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RESUMO 

 

Aborda o movimento chamado de Novo Calvinismo que foi estabelecido pela mídia norte-

americana como uma das dez idéias que estão mudando o mundo. Analisa o surgimento do 

movimento e seu destaque concedido por importantes mídias norte-americanas como Time 

Magazine e New York Times. Relata os principais pontos teológico-práticos do movimento e 

de seus autores representativos, bem como as principais esferas de atuação do mesmo. 

Compara o movimento denominado Novo Calvinismo com o Calvinismo tradicional, 

enfatizando a continuidade e as discrepâncias do mesmo em relação ao seu antecessor. 

Estabelece o verdadeiro pano de fundo do movimento, bem como seu principal apelo à época 

atual. Avalia os aspectos psico-sociais do movimento, constata a fraca influência sócio-

cultural dele e busca estabelecer os potenciais do Novo Calvinismo para dialogar com a época 

atual. Fornece subsídios para uma complementação teológica do movimento à luz do 

Kuyperianismo. Conclui que o Novo Calvinismo ainda não é uma influência real e duradoura 

para o mundo, mas aponta os caminhos para como poderia ser. 
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ABSTRACT 

 

 

Approaches the movement called New Calvinism which was established by the North 

American media as one of the 10 ideas changing the world. Analyses the birth of the 

movement and its appearance in important North American media outlets such as Time 

Magazine and New York Times. Relates the main theological and practical points of the 

movement as well the authors which are most associated with New Calvinism and the main 

spheres of influence of the movement. Compares New Calvinism with Traditional Calvinism, 

emphasizing the continuity and the discrepancies the most recent movement with its 

predecessor. Establish the real backdrop of the movement as well as its main appeals to the 

modern day and age. Evaluates the psychological and social aspects of the movement and 

notes the small influence it has on society and culture and seeks to point out the potential that 

New Calvinism has to dialogue with the modern age. Supplies theological material for 

complementation in light of Kuyper's ideas. Concludes that New Calvinism has not yet truly 

influenced the world in a lasting way, but it surely points a possible way to do so.  
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1  INTRODUÇÃO 
 

  

 

 

 

 Em Março de 2009, a famosa revista semanal americana Time listou as dez ideias que, 

segundo a revista, estão mudando o mundo. O esforço do órgão midiático foi o de coletar as 

ideias variadas que estão fazendo diferença na cultura norte-americana atual e que possuem 

alcance global. Uma das ideias listadas (a terceira), para surpresa de muitos, foi o Novo 

Calvinismo. O autor escreveu: 

O Calvinismo está de volta, e não apenas no âmbito da música. A resposta de João  

Calvino, no século xvi, aos excessos do catolicismo na forma de ―compre o seu 

livramento do purgatório‖ é a mais recente história de sucesso do evangelicalismo. 

(David Van Biema, 2009). 

 Para Time, o sucesso do Calvinismo ressurgido no evangelicalismo pode estar no fato 

de que consegue oferecer ao mundo atual, especialmente aos jovens, uma base segura para a 

vida (um ideal) por causa de sua crença inerente na completa e absoluta soberania de Deus. O 

Calvinismo que parecia estar morto ressurge, segundo a Time Magazine, em pleno século 21 

no ano do aniversário de 500 anos do Reformador João Calvino, oferecendo aos jovens aquilo 

que o progresso material, a vida desvinculada dos padrões morais ou a religiosidade de auto-

satisfação e pouco compromisso não conseguiu oferecer: um entendimento sólido do sentido 

da vida a partir da soberania de Deus. E certamente surpreendeu a todos aqueles que já o 

tinham por morto e enterrado. 

 Tão surpreendente quanto ver Time Magazine listar o Novo-Calvinismo entre as dez 

ideias que estão mudando o mundo foi ver que das dez, ela é a única ideia religiosa. As ideias 

abordam assuntos como política, economia, tecnologia biomédica e relações internacionais. 

Pela ordem são: 1) Empregos são os novos recursos (Jobs are the New Assets), 2) Reciclando 

os subúrbios (Recycling the Suburbs), 3) O Novo Calvinismo (The New Calvinism), 4) 

Restabelecendo o Inter-estado (Reinstating the Interstate). 5) Amortalidade (Amortality), 6) 

Africa: destino de negócios (Africa, Business Destination), 7) O alugue-um-país (The Rent-a-

Country), 8) Bio-bancos (Biobanks), 9) Lojas de sobrevivência (Survival Stores), 10) 

Inteligência ecológica (Ecological Intelligence). Como se pode ver a partir de uma simples 

leitura dos tópicos, o item 3 que trata do Novo Calvinismo é destoante em relação aos demais 

itens. 



 

 

 As conceituações a respeito do Novo Calvinismo exposto por Time não deixaram 

claro, entretanto, até que ponto esse movimento é realmente algo novo, e ainda menos a 

relação dele com o Calvinismo clássico. A revista não se arrisca igualmente em dizer quais 

são os verdadeiros potenciais desse movimento para dialogar com a época atual. Como é 

próprio de muitas matérias curtas, a revista não se preocupou em fazer uma pesquisa profunda 

do assunto, apenas se contentou em listar o Novo Calvinismo, a partir de uma análise 

generalizada do atual estado do evangelicalismo americano, citando alguns autores e 

descrevendo sem riqueza de detalhes a influência desse pensamento na cultura atual. Mesmo 

assim, deve ser observado que não é comum órgãos midiáticos de tal alcance conceder 

destaque desse nível a movimentos religiosos, e sem dúvida alguma, o Calvinismo nunca foi 

alvo de uma exposição dessas, a não ser no sentido pejorativo, com todas as teorias ligadas ao 

surgimento do capitalismo. Portanto, constitui-se um feito extraordinário o Calvinismo figurar 

em tão expressiva revista como uma das dez ideias que estão mudando o mundo. 

 Entretanto, muito antes de Time Magazine listar o Calvinismo como uma real 

influência na sociedade, o teólogo e estadista holandês Abraham Kuyper (1837-1920) já havia 

previsto, ou talvez deva ser dito, idealizado o potencial do Calvinismo para o futuro da 

humanidade. Em suas famosas palestras sobre o Calvinismo (Stone Lectures), proferidas no 

seminário de Princeton há mais de cem anos (1898) Kuyper, que foi primeiro ministro da 

Holanda durante os anos de 1901-1905 e fundador do Partido Anti-Revolucionário Holandês, 

defendeu que o Calvinismo tinha uma agenda para o futuro, pois poderia ser a solução para os 

dilemas da modernidade. (2002, p. 180). Antes mesmo das duas guerras mundiais, ele havia 

diagnosticado que os avanços da civilização não traziam a solução para os conflitos da 

existência humana e, apesar de toda a euforia por causa do progresso da Modernidade, previu 

tempos difíceis. Ainda plenamente dentro do que se convencionou chamar de ―Modernidade‖, 

ele viu (e anteviu) que se por um lado o progresso científico e tecnológico trazia mais 

facilidades para a existência humana e até mesmo mais longevidade, por outro o mundo não 

conseguia se livrar do pessimismo de Schopenhauer ou da zombaria amarga de Nietzsche que 

foram críticos da Modernidade. (2002, p. 180-181). 

 Kuyper viu no Calvinismo uma abrangente força cultural e religiosa capaz de 

influenciar positivamente o mundo e neutralizar o pessimismo persistente apesar do 

progresso. O Calvinismo para Kuