém juntas a vocação geral e a vocação pessoal, apresentando uma abordagem 
experiencial da questão que envolve corpo, mente e alma.

 A segunda lição que podemos aprender é uma perspectiva comunal da vocação. 
Hoje é comum, até em igrejas reformadas, ouvir perguntas sobre vocação dirigidas pri-
mariamente em termos pessoais. As carreiras são vistas em conexão com os dons e pai-
xões pessoais, bem como em conexão com as recompensas e oportunidades que essas 
ocupações proporcionam. O que falta nessa análise é a importância do “bem comum”. 
Calvino empregou a linguagem do “corpo” presente no Novo Testamento não somente 
para falar sobre a igreja, mas também para descrever a obrigação dos cristãos para com 
o seu próximo e a sociedade. Em um sermão sobre 1 Timóteo 6.17-19, ele falou sobre “a 
afeição fraternal que procede da consideração que temos quando Deus nos coloca juntos 
e unidos em um único corpo, porque ele deseja que cada um de nós empregue a si mesmo 
em benéfi co do próximo, de modo que ninguém fi que preso à sua própria pessoa e sirva 
a todos em comum”.36 Os puritanos lidavam com a questão sobre qual vocação seguir 
não apenas perguntando o que seria melhor para eles e sua família, mas também por 
perguntarem como os dons que Deus lhes dera poderiam ser usados para a glória de seu 
nome em um contexto mais amplo.

É importante notar que o ponto de vista calvinista quanto ao trabalho não consu-
mia toda a vida e que a vocação não era entendida somente no contexto de ocupação. O 
puritano John Preston advertiu contra “o excesso de negócios ou a intenção de ter mui-
tos negócios ou de tê-los de maneira desordenada”.37 Richard Steele criticou aqueles 
que buscavam “acumular duas ou três vocações apenas para aumentar [suas] rique-
zas”.38 O teólogo escocês Robert Woodrow comentou: “O pecado de nossa grande predi-
leção pelo comércio, ao ponto de negligência de nossos interesses de maior valor, eu 
humildemente penso que se registrará para o julgamento”.39 Os puritanos citavam os 
perigos de uma ênfase excessiva no trabalho e promoviam a fruição de outras facetas da 
vida. Ao fazerem isso, eles seguiram o exemplo de Calvino, que escreveu: “Que este seja 
o nosso princípio: não errarmos no uso dos dons da providência, quando os emprega-
mos visando ao objetivo para o qual o seu autor os fez e os destinou, visto que ele os 
criou para nosso bem e não para nossa destruição. Nenhum homem manterá o verdadei-
ro caminho senão aquele que tem este objetivo cuidadosamente em vista”.40 Calvino 

36 Citado em Lee Hardy, Th e Fabric of Th is World, p. 63n.
37 Citado em Leland Ryken, Work and Leisure in Christian Perspective, p. 88.
38 Ibid.
39 Citado em Leland Ryken, Santos no Mundo, p. 50. 
40 Inst. (Bev.), 3.10.2.
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apresentou, em seguida, uma lista de coisas que os crentes devem desfrutar, tais como 
comida, roupas, fl ores e outros dons criados.

Enquanto hesitamos em chegar a conclusões semelhantes às de Weber, admiti-
mos que há razão para alguma crítica sobre a ética puritana de trabalho. As sociedades 
calvinistas nem sempre têm sido caracterizadas por trabalhos satisfatórios e vidas 
equilibradas. A associação da ética protestante do trabalho com o “vício do trabalho” e 
a desaprovação de atividades de lazer tem fundamento histórico. Isso pode ser expli-
cado como uma combinação de idéias defi cientes com um desejo de evitar a busca de 
recreações comuns que eram consideradas espiritualmente prejudiciais. O resultado 
foi que “os puritanos valorizavam o trabalho árduo, desconfi avam de muita recreação 
e não faziam nenhum esforço para esconder seu escárnio pelos preguiçosos e ocio-
sos”.41 Um historiador gracejou que na Holanda, a “revolução industriosa” precedeu a 
“revolução industrial”.42

Embora a questão de posses materiais e do uso apropriado delas esteja além do 
escopo deste capítulo, atitudes e motivações para com o trabalho são afetadas inevita-
velmente pelo que fazemos com os nossos rendimentos. Portanto, a noção puritana 
de frugalidade infl uenciou seu entendimento de vocação. Baxter disse: “A frugalidade 
ou economia é um ato de fi delidade, obediência e gratidão, pelo qual usamos tão fi el-
mente nossos bens por aquele que é o nosso Possuidor, tão obedientemente ao nosso 
Governador e tão agradecidamente ao nosso maior Benfeitor, que não os desperdiça-
mos usando-os de qualquer outra maneira”.43 A frugalidade dos holandeses e dos es-
coceses é zombada às vezes, mas essa imagem está baseada em atitudes históricas em 
relação ao trabalho e às posses. Esse foco na frugalidade foi exportada para a América 
pelos puritanos e está evidente em seus escritos. Parece que muito de seu legado na 
América tem sido eclipsado pelo materialismo da cultura norte-americana. Embora a 
Holanda, a Escócia e os Estados Unidos tenham um legado semelhante de pontos de 
vistas quanto ao trabalho, vocação e economia, é evidente que as expressões “ser ho-
landês” e “ser escocês” evocam frugalidade, enquanto a expressão “ser americano” 
sugere a aquisição de bens.

A perspectiva calvinista sobre o trabalho e a vocação desafi a muitas perspectivas da 
igreja contemporânea sobre ocupação, escolhas de carreira e ética no trabalho. Provê 

41 Leland Ryken, Santos no Mundo, p. 34.
42 Jan DeVries, citado em Philip Benedict, Christ’s Churches Purely Reformed: A Social History of 
Calvinism (New Haven: Yale University Press, 2002), p. 538.
43 Citado em Th eodore Malloch, Spiritual Enterprise: Doing Virtuous Business (New York: Encounter 
Books, 2008).

Trabalhando Para a Glória de Deus
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uma alternativa clara à abordagem “seja tudo que você puder e usufrua as recompensas” 
de nossa era materialista. Desafi a nossa opinião sobre o trabalho como algo bom por 
causa do que ele é, e não por causa do que nos proporciona. Assim como Deus se deleita 
em sua obra, os portadores de sua imagem devem se deleitar em suas vocações. A noção 
da vocação e da soberania de Deus nos impele sinceramente a avaliar os dons que rece-
bemos e perguntar como podemos fazer melhor uso deles no serviço de Deus: esses 
dons não nos foram dados visando ao ganho pessoal, e sim para capacitar-nos a desem-
penhar os papéis que Deus nos deu, na igreja e na sociedade.

Acima de tudo, nossas vocações devem ser vistas no contexto da glória de Deus, a 
qual é o seu soberano propósito para o mundo. Enquanto, por natureza, nos colocamos 
a nós mesmos no centro e medimos o sucesso por nossas realizações, um senso bíblico 
de vocação nos traz de volta à nossa vocação geral de “glorifi car a Deus e desfrutá-lo para 
sempre”, usando as palavras do Breve Catecismo de Westminster. Dessa vocação geral 
emerge nossa vocação específi ca. Equipados com nossos talentos dados por Deus e com-
prometidos em servi-Lo de todo nosso coração, podemos ir ao trabalho cada dia e delei-
tar-nos nas criações de nossas mãos. O bom trabalho contribuirá para a glória de Deus e 
o bem-estar de nosso próximo. Então, o trabalho será parte de nossa adoração.

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. Qual é o ponto de vista calvinista sobre o trabalho?

2. Quem era Marx Weber? Como ele distorceu o ponto de vista calvinista quanto 
à vocação?

3. Historicamente, qual é o signifi cado de vocação?

4. O que deveria marcar um entendimento calvinista da vocação cristã em nos-
sos dias?
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CAPÍTULO 26

SERVIÇO POLÍTICO PARA DEUS
RAY PENNINGS

O Sr. TAFT não pode escapar da idéia, inculcada na mente das pessoas durante sete anos pelo presi-

dente, de que somos uma nação de transgressores. A essência de seu discurso consiste de uma defesa 

de novas leis de penalidade e restrição. De conselho útil, de encorajamento, de oportunidade buscada 

e indicada, achamos muito pouco. O que achamos são muitos apelos em favor de novas leis para punir 

a transgressão. O candidato se apresentou com uma tendência calvinista e severa. Ele aplica as dou-

trinas do calvinismo aos nossos problemas econômicos e políticos. Moldando o seu pensamento no 

pensamento do Sr. ROOSEVELT, ele se convence de que o povo americano está completamente entre-

gue ao pecado. Assim como CALVINO ensinou que o homem caído é incapaz de arrepender-se volun-

tariamente, assim também o Sr. TAFT defende, juntamente com o Sr. ROOSEVELT, que nossas cor-

porações têm de ser castigadas para a salvação.1

New York Times,  de julho de 

O rótulo calvinista, quando usado hoje no cenário político, é geralmente emprega-
do como um insulto, como o foi no editorial que citamos. O termo evoca imagens 

de legalismo moralista. Os calvinistas são suspeitos de abrigarem desejos secretos de 
usarem o poder do estado para restringirem a liberdade e apoiarem uma teologia espe-
cífi ca. O termo provoca debates também nos círculos acadêmicos, com várias aborda-
gens tentando entender a teoria política e as implicações práticas do calvinismo. E a 
confusão não se limita aos seus críticos. Na vanguarda da vida política contemporânea, 
estão aqueles que apelam ao calvinismo, mas defendem posições contraditórias sobre 
estes assuntos.

1 Editorial, “Political Calvinism”, em New York Times, July 29, 1908, http://query.nytimes.com/gst/abstract.
html?res=9507E4DC123EE233A2575AC2A9619C946997D6C, accessado em 10 de janeiro de 2008. 
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Analisar essa confusão é uma tarefa difícil. Para fazermos isso, temos de perguntar 
em que extensão o calvinismo contribuiu para o surgimento da democracia moderna. O 
escopo da infl uência calvinista no âmbito político pode ser debatido, mas a sua impor-
tância histórica não. O pensamento de João Calvino contribuiu indubitavelmente para 
o desenvolvimento da teoria política, em especial no mundo de fala inglesa. Até o fi lóso-
fo Jean-Jacques Rousseau reconheceu a importância de Calvino: “A edição de nossas leis 
sábias, em que ele teve grande parte, lhe traz tanta honra como as suas Institutas”.2 
Johannes Althusius, o pai do federalismo, também apoiava uma posição baseada impli-
citamente nas opiniões políticas de Calvino.3 Aqueles que apóiam uma infl uência cal-
vinista argumentam que “a tradição reformada encorajava freqüentemente a resistência 
à autoridade injusta e que as formas de governo eclesiástico congregacional, consisto-
rial, sinodal e presbiteriano, encontradas na tradição reformada, ofereciam aos partici-
pantes desses sistemas um aprendizado útil de autogoverno”.4 E, nas palavras de B. B. 
Warfi eld: “As raízes do calvinismo estão plantadas em uma atitude religiosa específi ca, 
da qual se desenvolve, primeiramente, uma teologia específi ca. Desta emana, por um 
lado, uma organização eclesiástica especial e, por outro lado, uma ordem social, envol-
vendo uma ordem política específi ca”.5

Neste capítulo, explorarei alguns temas relevantes no pensamento calvinista, de-
pois descreverei quatro casos em que o calvinismo foi aplicado à esfera política. Meu 
alvo é identifi car lições práticas6 e úteis para que pessoas nas democracias ocidentais 
apliquem uma perspectiva calvinista à atividade política contemporânea.7

2 Citado em H. Henry Meeter, Th e Basic Ideas of Calvinism (Grand Rapids: Baker, 1975), p. 94.  
3 Carl J. Friedrich, prefácio à tradução inglesa de Th e Politics, de Althusius, disponível online em http://www.
constitution.org/alth/alth_pr0.htm (accessed Jan. 11, 2008), acessado em 11 de janeiro de 2008. O tradutor, 
Frederick Carney, detalha o calvinismo como uma das oito categorias de escritos que formaram o pensamento 
de Althusius. Ele sugere que os escritos calvinistas referentes aos conceitos de justiça e piedade, bem como a 
ordem eclesiástica e o papel da lei, cumpriram um papel signifi cativo. Althusius serviu como reitor da Academia 
Reformada em Hebron, uma instituição cujo primeiro reitor foi Gaspar Olevianus, co-autor do Catecismo de 
Heidelberg.
4 Philip Benedict, Christ’s Churches Purely Reformed: A Social History of Calvinism (New Haven: Yale University 
Press, 2002), p. 533.
5 B. B. Warfi eld, Th e Works of Benjamin B. Warfi eld, vol. 5 (Grand Rapids: Baker, 2003), p. 354.
6 Os princípios e as lições práticas emergem do estudo do autor sobre a história e de sua experiência pessoal, 
ou seja, vinte e cinco anos de envolvimento ativo na política eleitoral do Canadá, nos níveis municipal, provincial 
e federal; o trabalho como analista político fazendo considerações regulares para o governo em favor dos traba-
lhadores e da indústria; e o trabalho como pesquisador de política cristão que desfruta de oportunidades regula-
res para servir como comentarista nos principais meios de comunicação. As aplicações feitas neste capítulo 
tencionam adequar-se a um contexto mais amplo e não são peculiares ao contexto canadense.  
7 Devido ao escopo deste breve capítulo, não defi no nem faço distinções entre os termos que poderiam ser 
esperados por aqueles que estão familiarizados com a literatura. 
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PRINCIPAI S T EM A S

Os escritos de Calvino têm de ser considerados em seu contexto do século XVI, que 
era a época do Sacro Império Romano. Dentro das estruturas políticas daquele tempo, 
as monarquias exerciam infl uência de maneiras que reduziam o poder do imperador. 
Novas idéias estavam sendo experimentadas. Uma série de tumultos, incluindo uma 
revolta anabatista, levantavam questionamentos fundamentais sobre a liberdade, a or-
dem e a autoridade.8

As percepções de Calvino foram infl uentes não somente por causa de sua posição e 
perspicácia teológica, mas também por causa da amplitude de seu pensamento. Ele 
mesclou “elementos teológicos patrísticos, escolásticos e luteranos com idéias e méto-
dos extraídos da fi losofi a política clássica e da erudição literária humanista, histórica e 
jurídica”.9

As suas opiniões mudaram durante a sua carreira, conforme revelam as diferentes 
edições de 1536, 1543 e 1559 das Institutas da Religião Cristã, no que diz respeito às 
questões de governo eclesiástico e político.10 A conscientização de Calvino quanto a 
essas mudanças ajuda a explicar seus argumentos sobre a contextualização no assunto 
de governo eclesiástico. Ele escreveu: “Visto que coisas desta natureza não são necessá-
rias à salvação e que, para a edifi cação da igreja, elas devem ser acomodadas às diferentes 
circunstâncias de cada época e nação, será próprio, quando os interesses da igreja o exi-
gir, mudar e ab-rogar o antigo, bem como introduzir novas formas”.11

As opiniões de John Owen tiveram um desenvolvimento semelhante. O grande 
puritano inglês, famoso por seus escritos teológicos, era conselheiro político de Oliver 
Cromwell. Como disse um autor, “Owen não somente abraçou a teologia comunitária 
em sua forma revolucionária antes de 1643... ele lhe deu tons apocalípticos em 1649, 
quando muitos presbiterianos estavam em plena retirada”.12 Depois de 1652, Owen 
começou a advogar políticas relacionadas tanto ao governo da igreja (ele apoiava os 
movimentos independentes e não-conformistas) como ao governo do estado que mol-

8 Quanto a um resumo sobre as estruturas e dinâmicas políticas que criaram o ambiente 
para a Reforma na Europa, ver Lewis W. Spitz, Th e Protestant Reformation 1517–1559 
(New York: Harper & Row, 1985), p. 36–48.
9 Oliver O’Donovan e Joan Lockwood O’Donovan (ed.), From Irenaeus to Grotius: A Sourcebook in Christian 
Political Th ought 100–1625 (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), p. 662.
10 Ibid., p. 663.
11 Inst. (Bev.), 4.10.30.
12 Lloyd Glen Williams, “Dignatus Dei: God and Nation in the Th ought of John Owen” (Dissertação de Ph.D., 
Drew University, 1981), p. ix.  

Serviço Político Para Deus
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daram “uma unidade abrangente que uniu como nação o país que mudava rapidamente... 
Era, talvez surpreendentemente, a unidade de um estado pluralista moderno, e não de 
uma comunidade puritana, que ele estava ajudando a estabelecer”.13

Se esses gigantes do calvinismo se viram adaptando suas posições quando as cir-
cunstâncias mudavam, não devemos promover abordagens ortodoxas e sãs extraídas 
das gerações anteriores como “a resposta cristã” para uma questão específi ca. Em vez 
disso, devemos tratar dessas questões com humildade, não esperando derivar do calvi-
nismo político uma série de prescrições políticas específi cas aplicáveis a todas as épocas 
e lugares. Também devemos exercer compaixão quando criticamos os líderes políticos 
cristãos. Em nossa preocupação com a ortodoxia, podemos ser tentados a encarar os 
argumentos em favor da contextualização como comprometimento ou mesmo como 
rejeição de princípios. Mas, embora não possamos questionar retroativamente Calvino 
ou Owen, ou saber, com certeza, quando e sob que circunstâncias eles mudaram seus 
pensamentos, podemos estar certos de que eles enfrentaram pressões de todos os lados, 
iguais às questões que fazemos aos nossos próprios líderes.

No entanto, os argumentos de contextualização não devem ser usados para sugerir 
que não há temas permanentes que caracterizam o calvinismo político. Evidentemente, 
os calvinistas têm um ponto de vista positivo sobre o governo. Em contraste com o pon-
to de vista dos anabatistas, de que o magistrado era “carnal” e estava “fora da perfeição 
de Cristo”,14 Calvino via os magistrados como pessoas que tinham uma comissão de 
Deus, investidos de autoridade divina e representantes da “pessoa de Deus, do qual eles 
agiam como substitutos”.15

E o que ele disse sobre aqueles que não governam de um modo que refl ete as leis 
de Deus? Em seus escritos, Calvino geralmente recomendava submissão. Em um ser-
mão sobre Tito 3.1, ele considerou a resistência aos magistrados como evidência da 
natureza pecaminosa do homem, pois “ninguém está disposto a submeter-se a ou-
trem”.16 Comentando Jeremias 29.7, Calvino disse: “Pois, se por essa razão era dever 
dos judeus orar pelo bem-estar dos caldeus, porque fi cariam por algum tempo debaixo 
da autoridade deles, não há desculpas para nós, quando vivemos sob o governo de um 
príncipe legítimo, não somente por poucos dias, se não testifi carmos nossa submissão 
voluntária diante de Deus; e aquele que ora a Deus em favor de um estado feliz na na-

13 Ibid., p. xiv.
14 “Th e Schlietheim Confession,” 1527, Article 6, em William Lumpkin, Baptist Confessions of Faith (Valley 
Forge, Pa.: Judson Press, 1959), p. 27–28.
15 Inst. (Bev.), 4.20.4.
16 Citado em Graham Harrison, “Luther and Calvin”, em Th e Christian and the State in Revolutionary Times 
(London: Th e Westminster Conference, 1975), p. 22.
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ção em que vive, esse não negligenciará seus outros deveres”.17 Exortações no sentido 
de que obedecessem às autoridades e advertências contra a desobediência civil são 
evidentes nos escritos de Calvino, dirigidas forçosamente contra os anabatistas de 
seus dias.18

No entanto, Calvino permitia resistência ao abuso tirânico do poder: “Estou longe 
de proibir aqueles que, a partir do ofi cialato, fi scalizam a indevida liberdade de reis; pois, 
se eles são coniventes com os reis, quando estes tiranizam e insultam as pessoas humil-
des, eu afi rmo que a dissimulação deles não está isenta de infi delidade desprezível, por-
que traem fraudulentamente a liberdade do povo, enquanto sabem que, pela ordenança 
de Deus, são designados como guardiães”.19 Essa citação se referia a uma situação espe-
cífi ca na época de Calvino, por isso as condições sob as quais ele aprovou a subversão aos 
tiranos é vaga. Mas Calvino favorecia um limite ao poder absoluto dos reis: “Nisto con-
siste, de modo especial, a melhor condição do povo: quando eles escolhem, por consen-
timento comum, seus próprios pastores; pois, quando alguém usurpa, pela força, o poder 
supremo, isso é tirania; e, quando homens se tornam reis por direito hereditário, isso 
não parece consistente com a liberdade”.20 Além disso, em um sermão sobre Efésios 
6.5-9, Calvino descreveu a instituição da escravidão como “totalmente contrária à or-
dem da natureza”.21

Pensadores reformados posteriores desenvolveram essas sementes de protesto 
em extensivas agendas para reforma da sociedade. O puritano Th omas Case disse à 
Casa dos Comuns, na Inglaterra, em 1641: “A reforma tem de ser universal. Reforma 
de todos os lugares, de todas as pessoas e vocações: reforma das cortes de julgamento 
e dos magistrados inferiores... Reforma das universidades, reforma das cidades, refor-
ma dos países, reforma das escolas inferiores de instrução, reforma do domingo, re-
forma das ordenanças, da adoração a Deus... Vocês têm mais trabalho a fazer do que 
lhes posso falar”.22

Até recentemente muitos cristãos reformados aceitavam o ativismo civil como um 
dever espiritual. Todavia, hoje alguns líderes aconselham contra isso. Por exemplo, John 
MacArthur cita quatro razões para desestimularmos o ativismo político cristão. Ele diz 
que o ativismo político (1) denigre a soberania de Deus nos acontecimentos e na história 
humana, (2) promove valores bíblicos na cultura usando meios carnais e egoístas, (3) 

17 Ibid., p. 23.
18 Cf. Willem Balke, Calvin and the Anabaptist Radicals (Grand Rapids: Eerdmans, 1981).  
19 Inst. (Bev.), 4.20.31.
20 Citado em Graham Harrison, “Luther and Calvin”, p. 21.
21 John Calvin, Sermons on the Epistle to the Ephesians (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1973), p. 634.
22 Citado em Lee Hardy, Th e Fabric of this World (Grand Rapids: Eerdmans, 1990), p. 66. 
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cria um falso senso de moralidade e (4) arrisca-se a alienar os incrédulos por categorizá-
los como inimigos políticos, e não como um campo missionário. MacArthur conclui: 
“Creio que o coração da América pode ser voltado para Deus, mas somente por meio do 
poder do Espírito, uma pessoa de cada vez. Você e eu temos ao nosso dispor o único meio 
de causar mudança genuína e duradoura: as boas-novas de salvação, de Deus. Então, 
use-as para a glória do reino de Deus”.23

MacArthur está respondendo, em parte, à estridência que caracteriza freqüente-
mente a conduta de políticos contemporâneos. Essa estridência não é nova; os argu-
mentos de Martinho Lutero, de Calvino e dos puritanos contra seus adversários polí-
ticos raramente eram agradáveis ou cordiais. No entanto, o contexto desses 
argumentos é signifi cativo. Durante a época dos reformadores, o uso de argumentos 
religiosos no cenário público era comum. Havia um debate contínuo a respeito da reli-
gião estabelecida. De modo semelhante, nos primeiros dias dos Estados Unidos, argu-
mentos religiosos eram feitos no contexto de uma religião cristã pública. Esse contex-
to mudou signifi cativamente nas últimas décadas. MacArthur está certo em dizer que 
a conduta de nossa vida e o tom de nossa conversa infl uencia a maneira como o evan-
gelho é entendido e recebido hoje. Nesse ponto, é relevante a recomendação do 
Salvador: “Sede, portanto, prudentes como as serpentes e símplices como as pombas” 
(Mt 10.16b).

No entanto, desencorajar qualquer forma de envolvimento cívico signifi ca afas-
tar-se da rica herança reformada. Jonathan Edwards compeliu o cidadão cristão à 
“participação plena e responsável na comunidade civil tendo em vista o aprimoramen-
to de sua qualidade de vida”.24 O Dr. Martyn Lloyd-Jones até argumentou, em con-
traste com os quatro pontos de MacArthur, que “a falta de um interesse político e so-
cial da parte dos cristãos pode alienar defi nitivamente as pessoas do evangelho e da 
igreja”.25 Contudo, Lloyd-Jones era consciente das imperfeições dos políticos e adver-
tiu: “O cristão deve agir como um cidadão e cumprir sua parte na política e outras 
questões, a fi m de ter as melhores condições possíveis. Mas precisamos sempre lem-
brar que política é a ‘arte do possível’; por isso, o cristão deve lembrar, quando começa, 
que ele só pode conseguir o possível. E, porque ele é um cristão, tem de trabalhar em 

23 John MacArthur, Why Government Can’t Save You: An Alternative to Political Activism (Nashville: Word, 
2000), p. 192.
24 Gerald R. McDermott, One Holy and Happy Society: Th e Public Th eology of Jonathan Edwards (University Park, 
Pa.: Pennsylvania State University Press, 1992), p. 137.  
25 D. Martyn Lloyd-Jones, “Th e French Revolution and After”, em Th e Christian and the State in Revolutionary 
Times (London: Th e Westminster Conference, 1975), p. 106.  
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favor do melhor possível e contentar-se com aquilo que é menos do que plenamente 
cristão”.26

Outro tema defi nidor do entendimento calvinista da política precisa ser considera-
do, especialmente em nossos dias, quando os métodos políticos do islamismo são com-
parados com os métodos políticos dos cristãos. Calvino argumentou que igreja e estado 
têm responsabilidades separadas e que cada um deles é diretamente responsável a Deus. 
Calvino focalizava a igreja nas questões espirituais e o estado, nas questões temporais. 
Os calvinistas subseqüentes expandiram essas noções para criar sistemas em que níveis 
diferentes de governo têm responsabilidades diferentes. Levando em conta a doutrina 
da depravação (aplicada aos governantes, que abusam mais facilmente do poder à medi-
da que obtém mais poder), os calvinistas tenderam a enfatizar limites claros ao poder do 
governo por meio de um sistema de “freios e contrapesos” [checks and balances], tanto 
dentro como entre o sistema de governo.

O sistema calvinista se aplica, além do governo, a outras esferas da vida, como a 
família, a igreja, a comunidade, tendo cada uma suas próprias responsabilidades. A di-
versidade da criação de Deus, na qual ele fez as coisas “segundo a sua espécie”, é outro 
princípio teológico importante invocado aqui. Como observou o fi lósofo político Oliver 
O’Donovan, ao resumir o pensamento de Althusius sobre este assunto, a sociedade é 
composta de uma estrutura ou ordem singular. No entanto, essa ordem é constituída de 
uma série de “associações pactuais que se interconectam”. Todas essas associações, quer 
seja a família, a igreja ou outras instituições sociais, têm por necessidade, em si mesmas, 
um equilíbrio único de ordem e liberdade, cuja natureza difere em harmonia com o seu 
propósito.27 Portanto, a noção do federalismo não é aplicada somente à divisão política 
de poderes entre os governos. Uma noção semelhante se aplica entre as instituições que 
constituem as diferentes esferas da sociedade.

A aplicação contínua da lei moral, entendida mais comumente como os Dez 
Mandamentos, é um tema da teologia reformada. Por isso, surge a pergunta natural: 
qual é o papel do estado em impor a primeira tábua da lei, que diz respeito à responsa-
bilidade do homem para com Deus? Uma pergunta relacionada a esta se refere ao papel 
do estado em proteger a igreja. Por causa da herança medieval no século XVI, muitas 
igrejas estatais se desenvolveram em países onde a Reforma obteve domínio. Em mui-
tos países da Europa, os recursos do estado foram usados para promover a religião por 
meio das igrejas estatais, mesmo enquanto uma forma de pluralismo era tolerada. Na 

26 Ibid., p. 108.
27 Oliver O’Donovan e Joan L. O’Donovan (ed.), From Irenaeus to Grotius, p. 758.
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América, os herdeiros da tradição puritana trabalharam com outros líderes em um 
processo que levou a escrita de uma Constituição em que prevaleceu o princípio da 
“separação da igreja e estado”.28

Assim, responsabilidades distintas, freios e contrapesos e o impedimento da con-
centração de poder em qualquer das instituições são características do pensamento de 
Calvino sobre o governo eclesiástico e o governo civil. Esses princípios políticos foram 
teorizados e desenvolvidos nos séculos seguintes. Com esses princípios, o calvinismo 
estrutura a conexão entre a fé e a política de maneira diferente de como o fi zeram muitas 
outras tradições religiosas.

EXEMPLOS HI STÓRICOS
 
Esses princípios teológicos do calvinismo foram não somente debatidos por acadê-

micos e teólogos, mas também aplicados diretamente às questões do momento. Os 
exemplos seguintes ilustram quatro maneiras pelas quais essas idéias foram colocadas 
em prática em contextos diferentes. Há pouca razão para questionarmos a sinceridade 
desses esforços, ainda que os resultados fossem diversos. Onde o bem foi realizado, isso 
aconteceu durante pouco tempo, mostrando como os efeitos estruturais e pessoais do 
pecado infl uenciam os esforços humanos mais dedicados. Como outros aspectos da 
santifi cação, o progresso é continuamente desafi ado pelo pecado que permanece em 
nós. Portanto, há páginas nesta história que preferiríamos pular, mas não podemos fa-
zer isso, se pretendemos ser biblicamente obedientes e evitar a hagiografi a. A história 
contém valiosos discernimentos a serem considerados quando cumprimos nossas res-
ponsabilidades cívicas.

Cromwell (1599-1658) foi o primeiro líder político famoso a integrar princípios 
calvinistas. Foi eleito para o Parlamento em 1628 e se tornou o líder do partido puritano 
independente. O monarca da época, Charles I, exerceu sua autoridade executiva sem 
convocar o Parlamento por onze anos. Cromwell procurou confrontar esse abuso do 
poder executivo e abolir o episcopado. De 1642 a 1649, desencadeou-se uma guerra civil, 
que terminou com a execução de Charles I e o estabelecimento do Commonwealth.

28 A cláusula que impede o Congresso Americano de fazer uma “lei a respeito do estabe-
lecimento da religião ou de proibir o seu livre exercício” é uma parte da Primeira Emenda, 
adotada em 1791. A expressão popularizada “separação da igreja e estado” foi usada pri-
meiramente por Th omas Jeff erson em uma carta dirigida aos batistas de Danbury, em 1º 
de janeiro de 1802’s Letter to the Danbury Baptists”, Library of Congress, http://www.loc.gov/
loc/lcib/9806/danpre.html).
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Cromwell recrutou um exército leal de homens piedosos, os quais ele levou à Irlanda 
e à Escócia, onde usaram a força, com a perda de muitas vidas, para restaurar a ordem. 
Ele se tornou, então, o lorde protetor da Commonwealth. Seu foco era uma reforma 
política, moral e espiritual. Ele morreu em 1658 em meio a confusão e instabilidade 
política. A monarquia foi restabelecida em 1660 com a coroação de Charles II, terminan-
do assim o governo puritano.

Como homens piedosos e espirituais justifi cam uma revolução tão ampla e tão 
sangrenta? Peter Lewis observa vários fatores que nos ajudam a entender essa histó-
ria.29 Os puritanos não viam suas ações como desobediência civil ou revolução; antes, 
eles estavam convencidos de que defendiam a autoridade legítima do Parlamento contra 
o absolutismo da monarquia Stuart. Acreditavam que o rei era o tirano e que eles esta-
vam do lado da liberdade. Citavam passagens pertinentes a Israel no Antigo Testamento 
para apoiar sua argumentação de que a Inglaterra tinha um lugar especial no plano pro-
videncial de Deus. Quando combinamos essa maneira de pensar com alguns interesses 
políticos particulares, com a inevitável infl uência do dinheiro e com a ingenuidade da 
parte de alguns que participaram do processo, podemos começar a entender um tempo 
em que aconteceu tanta coisa que parece contradizer os ideais do calvinismo.

Nem todos os puritanos concordavam com essas táticas revolucionárias. Em vez de 
combater os abusos políticos, eles saíram da Inglaterra. Enquanto Cromwell procurava 
reformar a Inglaterra (depois de questionar a si mesmo se não seria preferível viajar 
para a Nova Inglaterra),30 uns duzentos puritanos viajaram para Massachusetts, a fi m 
de estabelecerem uma terceira colônia inglesa no Novo Mundo. Os cidadãos da Colônia 
da Baía de Massachusetts visualizaram a sua comunidade como “uma cidade edifi cada 
sobre um monte”, ou seja, um modelo para todo o mundo.

Outros calvinistas usaram táticas diferentes. Th omas Chalmers (1780-1847), um 
matemático escocês que se tornou um líder na Igreja Livre da Escócia, foi efi ciente em 
aplicar uma abordagem paroquial às questões sociais e políticas de seu tempo. Chalmers 
estava convicto de que as necessidades físicas das pessoas tinham de ser tratadas junta-
mente com as necessidades espirituais. Ele estabeleceu um sistema em que seus presbí-
teros e diáconos se uniam em grupos para visitar cada uma das onze mil casas de 
Glasgow. Ele resistia ao imposto prevalecente em seus dias que visava prover recursos 
para ajudar os pobres e confi ava, em lugar disso, nas ofertas voluntárias. Em pouco 
tempo, a pobreza foi signifi cativamente aliviada e um programa ambicioso de educação, 

29 Os argumentos são extraídos de Peter Lewis, “Puritan England”, em Th e Christian and the State in Revolutio-
nary Times (London: Th e Westminster Conference, 1975), p. 60–75.
30 Mark Noll, A History of Christianity in Canada and the United States (Grand Rapids: Eerdmans, 1992), p. 32.
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implementado. A reforma eclesiástica acompanhou a reforma política, tornando-se 
Chalmers um dos líderes do movimento da Igreja Livre.

Um século depois na Holanda, educação e pobreza foram a plataforma para 
Abraham Kuyper (1837-1920) e seu Partido Anti-Revolucionário. Rejeitando o liberalis-
mo do Iluminismo presente na sociedade holandesa, Kuyper formou um partido político 
explicitamente cristão em 1878 e de 1901 a 1905 serviu como primeiro-ministro da 
Holanda. Kuyper defendeu questões ligadas à classe operária e promoveu a fundação de 
instituições cristãs livres.

Em cada um desses exemplos, aparecem temas calvinistas básicos. Um estudo mais 
detalhado ofereceria lições positivas de cada exemplo. No entanto, poucas dessas lições 
recomendariam, para o nosso tempo, um esforço como o de Cromwell para estabelecer 
um reino pela força, o pioneirismo de uma sociedade puritana em um país distante, o 
modelo centrado na paróquia advogado por Chalmers ou os esforços democráticos de 
Kuyper. Cada uma dessas abordagens teve vida relativamente curta. Além disso, se ti-
vessem sobrevivido para ver os resultados, os líderes de cada um desses movimentos 
teriam fi cado grandemente desapontados em relação ao seu legado e impacto.

Esses são lembretes valiosos de que o reino de Deus não será estabelecido por meios 
políticos. O calvinismo político tem de ser seguido no contexto de uma escatologia que 
é essencialmente pessimista no que diz respeito ao sucesso terreno. Pode-se argumentar 
que uma nação que vive de acordo com as leis de Deus pode esperar mais estabilidade e 
prosperidade do que aquelas que não vivem assim, mas esse sucesso vem freqüentemen-
te apesar, e não por causa, dos esforços dos cristãos para infl uenciar o cenário público.

L IÇÕES PAR A HOJE

Quando examinamos como o calvinismo político foi implementado em contextos 
diferentes, emergem várias lições para hoje.

A lição óbvia é que o engajamento cívico não é opcional. O paradoxo do calvinismo 
político é que, embora tenhamos de admitir que muitas tentativas de aplicá-lo historica-
mente duraram pouco tempo, não há razão para abandonarmos nossa responsabilidade 
de nos envolvermos. Embora não possamos trocar as oportunidades de envolvimento 
como cidadãos em nossa própria geração pelas de outras gerações, parece razoável con-
cluir que a maioria dos calvinistas de gerações anteriores teriam achado inconcebível 
não votar e não acompanhar as notícias políticas do momento. Estes acontecimentos 
são obras da providência de Deus; obedecer e corresponder às suas obras é um elemento 
básico do viver cristão. O motivo para o envolvimento político é a obediência a Deus e o 
desejo de servi-lo em cada área de nossa vida. Como diz Miquéias 6.8: “O que o Senhor 
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pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o 
teu Deus”.

À parte de qualquer bem que nosso envolvimento possa produzir, há mais uma ra-
zão fundamental para o envolvimento cívico: isso nos dá a oportunidade de glorifi car a 
Deus na esfera pública. Somos chamados a glorifi car a Deus em tudo que fazemos e em 
todos os aspectos de sua criação.

Uma segunda lição é que não há um projeto comum que possa ser implementado 
em quaisquer que sejam as nossas circunstâncias. Não importando o assunto que defen-
demos, temos de nos empenhar com amor, humildade e graça cristã na esfera política. 
Lloyd-Jones advertiu contra três perigos. O primeiro é que os cristãos se tornem meros 
defensores do status quo. Quando o cristianismo se torna um movimento “da classe 
média... (a tentação) que se apresenta ao cristão é a de tornar-se um político conserva-
dor e oponente da reforma legítima e dos direitos legítimos das pessoas”,31 ele disse. O 
segundo perigo é o extremo oposto – um radicalismo focalizado na reforma política. 
Embora a inclinação do calvinismo tenha sido a de enfatizar a ordem acima da liberdade, 
ainda existe o perigo de defi niremos o sucesso em termos de “cristianizar” as várias es-
feras da vida ou de libertar as pessoas por meio de um espírito de anarquia antinomia-
no.32 O terceiro perigo é a “preocupação exclusiva com as coisas espirituais... O dever do 
cristão é interessar-se sempre por estes assuntos e ter uma visão do mundo”.33

Terceira lição: enquanto a política é sempre discutida em termos de questões atuais, 
ela é fundamentalmente um debate de idéias e direção. As gerações anteriores enten-
diam bem esse fato; as pessoas dos séculos XIX e XX eram cientes de que as idéias do 
Iluminismo e da Revolução Francesa eram contrárias ao pensamento bíblico. Essa foi a 
razão por que o partido de Kuyper foi chamado de Partido Anti-Revolucionário. Por 
contraste, muitas pessoas de nossos dias, até na igreja, têm adotado inconscientemente 
a teoria de dois âmbitos da verdade que os modernistas têm recomendado. Aceitamos 
uma divisão entre fatos e valores, agindo em sistemas que aceitam a prova do método 
científi co como que refl etindo um tipo de verdade, enquanto a prova da fé resulta em 
algo que é menos verdadeiro, publicamente. Ressentimo-nos da insistência dos secula-
ristas de que a religião é algo particular, mas, apesar disso, adotamos o sistema individu-
alista deles.34 Podemos ver prontamente como a nossa fé nos dá algo a dizer a respeito 

31 D. Martyn Lloyd-Jones, “Th e French Revolution and After”, p. 103.
32 Ibid., p. 104-105.
33 Ibid., p. 105.
34 Quanto a uma obra proveitosa sobre este assunto, ver Nancy Pearcy, Total Truth: Liberating Christianity from 
Its Cultural Captivity (Wheaton, Ill.: Crossway, 2004). 
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de certas questões morais como o aborto e o casamento, mas temos difi culdade para ver 
a importância de nossa fé para um plano de desenvolvimento urbano, estratégia de im-
postos ou política internacional. Quando os cristãos reformados vivem com uma fé 
particular que afeta somente partes de sua vida, eles perdem grande parte das riquezas 
do legado puritano.

A política não nos pode salvar. Estão corretos aqueles que advertem contra os ex-
cessos de promessas políticas e alertam sobre a necessidade de conversão individual e 
uma vida de santifi cação. No entanto, o desejo de evitar os excessos não justifi ca a negli-
gência. Os calvinistas vêem o governo como responsável diante de Deus, como qualquer 
outro aspecto da vida. Retidão e justiça nessa esfera dão a Deus a glória que ele merece. 
Isso exigia tanto vigor antes como o exige agora. Como disse Samuel Rutherford: “Sem 
correr, brigar, suar, combater, não se toma o céu”.35

Poucos têm visto essa verdade com tão grande clareza como o fez Edwards. Em 
uma série de sermões sobre 1 Coríntios 13, pregados em Northampton, Massachusetts, 
em 1738,36 Edwards disse que a glória de Deus era a razão por que o mundo fora 
criado. Por conseguinte, Deus não era indiferente ao que acontecia neste mundo. No 
oitavo sermão, sobre 1 Coríntios 13.5, “[o amor] não procura os seus interesses”, 
Edward fez da chamada a uma mentalidade pública uma expressão lógica do amor 
cristão. Ele disse: “Um homem de espírito reto não é um homem de opiniões estritas e 
privadas, mas sim grandemente interessado em e preocupado com o bem da comuni-
dade à qual ele pertence, particularmente da cidade ou vila em que ele reside, e com o 
verdadeiro bem-estar da sociedade da qual ele é membro”.37 A implicação para todos 
aqueles que tinham funções públicas também era clara na mente de Edwards e deve 
ser também para nós. Ele afi rmou: “Portanto, em qualquer posto de honra ou infl uên-
cia que sejamos colocados, nele devemos mostrar que somos solícitos quanto ao bem 
do público, de modo que o mundo seja melhor para vivermos nele e, quando morrer-
mos, seja dito de nós, como foi dito nobremente sobre Davi (At 13.36), que servimos 
à nossa geração segundo a vontade de Deus”.38

35 Citado em Leland Ryken, Santos no Mundo, p. 220.
36 Jonathan Edwards, Charity and Its Fruits (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1969). 
37 Ibid., p. 169.
38 Ibid., p. 171.
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PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. Por que Calvino e outros teólogos cristãos mudaram sua opinião sobre as 
questões políticas durante a sua vida?

2. O que signifi ca para nós a franqueza deles em mudar suas opiniões políticas?

3. Quais são alguns princípios permanentes na perspectiva calvinista sobre pen-
samento político?

4. É correto planejar uma revolução contra um governo? Quem, na história do 
pensamento calvinista, pensava que a revolta armada era uma atitude legíti-
ma? Por quê? Há base bíblica para essa posição?

5. O que é ativismo civil?

6. Quais foram os três perigos concernentes à política que D. Martyn Lloyd-Jones 
advertiu?

Serviço Político Para Deus

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec24:391   Sec24:391Vivendo para Gloria 2a prova.indSec24:391   Sec24:391 10/5/aaaa   16:18:0710/5/aaaa   16:18:07



Vivendo para Gloria 2a prova.indSec24:392   Sec24:392Vivendo para Gloria 2a prova.indSec24:392   Sec24:392 10/5/aaaa   16:18:0710/5/aaaa   16:18:07



393

CAPÍTULO 27

ÉTICA CALVINISTA
NELSON KLOOSTERMAN

Adão foi inicialmente criado à imagem de Deus, para que pudesse refl etir, como por um espelho, a 
justiça de Deus. Mas aquela imagem, havendo sido apagada pelo pecado, tem de ser agora restaurada 
em Cristo. A regeneração dos santos, na verdade, outra coisa não é, à luz de 2 Coríntios 3.18, senão a 
reforma da imagem de Deus nos homens. Mas a graça de Deus, na segunda criação, é muito mais rica 
e poderosa do que na primeira. Todavia, a Escritura apenas leva em conta que nossa mais elevada 
perfeição consiste em nossa conformidade e semelhança com Deus. Adão perdeu a imagem que origi-
nalmente recebera; portanto, é necessário dizer que ela nos será restaurada por meio de Cristo. Por 
isso, o apóstolo ensina que o desígnio da regeneração é conduzir-nos de volta do erro àquele fi m para 
o qual fomos criados.1

João Calvino

O s primeiros reformadores não faziam separação entre “ética” e “dogmática”. 
Doutrina e vida eram uma só coisa. A doutrina bíblica era admitida corretamen-

te como a fonte e o fundamento essencial do viver cristão; e um viver santo era a impli-
cação necessária da doutrina sã. Portanto, inicialmente, a ética estava envolta em toda 
forma de ensino doutrinário, incluindo confi ssões, catecismos, sermões e tratados. No 
contexto do ensino, os reformadores explicaram a conduta humana moral em termos de 
revelação divina e aplicaram as grandes verdades associadas com os lemas sola Scriptura, 
sola gratia, sola fi de, solus Christus e soli Deo gloria. Ainda que João Calvino nunca tenha 
ensinado ética nem escrito um tratado sobre ética, os seus ensinos ajudaram a moldar a 
tradição da ética reformada.2 

1 Commentary em Efésios 4.24.
2 Donald Sinnema, “Th e Discipline of Ethics in Early Reformed Orthodoxy”, em Calvin Th eological 
Journal, 28, no. 1 (April 1993), p. 10. 
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394 Calvinismo na Prática

CON T EXTO BÍBLICO E T EOLÓGICO

A primeira palavra que nos ocorre quando tentamos explicar a ética calvinista é 
“teocêntrica”. A centralidade em Deus caracteriza tudo que está associado com a fé 
reformada. A soberania de Deus marca o começo, o meio e o fi m de toda a realidade, 
toda a história e toda a existência. A glória de Deus como o alvo de todas as coisas, 
especialmente do viver cristão, é o tema abrangente da ética reformada. Celebrando o 
ilimitado poder, soberania e conhecimento de Deus, o apóstolo Paulo cantou: “Porque 
dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. 
Amém!” (Rm 11.36).

Se Deus e sua soberania são o coração da ética calvinista, a união dos crentes com 
Cristo é a sua corrente sanguínea (Rm 6.1-14; 2Co 12.9; Fp 2.12-13; 4.13). A união com 
Cristo começa com a operação da fé e regeneração, por parte do Espírito Santo, na alma 
das pessoas, pelo que elas são enxertadas em Cristo e em seu corpo vivo, a igreja. Por 
meio do Espírito Santo, Cristo habita em seu povo e o alimenta com o evangelho, pela 
pregação e os santos sacramentos, de modo que eles vivam para agradar a Deus, pela 
graça. A justifi cação e a santifi cação sustentam toda a ética calvinista.3

A restauração da imagem de Deus naqueles que estão unidos com Cristo é o alvo do 
evangelho, o propósito da salvação e a plena expressão da vida cristã. Essa imagem é 
mostrada mais perfeitamente na pessoa e obra do Deus-homem, Jesus Cristo. Como 
novas criaturas em Cristo, os crentes estão sendo renovados em conhecimento, justiça e 
santidade, de acordo com a imagem de seu Criador e de seu Senhor Jesus Cristo (Cl 
3.9-10; ver também, especialmente, Rm 8.29 e Ef 4.24). Seguir o padrão estabelecido 
por Cristo é a essência da ética calvinista. Esse padrão “Cristo-mórfi co” envolve morrer 
para o pecado e viver em grata obediência para com Deus (Rm 6.1, 4-6; 8.13; 12.1; Cl 
2.20; 3.1-17). Até que Cristo retorne em glória, a forma do viver cristão é uma cruz (Gl 
6.14): os crentes morrem para o ego e para o pecado, à medida que se negam a si mesmos 
e suportam perseguição e difi culdades enviadas pela provisão divina, especialmente as 
provações suportadas por amor ao evangelho. Visto que a morte física não é o fi m da 
existência e que este mundo não é tudo que existe, os crentes vivem com uma visão dual, 
cuidando das tarefas diárias enquanto meditam na bem-aventurança da vida futura com 
Cristo. Além disso, os crentes são encorajados a perseverar na fé em meio à afl ição pela 
prospectiva real das recompensas divinas para a sua obediência. Essas recompensas se 

3 Guenther H. Haas, “Calvin’s Ethics”, em Donald K. McKim (ed.), Th e Cambridge Companion to 
John Calvin (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 94.  
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devem completamente à graça de Deus e são outorgadas em proporção ao amor do cren-
te por essa graça (Mt 16.27; Lc 17.10; Ap 22.12; Confi ssão Belga, artigo 37; Catecismo 
de Heidelberg, Dia do Senhor 24, pergunta 64).

A ética calvinista enfatiza a necessidade de viver neste mundo totalmente diante de 
Deus (coram Deo), na posição e vocação dadas pela providência divina. A obra redentora 
de Cristo não somente obtém perdão dos pecados para os crentes, mas também, o que é 
igualmente importante, restaura-os à sua vocação original de servir a Deus, em obediên-
cia e fé, em cada aspecto de sua vida.

A graça não é dada como uma alternativa ou suplemento à natureza, mas como um 
meio de restaurar a natureza; a redenção não despreza a criação, mas um dia a renovará. 
A ética reformada reconhece o chamado dos crentes para exercerem domínio e gerência 
da criação como servos de Deus, seguidores de Cristo e cooperadores com o Espírito 
Santo (quanto a esse último assunto, ver 1Co 3.9).

Portanto, Deus chama os crentes a usarem a criação e seus dons com moderação e 
liberdade. Primeiro, moderação é necessária porque o pecado produz paixões descontro-
ladas e desejos excessivos no coração humano, que leva ao mau uso dos dons da criação. 
Os crentes também são chamados à moderação para que nossa alegria nos dons da cria-
ção sejam controlados e sejamos levados ao contentamento. Esse contentamento pro-
duz paciência na adversidade e humildade para com Deus e o nosso próximo.4 Segundo, 
a liberdade cristã é um bem precioso ou, nas palavras de Calvino, “um bem de primeira 
necessidade”,5 porque ignorá-la torna a consciência temerosa e vacilante. Essa liberda-
de consiste de três partes: (1) liberdade de consciência, pois Cristo libertou os crentes da 
maldição e da condenação da lei; (2) liberdade de fi lhos que obedecem a seu Pai celestial 
sem temor de recriminação ou julgamento; (3) liberdade no uso dos dons da criação, 
servindo o próximo com amor, em vez de satisfazer as paixões pessoais de auto-satisfa-
ção e luxúria.

A  LEI  DE DEUS

A lei de Deus é o padrão para a conduta cristã. Ela expõe o caráter de Deus e sua 
perfeita justiça. A origem da lei é a vontade de Deus, que não é arbitrária nem capricho-
sa. Visto que a lei expressa a justiça e a santidade imutáveis de Deus, ela permanece para 
sempre. A lei exerce sua autoridade em toda consciência humana, dando testemunho do 

4 Ibid., p. 96.
5 Ver Inst., 3.19.1–16.

Ética Calvinista
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396 Calvinismo na Prática

bem e do mal. Até os princípios morais de justiça e eqüidade (pense na Regra Áurea ou 
na obrigação de dar a cada um o que lhe é devido) exigem a luz da revelação especial para 
que sejam interpretados, compreendidos e seguidos corretamente. Pecadores caídos 
necessitam de que o Espírito Santo os guie por meio das Escrituras a um entendimento 
correto da vontade de Deus. Não podemos entender corretamente ou obedecer a qual-
quer dos mandamentos de Deus sem a aliança da graça em Cristo. Isso acontece porque 
Cristo é o “fi m” da lei (Rm 10.14) 

As Escrituras revelam três tipos de lei divina: cerimonial, judicial e moral. Essas 
distinções se tornaram necessárias com o progresso da história da salvação. Jesus Cristo 
cumpriu cada aspecto da lei de Deus revelada no Antigo Testamento. Ele fez isso de duas 
maneiras: satisfez perfeitamente as exigências da lei e cumpriu as promessas da lei. Nele 
a lei alcançou o seu mais pleno propósito. Portanto, para o crente do Novo Testamento, 
toda prescrição e dever bíblico tem a sua fonte e essência na pessoa e obra do Salvador. 
Jesus Cristo é o alicerce, a fonte e a norma da vida cristã.

A ética calvinista também reconhece três usos da lei divina. Primeiro, como um 
freio, a lei restringe a impiedade das pessoas não-regeneradas. Segundo, como um 
espelho, a lei mostra às pessoas o seu pecado e a sua necessidade de Jesus Cristo. 
Terceiro, como um mapa, a lei guia os fi lhos redimidos de Deus ao longo do caminho 
de viver fi elmente diante dEle. Em toda a sua história, a ética calvinista tem enfatiza-
do o uso positivo da lei na vida cristã, ensinando aos crentes a obediência grata para 
com Deus.6

6 O começo do ensino moral calvinista do século XVI foi seguido pela formulação e o desenvolvi-
mento sistemático da ética calvinista no século XVII. Exemplos primitivos de ética calvinista in-
cluem as obras de Lambert Daneau (1530-1595) e Bartholomaeus Keckermann (1572/3-1609). O 
título abreviado da obra de Daneau era Ethices Christianae III (Geneva: Eustathius Vignon, 1577), e 
a obra de Keckermann intitulava-se Systema Ethicae tribus libris adornatum et publicis praelectionibus 
traditium in gymnasio Dantiscano (Hanau, 1607). Outras obras importantes da ética calvinista que 
apareceram durante esse período foram os tratados escritos por Andreas Hyperius (1553), Peter 
Martyr Vermigli (1563), William Perkins (em 1596 e 1606), Amandus Polanus (1609) e Antonius 
Walaeus (1620). A esse período pertence também Wilhelmus à Brakel (1635-1711), cujo tratado 
sobre o Decálogo (em Th e Christian’s Reasonable Service, escrito em 1700) tem dado a várias gerações 
de cristãos um compêndio confi ável de ética calvinista. (Th e Christian’s Reasonable Service, vol. 3, ed. 
Joel R. Beeke, trans. Bartel Elshout [Pittsburgh: Soli Deo Gloria, 1994], p. 35-242.)
No século XVIII, Jonathan Edwards (1703-1758) foi o mais importante defensor do calvinismo 
histórico no contexto de desafi os do pensamento iluminista; e seus tratados éticos incluem Charity 
and its Fruits (1738), originado de sermões em 1 Coríntios 13; Religious Aff ections (1746), que trata 
da espiritualidade cristã genuína; e Two Dissertations (1765), que inclui Concerning the End for Which 
God Created the World e Th e Nature of True Virtue (os sermões e duas dissertações foram reimpressos 
em Paul Ramsey (ed.), Th e Works of Jonathan Edwards, vol. 8: Ethical Writings [New Haven: Yale 
University Press, 1989]).
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Jesus Cristo é o melhor intérprete da lei. No Sermão do Monte, Jesus explicou a am-
plitude da justiça da lei que Deus exige. Ele também modelou a lei em sua própria justiça, 
tanto para com seu Pai como para com os outros, e em seu amor, o coração da lei.

Os comentaristas bíblicos têm delineado as seguintes regras para explicar a lei no 
contexto das Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento:
1. O Decálogo tem de ser interpretado espiritualmente, visto que somente Cristo 

cumpriu perfeitamente a lei e que Deus não fi cará satisfeito com uma mera confor-
midade externa. Na lei, Deus busca o nosso coração;

2. Os mandamentos negativos incluem exigências positivas, e vice-versa;
3. Cada mandamento tem de ser interpretado por sinédoque: a menção de um pecado 

específi co abrange o conjunto de pecados relacionados;
4. Os mandamentos que falam sobre o amor a Deus são mais importantes do que os 

mandamentos que se referem ao nosso próximo;
5. O ponto de partida e o alvo de todos os mandamentos é o amor.7

Essas diretrizes são lembretes importantes de que a lei de Deus é abrangente; nela, 
Deus busca o amor de nosso coração, alma, mente e força. Além disso, a ética calvinista 
não separa as duas tábuas da lei, insistindo que o amor ao próximo resulta tão-somente 
de nosso amor a Deus, e o amor a Deus se revela necessariamente em amor para com o 
nosso próximo.

No século XIX, o presbiteriano americano Robert Dabney escreveu Th e Practical Philosophy (1897), 
seu último livro, cuja parte IV trata da ética aplicada, embora a parte I ofereça uma discussão provei-
tosa sobre a psicologia dos sentimentos humanos, incluindo sensibilidades estéticas, o amor pelo 
aplauso e o amor pelo poder. Essa obra foi reimpressa sob o título de Th e Practical Philosophy of the 
Feelings, of the Will, and of the Conscience, with the Ascertainment of Particular Rights and Duties (Har-
risonburg, Va.: Sprinkle, 1984), parte I, p. 1-135; parte IV, p. 320-521.
No século XX, a ética reformada teve contribuições signifi cativas de W. Geesink (Van’s Heeren ordi-
nantiën, 4 vols. [Kampen: J. H. Kok, 1925] e Geroformeerde Ethiek, 2 vols. [Kampen: J. H. Kok, 
1931]); John Murray (Principles of Christian Conduct: Aspects of Biblical Ethics [Grand Rapids: Eerd-
mans, 1957]); Carl F. Henry, (Christian Personal Ethics [Grand Rapids: Eerdmans, 1957]); e J. Douma 
(em uma série de quinze volumes intitulada Ethische bezinning, sendo que dois desses volumes fo-
ram traduzidos para o inglês por Nelson D. Kloosterman, Th e Ten Commandments: Manual for the 
Christian Life [Phillipsburg, N.J.: P&R, 1991]; um terceiro volume também foi traduzido para o in-
glês, Responsible Conduct: Principles of Christian Ethics [Phillipsburg, N.J.: P&R, 2003]).
7 Ver Inst., 2.8.10; Francis Turretin, Institutes of Elenctic Th eology, vol. 2, trans. George Musgrave 
Giger, ed. James T. Dennison, Jr. (Phillipsburg, N.J.: P&R, 1994), p. 34–36; Westminster Larger Ca-
techism, pergunta 99; resumida em J. Douma, Th e Ten Commandments: Manual for the Christian Life, 
p. 12.

Ética Calvinista
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398 Calvinismo na Prática

C A SUÍ ST IC A E CONSCIÊNCIA

Desde sua origem, a ética reformada incluía a casuística ou a aplicação dos princí-
pios bíblicos a situações concretas, geralmente no contexto do cuidado pastoral. Em 
cartas, folhetos, comentários e tratados, os reformadores abordaram uma ampla varie-
dade de questões morais à luz das Escrituras e da história da igreja. Essas questões di-
ziam respeito a noivado, casamento, divórcio, o direito de revolta, o subsídio de juros 
monetários, vários tipos de confl itos eclesiásticos e muitos outros assuntos.8

Quanto à ética pessoal, os calvinistas reconhecem a importância da consciência 
humana na refl exão e avaliação moral. A consciência é a capacidade de auto-responsabi-
lidade de uma pessoa, uma autoridade interna que aprova ou desaprova as ações da 
pessoa. Nas crianças, essa capacidade tem de ser desenvolvida; em muitos criminosos 
habituais, ela parece ser reprimida; e, entre os incrédulos, o testemunho da consciência 
é regularmente suprimido (Rm 1.18-23).

A consciência humana funciona como um juiz assentado num tribunal. Ou a cons-
ciência nos acusa de atos errados, ou aprova os nossos atos corretos. Contudo, pelo fato 
de que o pecado afeta a consciência ao restringir sua perspicácia, a consciência não pode 
funcionar como um guia moral confi ável sem a Palavra de Deus. A fé verdadeira e uma 
consciência pura operam juntas, enquanto a incredulidade opera com uma consciência 
danifi cada e cauterizada.

A Bíblia fala sobre uma boa consciência ou uma consciência pura, uma consciência 
que não nos acusa diante de Deus e das outras pessoas. Considere o apóstolo Paulo, que 
procurava ter uma consciência pura e limpa diante de Deus e dos outros (At 23.1; 24.16; 
Rm 9.1; 1Tm 1.5; 3.9; 2Tm 1.3). Mas ele reconheceu que a sua consciência não era o pa-
drão mais elevado; antes, o juízo de Deus estabelece conclusivamente a inocência, a pu-

8 Na Inglaterra, William Perkins, chamado freqüentemente de “o primeiro casuísta reformado”, 
publicou duas obras que ofereciam conselho pastoral referentes a problemas de consciência. Essas 
obras foram rapidamente traduzidas para o latim, o alemão e o holandês, ajudando assim a defi nir a 
ética calvinista para gerações. Infl uências comparáveis para a ética calvinista foram os escritos e o 
ensino de Gisbert Voethius (1589-1676), chamado muitas vezes de “o porta-estandarte da Segunda 
Reforma”, um holandês famoso por sua oposição ao arminianismo, no grande Sínodo de Dort 
(1618-1619), e opositor da fi losofi a de Descartes. Voetius foi infl uenciado por puritanos como Wil-
lem Teelinck (1579-1629) e William Ames (1576-1633), os quais também procuraram aplicar os 
princípios bíblicos a questões específi cas do viver cristão. Quanto a uma discussão contemporânea 
sobre a casuística como parte da ética reformada, ver Nelson D. Kloosterman, “Casuistry as Minis-
terial Ethics: A Plea for Rehabilitating Moral Nature in the Church”, em J. H. F. Schaeff er, J. H. Smit 
e Th . J. M. Tromp (ed.), Nuchtere Noodzaak. Ethiek tussen navolging en compromise. Opstellen aangebo-
den aan Prof. Dr. J. Douma (Kampen: J. H. Kok, 1997), p. 106-116.  
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reza e a retidão de uma pessoa. Quando somos convertidos, purifi cados e regenerados 
pela Palavra de Deus, nossa consciência é purifi cada, pois o Espírito Santo “testifi ca com 
o nosso espírito que somos fi lhos de Deus. Ora, se somos fi lhos, somos também herdei-
ros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo” (Rm 8.16-17).

A Bíblia fala sobre uma consciência fraca (1Co 8.7), especifi camente, a consciência 
de um crente que é incapaz de aprovar as permissões morais que outros crentes desfru-
tam.9 Tanto em Romanos 14 como em 1 Coríntios 8 a 11, Paulo nos exorta a cuidar dos 
crentes fracos, a ponto de renunciarmos nossa liberdade em certas atividades para o 
bem de outros. Como diz 1 Coríntios 8.13: “E, por isso, se a comida serve de escândalo a 
meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo”. Em vez de 
entendermos a liberdade cristã como limitada por outros, devemos vê-la como uma li-
berdade para servir aos outros em amor. Como disse Calvino: “Temos o devido controle 
de nossa liberdade, se o restringi-la, quando for proveitoso agir assim, não faz qualquer 
diferença”.10

A Bíblia também fala sobre uma consciência cauterizada (1Tm 4.2), na qual a capa-
cidade de julgar o errado é resistida e silenciada. Por sua própria natureza, o pecado nega 
que somos criados para obedecer a lei de Deus. Os pecadores sem Jesus Cristo detêm a 
verdade com todo tipo de injustiça (Rm 1.18). A lei de Deus está gravada no coração de 
cada ser humano (Rm 2.15), mas o homem caído, não-regenerado, tenta justifi car sua 
indisposição de evitar o que ele sabe que é mau e de seguir o que ele sabe que é correto.

A ética calvinista respeita profundamente a autoridade de uma consciência forma-
da pela Bíblia, sem atribuir-lhe infalibilidade ou autoridade universal. Esse sistema ético 
também resiste à imposição sobre a consciência de alguém, especialmente na adoração 
a Deus, de exigências que excedem ou transgridem o que está revelado nas Escrituras.

O REINO DE DEUS

A ética calvinista ensina que os crentes são restaurados, em Cristo, à sua verdadeira 
vocação no mundo. Evitar envolver-se com o mundo signifi ca trair a vocação dada por 
Deus ao crente. No entanto, o viver cristão não se limita a este mundo. O calvinismo nos 
recorda que os cristãos vivem como peregrinos que podem ter um lar na terra, mas nun-
ca estão completamente à vontade no mundo.

9 Quanto a uma abordagem mais ampla sobre o assunto da ofença contra o crente mais fraco, ver 
Nelson D. Kloosterman, Scandalum Infi rmorum et Communio Sanctorum: Th e Relation Between Chris-
tian Liberty and Neighbor Love in the Church (Neerlandia, Alberta: Inheritance Publications, 1991).
10 Inst., 3.19.12.

Ética Calvinista
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400 Calvinismo na Prática

 Cumprir uma vocação no mundo não é um esforço individual, e sim uma atividade 
comunitária. No aspecto geográfi co, a comunidade de crentes se estende por todo o 
mundo; no aspecto histórico, ela se estende bem para trás, na história da salvação. Seu 
centro é Jesus, e seu âmbito é cósmico. As confi ssões e os teólogos reformados se refe-
rem a isso como o reino de Deus.

O reino de Deus é o domínio e o governo de Deus no mundo. Esse domínio estava 
presente na Criação, tem sido resistido desde a Queda e está sendo restaurado pela vitó-
ria de Cristo sobre o pecado, Satanás e o inferno. Entrar no reino de Deus exige novo 
nascimento e santidade operada pela fé (Jo 3.3; Mt 7.21).

O reino de Deus causa tensão neste mundo, visto que os dois se opõem mutuamen-
te. Essa tensão é aumentada pelo fato de que, embora o reino de Deus já esteja presente 
neste mundo – pois, se não estivesse, como poderíamos falar num viver cristão neste 
mundo? –, ele ainda não é pleno e perfeito. O reino de Deus está fundamentalmente 
relacionado a Jesus Cristo. Ele é o seu rei; a sua vontade, o sistema de governo do reino; 
os seus discípulos, os cidadãos do reino; e seu governo justo, o conteúdo da pregação do 
evangelho. A tensão entre o que vemos e o que ainda está por vir é mencionada em 
Hebreus 2, que diz:

Fizeste-o, por um pouco, menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste 

sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés (v. 7-8a).

Esse reino “já” foi introduzido pela vitória e entronização do rei Jesus. Mas em se-
guida lemos sobre o “ainda não”, o reino que ainda está por se realizar:

Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, 

ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas; vemos, todavia, aquele que, por um pouco, 

tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de 

glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem (v. 8b-9).

O “ainda não” do reino será completado quando Cristo retornar para exercer o seu 
reino em toda a sua glória.

Esta obra presente e futura de Jesus Cristo oferece aos crentes tanto desafi o como 
certeza neste mundo. O desafi o é a constante luta por supremacia contra o pecado e 
Satanás. A certeza é a realidade da vitória de Cristo em sua ressurreição e ascensão, cele-
bradas em cada Dia do Senhor, nos cultos da igreja, como um prenúncio do Sabbath 
eterno. A ética calvinista integra o viver diário no mundo com este ponto de vista sobre 

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec29:400   Sec29:400Vivendo para Gloria 2a prova.indSec29:400   Sec29:400 10/5/aaaa   16:18:0910/5/aaaa   16:18:09



401

o fi m dos tempos, oferecendo motivação bíblica para a santidade, a sinceridade e o auto-
controle (1Pe 4.7-11).

De acordo com a ética calvinista, os crentes nem “estabelecem” o reino de Deus 
nem “estendem o senhorio de Jesus Cristo”. Pelo contrário, orando “venha o teu reino”, 
pedimos que nos submetamos cada vez mais a Deus e à sua vontade, para que ele preser-
ve e amplie sua igreja, bem como destrua as obras do Diabo e todo poder que se levanta 
contra ele, até que chegue a perfeição de seu reino, quando ele será tudo em todos 
(Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 48). A vinda do reino de Deus não se deve ao 
nosso zelo e empenho, e sim à obra de Deus mesmo.

A É T IC A DA PAL AVR A DE DEUS

A ética calvinista é fundamentalmente a ética da Palavra de Deus, começado com o 
reconhecimento da soberania de Deus. O Espírito Santo capacita a obediência da igreja 
ao aplicar-lhe os benefícios permanentes da obra de Cristo, pela Palavra. A soberania 
divina inclui a responsabilidade humana; logo, temos de promover uma ênfase bíblica 
saudável sobre a santidade e a obediência humana em um mundo governado pela provi-
dência divina. Além disso, a ética calvinista reconhece que o pecado humano, embora 
dominante e fatal no mundo, não tem a última palavra. Aguardamos a plena manifesta-
ção da vitória de Cristo sobre o pecado e Satanás, uma vitória já experimentada pela 
igreja no nascimento espiritual e na santifi cação progressiva.

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. O que signifi ca viver coram Deo?

2. O que é a liberdade cristã?

3. Que papel a lei desempenha na ética calvinista?

4. Por que a consciência é um fator importante em considerarmos questões éticas?

5. O que é o reino de Deus segundo o entendimento calvinista?

Ética Calvinista

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec29:401   Sec29:401Vivendo para Gloria 2a prova.indSec29:401   Sec29:401 10/5/aaaa   16:18:0910/5/aaaa   16:18:09



Vivendo para Gloria 2a prova.indSec29:402   Sec29:402Vivendo para Gloria 2a prova.indSec29:402   Sec29:402 10/5/aaaa   16:18:0910/5/aaaa   16:18:09



P A R T E
S E I S

O Alvo
do

Calvinismo

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec29:403   Sec29:403Vivendo para Gloria 2a prova.indSec29:403   Sec29:403 10/5/aaaa   16:18:1010/5/aaaa   16:18:10



Vivendo para Gloria 2a prova.indSec29:404   Sec29:404Vivendo para Gloria 2a prova.indSec29:404   Sec29:404 10/5/aaaa   16:18:1010/5/aaaa   16:18:10



405

CAPÍTULO 28

DOXOLOGIA
SINCLAIR B. FERGUSON

Louvar a Deus é um dos atos mais elevados e mais puros da religião. Na oração, agimos como homens; 
no louvor, agimos como anjos.1

Thomas Watson

A fi m de preparar o cenário para a conclusão deste livro, quero convidá-lo a fazer 
um teste simples de associação. O procedimento normal desse teste é que uma 

pessoa diz uma palavra, e outra responde com a primeira palavra que lhe vem à mente. 
Assim, cavalo pode evocar, de imediato, carroça para alguns ou corrida (como numa cor-
rida de cavalos), para outros.

Eis o teste de associação de palavras:

 Calvinismo  ____________________

O substantivo doxologia ou o adjetivo doxológico vieram a sua mente? Se é verdade, 
será que isso aconteceria se o título deste capítulo fi nal fosse diferente? Os termos calvi-
nismo e doxologia não são usualmente asociados um ao outro, nem mesmo por cristãos. 
Entretanto, a argumentação deste livro como um todo e, em específi co, desta conclusão, 
é que o calvinismo é sempre doxológico. Do contrário, não pode ser verdadeiramente 
nem bíblico nem calvinista, e, portanto, no fi m das contas, não pode ser verdadeira teo-
logia. POis a verdadeira teologia leva à doxologia.

Doxologia é, literalmente, uma afi rmação ou afi rmações de louvor. Doxologias 
permeiam a Bíblia, porque permeiam a vida de fé.2 Este era o entendimento de Paulo 

1 Citado em I. D. E. Th omas, Th e Golden Treasury of Puritan Quotations (Chicago: Moody Press, 
1975), p. 209.  
2 Ver, por exemplo, Gn 24.27, Êx 18.10, 1Cr 29.10-13, Lc 1.68, Rm 9.5, 2Co 1.3-4, Ef 1.3, Ap 5.12. 
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406 O Alvo do Calvinismo

quanto à vida de Abraão: “Pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus” (Rm 4.20). O ritmo 
da vida cristã é sempre determinado por este princípio: quando a revelação de Deus em 
sua glória é assimilada pela fé, a reação é atribuirmos toda a glória a Deus.

  Paulo mesmo resumiu essa verdade no clímax dos três capítulos da teologia mais 
fortemente entretecida que encontramos nas Escrituras. Em Romanos 9 a 11, ele deli-
neou o caminho de Deus em manter-se fi el à sua Palavra, na eleição divina e na livre 
graça (Rm 9), na proclamação do evangelho (Rm 10) e na providência soberana divina 
para com os judeus e os gentios (Rm 11). Em seguida, ele concluiu: “Porque dele, e por 
meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente” (Rm 11.36).

O que Paulo enfatizou nesta passagem foi, com certeza, que o conhecimento da 
soberania de Deus exercida em todas essas esferas leva a uma resposta sincera proce-
dente do âmago da fé: “Glória seja dada a Deus para sempre” ou, nas palavras familiares, 
em latim, pelas quais o ensino da Reforma é freqüentemente resumido, soli Deo gloria – 
somente a Deus seja a glória!

Apesar dessas considerações, a expressão calvinismo doxológico pode parecer estra-
nha a muitas pessoas – um oximoro ou mesmo um contradição de termos. Quer pense-
mos nos cinco pontos do calvinismo (em termos de sua origem, intitulados mais acura-
damente de “as cinco correções do arminianismo”), quer pensemos na visão mais ampla 
do próprio João Calvino, quer pensemos no ensino de seus seguidores, como John Knox 
e os puritanos, doxologia, louvor, culto e adoração talvez não sejam palavras que nos ocor-
rem em qualquer teste de associação de palavras.

No entanto, se, como B. B. Warfi eld, consideramos o calvinismo como a teologia 
bíblica expressa em sua forma mais rica e mais plena, percebemos imediatamente que o 
efeito dessa teologia é doxologia. Isso acontece porque a teologia reformada enfatiza o 
ensino bíblico que evoca a doxologia; é ilustrada nas expressões do canto calvinista que 
encontramos na história da igreja e está evidente na experiência cristã daqueles que 
adotaram a fé reformada e viveram-na como um estilo de vida.

O EN SINO BÍBLICO

Na história bíblica, talvez o convite mais amado do Novo Testamento seja o que 
lemos nas comumente designadas “palavras consoladoras” de Cristo: “Vinde a mim, to-
dos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu 
jugo... e achareis descanso para a vossa alma” (Mt 11.28-29). Nessas palavras, há graça 
abundante; há um convite genuíno e sincero para todos que estão em necessidade de vir 
a Cristo. Ele é o amém e o sim de Deus para todas as suas promessas (2Co 1.19-20). O 

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec25:406   Sec25:406Vivendo para Gloria 2a prova.indSec25:406   Sec25:406 10/5/aaaa   16:18:1110/5/aaaa   16:18:11



407

descanso de Deus que era simbolizado (mas raramente experimentado) na antiga alian-
ça é realizado agora no derramamento do sangue de Jesus, na nova aliança.

Mas, o que está por trás dessas palavras? Surpreendentemente, para aqueles que 
estão familiarizados com essas palavras somente fora de seu contexto em Mateus 11, 
elas seguem a mais notável proclamação de louvor procedente do coração do Senhor 
Jesus: “Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra” (Mt 11.25). Mas, por que razão 
Cristo expressou essa adoração? Foi “porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruí-
dos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me 
foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece o 
Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar” (Mt 11-27).

O convite de Jesus para que confi emos nele procede de seu louvor ao Pai. Esse lou-
vor é proferido por causa da livre eleição de Deus. Em sua soberana determinação (sua 
graciosa vontade, Mt 11.26), Deus ocultou sua verdade de alguns e revelou-a a outros; 
somente a graça eletiva do Filho abre o caminho para o conhecimento do Pai. Esse louvor 
de Jesus pressupõe a depravação e a incapacidade humana (o Pai não é conhecido pelo 
homem natural). Esse louvor se fundamenta na escolha divina pela qual Deus tanto ocul-
ta como revela e afi rma o soberano beneplácito de Deus na graça irresistível. O que deixa 
algumas pessoas bastante impressionadas é o fato de que Jesus faz tudo isso no contex-
to do mais claro, amoroso e gracioso convite para que os pecadores venham a ele para 
achar descanso.

Não é surpreendente que estes versos de um hino famoso tenham sido escritos por 
um calvinista, Horatius Bonar:

Ouvi a voz de Jesus a dizer: ‘Vem descansar em mim;

Inclina, alma fatigada, inclina a cabeça em meu peito’.

Vim a Jesus como estava, fatigado, arruinado e triste;

Achei nele um lugar de descanso, e ele me tornou feliz.3

Fundamentar a doxologia na liberdade, glória, graça e soberania de Deus – em resu-
mo, na divindade de Deus – é um padrão que encontramos repetida e freqüentemente 
no Novo Testamento. E não é nos textos mais recônditos do Novo Testamento que ve-
mos a doxologia relacionada intimamente com as verdades que os “calvinistas” afi rmam, 
e sim naquelas passagens que são amadas por todos os crentes.

3 Do hino “I Heard the Voice of Jesus Say”, escrito por Horatius Bonar, 1846.

Doxologia
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408 O Alvo do Calvinismo

Que cristão nunca achou consolação nas palavras de Romanos 8.28 – com certeza, 
um dos textos preferidos das Escrituras. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. 
Sim, mas como sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a 
Deus? Temos esta segurança: porque somos chamados segundo o propósito de Deus. E, 
onde está arraigado esse propósito, senão na disposição soberana e pré-temporal de 
Deus? “Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem 
conformes à imagem de seu Filho, a fi m de que ele seja o primogênito entre muitos ir-
mãos. E aos que predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses tam-
bém justifi cou; e aos que justifi cou, a esses também glorifi cou” (Rm 8.29-30).

O uso repetido e consistente do tempo aoristo nos verbos principais desta passa-
gem, por parte de Paulo, ressalta a certeza e a delimitação da soberania de Deus. Nada 
pode resistir à sua vontade. Além disso, essas verdades estimularam Paulo a falar com 
um coração doxológico e um lirismo confi ante – de fato, exuberante – em face de tudo 
que poderia se opor à obra de Deus nele e em favor dele.

Poderíamos ilustrar este ensino com várias outras passagens. A doxologia de 
Efésios 1 (“Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... para louvor da glória de 
sua graça... para louvor da sua glória... em louvor da sua glória”) está fundamentada na 
eleição soberana e amorosa de Deus e no seu derramamento igualmente soberano de 
todas as bênçãos espirituais em nós. A fé recebe essas bênçãos, mas não é a sua causa.

De modo semelhante, a doxologia que abre 1 Pedro expressa o louvor daqueles que 
foram escolhidos por Deus, trazidos à nova vida pelo novo nascimento espiritual e sobe-
rano, os quais perseveram por que Deus persevera com eles (1Pe 1.1-5). A fé apropria-se 
de tudo isso, mas não é a sua origem. Antes, somos “guardados pelo poder de Deus [um 
particípio passivo presente], mediante a fé”.

Este ensino deveria ser inquestionável. Nas Escrituras, o louvor a Deus resulta do 
senso de que somos depravados e nada podemos contribuir para a nossa salvação – ape-
sar disso, Deus se agradou em salvar-nos. Ele nos escolheu; o sangue de Cristo fez expia-
ção por nós; o Espírito Santo operou irresistivelmente em nós (apesar de nossa resistên-
cia inicial), para nos dar vida nova; e perseveramos, como santos, por causa da 
perseverança de Deus conosco. Este ensino bíblico é precisamente o que mais tarde foi 
chamado de calvinismo.

O admirável, porém abstrato “rabi” John Duncan (1796-1870), professor de he-
braico no New College, Edimburgo, leu certa vez, em voz alta, as palavras do hino “And 
Can it Be Th at I Should Gain”, de Charles Wesley:

Muito tempo meu espírito esteve preso
No pecado e nas trevas da natureza;

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec25:408   Sec25:408Vivendo para Gloria 2a prova.indSec25:408   Sec25:408 10/5/aaaa   16:18:1110/5/aaaa   16:18:11



409

Teus olhos difundiram um raio vivifi cador;
Despertei, o cárcere resplandeceu de luz;
As cadeias caíram, o coração fi cou livre;
Levantei-me, saí e te segui.
As cadeias caíram, o coração fi cou livre;
Levantei-me, saí e te segui.4

Duncan comentou ironicamente, “amigo, onde está o seu arminianismo agora”? 
Os irmãos Wesley eram realmente arminianos em teologia (embora tivessem a convic-
ção de que muitos de seus ensinos “chegavam bem perto do calvinismo”).5 Mas, 
nesse ponto, as expressões de louvor de Charles Wesley estavam alicerçadas numa 
teologia emprestada de uma pregação de seu amigo George Whitefi eld a respeito do 
novo nascimento. 

Wesley nos convida a louvar a Deus por sua obra soberana, libertadora, antece-
dente e divina na alma, sua obra que tanto nos desperta como nos salva. Quando 
Wesley faz isso, ele é forçado a usar um ponto de referência calvinista. Um pouco de 
refl exão ressaltaria quão contraditório é cantar louvores a Deus por algo que ele não 
fez. É claro que hinos podem ser escritos como paródias da doutrina calvinista, mas 
em raras ocasiões ouvimos hinos que celebram o “livre-arbítrio”. Entretanto, os gran-
des hinos de épocas passadas, como os seus antecessores nas Escrituras, louvam a 
Deus por ser Deus, por ser soberano, por ser um Deus salvador e protetor. Lançando 
um olhar crítico sobre o mundo evangélico contemporâneo, é difícil imaginar que ti-
pos de hinos de adoração e louvor poderiam ser escritos pelos seguidores do teísmo 
aberto (cujo principal inimigo parece ser o calvinismo). Louvamos a Deus por ele ser 
como nós, no sentido de não ser nem soberano sobre todas as coisas no presente, nem 
ciente do que se descortinará no futuro?

A maioria dos hinos do passado demonstram o fato de que a própria natureza do 
calvinismo é doxológico, e que toda doxologia depende, realmente, dessa teologia bíblica. 
Considere, por exemplo, este famoso hino de Augustus Montague Toplady (1740-1778):

Não pelos labores de minhas mãos
Posso cumprir as exigências de tua lei;
Se meu zelo não conhecesse descanso,

4 Do hino “And Can It Be Th at I Should Gain”, escrito por Charles Wesley, 1738. 
5 Extraído de Minutes of Some Late Conversations between the Rev Mr Wesleys and Others, Conversation 
II, August,  1745, Bristol, em Th e Works of John Wesley, vol. 8 (Grand Rapids: Baker, 1979), p. 284. 

Doxologia
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Se minhas lágrimas jorrassem sempre,
Tudo isso não poderia expiar o pecado;
Tu tens de salvar; somente tu o podes.

Nada em minhas mãos eu trago,
Apenas à tua cruz me apego;
Despido, venho vestir-me em ti;
Desamparado, busco tua graça;
Sujo, eu me apresso à Fonte;
Lava-me, Salvador, ou eu morro.6

Isto é calvinismo em poesia: tal é a nossa depravação e incapacidade, que “Tu tens 
de salvar; somente Tu o podes”. Somente essas ênfases que caracterizam o calvinismo 
podem produzir essa teologia em forma de poesia. De fato, o calvinismo é mais ressal-
tado e mais deliberadamente enunciado em alguns escritores de hinos. Essas mesmas 
verdades expressaram-se no espírito mais pastoral de homens como John Newton e 
seu hino “Preciosa graça”. O que torna a graça tão admirável é o fato de que ela liberta 
e salva soberanamente, do começo ao fi m. Visto que toda verdadeira doutrina sobre a 
providência enfatiza a absoluta soberania de Deus nos detalhes da vida, o cantar apro-
priado sobre a providência de Deus está, caracteristicamente, fundamentado nessa 
ênfase calvinista.

Portanto, não é surpreendente descobrir que à época da Reforma, enquanto Ulrich 
Zwinglio, apesar de suas próprias realizações musicais, resistia a que se cantasse no 
culto, Calvino insistia nisso. E, enquanto esteve em Strasbourg, o próprio Calvino colo-
cou em versos vários dos salmos para o uso no canto congregacional e, depois, encorajou 
outros a fazerem o mesmo em Genebra. Ainda usamos algumas dessas melodias. A do-
xologia acomoda-se confortavelmente na teologia reformada; na verdade, é exigida por 
esta como uma necessidade lógica e espiritual.

EXPERIÊNCIA CRI STÃ

A teologia calvinista sempre colocou grande ênfase no conhecimento bíblico e dou-
trinário. Somos transformados pela renovação de nossa mente (Rm 12.1-2). Essa trans-
formação é um pré-requisito para a nossa adoração a Deus, pois é mediante a iluminação 

6 Do hino “Rock of Ages, Cleft for Me”, escrito por Augustus M. Toplady, 1776.
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do Espírito em nossa mente, por meio das Escrituras, que ganhamos entendimento de 
Deus e de seus caminhos. Mas o calvinismo – especialmente, em suas formas consisten-
tes – nunca foi apenas intelectual. A história do cristianismo reformado é também a 
história da mais elevada ordem de experiência espiritual. A doutrina calvinista expressa 
em palavras de louvor que exaltam a Deus leva a uma experiência cristã distintiva. As 
músicas compostas intelectualmente com a teologia calvinista e cantadas com entusias-
mo no culto reformado também podem ser ouvidas no estilo de vida e na experiência 
dos cristãos reformados.

A seriedade do mundo e do ponto de vista reformado sobre a vida implica que a 
melodia, mesmo tocada em um tom menor, continua sendo uma melodia. De fato, usan-
do a metáfora de Calvino, quando a melodia é tocada na igreja, ela se torna uma sinfonia 
gloriosa7 que combina os seguintes temas:

• Confi ança na soberania de Deus.
• A experiência do poder da graça de Deus em salvar pecadores incapazes e sem 

esperança. 
• Um senso avassalador de ser amado por um Salvador que morreu específi ca e 

efi cazmente pelos pecados do adorador.
• A descoberta de uma graça que liberta o crente para que ele creia, sirva e ame a 

Cristo, embora não destrua a sua vontade.
• A tranqüilidade e a confi ança produzidas pelo conhecimento de que Deus se 

comprometeu a perseverar com seu povo, “até que a igreja de Deus resgatada 
esteja salva, para nunca mais pecar”.8

Todos esses temas se unem para dar a glória somente a Deus.
A essência da vida calvinista é viver de um modo que glorifi que a Deus. Afi nal de 

contas, isso é a implicação da resposta à pergunta inicial do Breve Catecismo escrito 
pelos teólogos da Assembléia de Westminster: “O fi m principal do homem é glorifi car a 
Deus e desfrutá-lo para sempre”. Esta é a surpresa do calvinismo para muitas pessoas: a 
glória de Deus e a alegria do homem não são opostos, mas sim correlacionados nos pro-
pósitos de Deus.

A idéia de que a glória de Deus diminui o homem e priva-o dos prazeres é, à luz 
(ou deveríamos dizer “trevas”?) de Gênesis 3, uma mentira a respeito de Deus que 

7 John Calvin, Commentary on the Book of Psalms, vol. 5, trans. and ed. James Anderson (Edinbur-
gh: Calvin Translation Society, 1845), p. 178.    
8 Do hino “Th ere Is a Fountain Filled with Blood”, escrito por William Cowper, 1771. 

Doxologia

Vivendo para Gloria 2a prova.indSec25:411   Sec25:411Vivendo para Gloria 2a prova.indSec25:411   Sec25:411 10/5/aaaa   16:18:1210/5/aaaa   16:18:12



412 O Alvo do Calvinismo

foi trocada pela verdade (Rm 1.25). É uma teologia satânica que coloca Deus contra 
o homem.

Em contraste profundo, a teologia bíblica que exalta a Deus em sua graça e glória sobe-
ranas abre o caminho para que o homem desfrute de uma realidade bem diferente. Essa teo-
logia oferece ao homem a experiência e o deleite nos ricos prazeres da restauração da comu-
nhão com Deus, da transformação na semelhança de Cristo e da antecipação de estar com 
Cristo, onde ele está, para vê-lo em sua glória (Jo 17.24). Essa era a opinião de Isaac Watts:

As tristezas da mente
Sejam removidas dali;
A religião nunca foi criada
Para aviltar nossos prazeres.

Deve recusar-se a cantar
Quem nunca conheceu a Deus;
Mas os favoritos do rei celestial
Podem divulgar as suas alegrias.

Lá veremos a face do Senhor,
E nunca, nunca pecaremos!
Lá, dos rios de sua graça,
Beberemos prazeres infi ndos.

Sim, antes de acordarmos
Para aquele estado imortal,
Pensar nessa bênção admirável
Deve produzir alegrias constantes.

Os homens da graça descobriram
Que a glória começa nesta vida.
Neste solo terreal, frutos celestiais
Podem brotar da fé e da esperança.

O monte de Sião produz
Milhares de doçuras sagradas
Antes de chegarmos aos campos celestiais
Ou de andarmos nas ruas de ouro.9

9 Do hino “Come, We Th at Love the Lord”, escrito por Isaac Watts, 1707.
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Essa era, com certeza, a perspectiva que Warfi eld tinha em mente quando descre-
veu os frutos da doxologia calvinista, em uma história que ele conta em seu ensaio “Is 
the Shorter Catechism Worthwile” [O breve catecismo é valioso]?

Temos este pequeno exemplo de experiência pessoal de um importante ofi cial do exército dos 
Estados Unidos. Ele estava numa grande cidade do Oeste numa época de agitação intensa e 
tumulto violento. As ruas eram tomadas todos os dias por uma multidão perigosa. Um dia ele 
observou a aproximação de um homem que possuía uma singular combinação de calma e fi r-
meza de espírito, cuja própria conduta inspirava confi ança. Ele fi cou tão impressionado com a 
postura do homem em meio ao tumulto que, ao passar por ele, voltou-se para vê-lo e percebeu 
que o estranho fi zera o mesmo. Ao observar que o ofi cial se voltara, o estranho virou-se ime-
diatamente para ele e, tocando-o ao peito com seu dedo indicador, perguntou-lhe sem rodeios: 
‘Qual é o fi m principal do homem?’ E, ouvindo a contra-senha: ‘O fi m principal do homem é 
glorifi car a Deus e desfrutá-lo para sempre’, ele disse: ‘Ah! Eu sabia, por sua aparência, que 
você era um rapaz do Breve Catecismo!’ ‘Ora, isso era o mesmo que eu estava pensando sobre 
você’, replicou o outro.10

Isso é calvinismo doxológico – uma melodia tocada em meio a um mundo de caos, 
uma vida vivida no conhecimento de que Deus é o Senhor, de que o Salvador é também 
o Criador que sustenta todas as coisas. Portanto, posso ter esta certeza:

O meu único conforto é meu fi el Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço, em corpo e alma, na 
vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue Ele pagou por todos 
os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal manei-
ra que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fi o de cabelo. Além disto, tudo 
coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e 
me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração.11 
  
Isso é o calvinismo doxológico. Quando o vemos e o ouvimos, não temos qualquer 

dúvida de que estamos diante da mais excelente apresentação do cristianismo.

10 B. B. Warfi eld, Selected Shorter Writings, ed. John E. Meeter (Nutley, N.J.: P&R, 1970), p. 383–384.
11 Catecismo de Heidelberg, resposta 1.
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414 O Alvo do Calvinismo

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. O que signifi ca o termo doxológico?

2. O que é o calvinismo doxológico?

3. Como a adoração é entendida com base no entendimento doxológico calvi-
nista?

4. Como o calvinismo doxológico se manifesta na experiência humana?
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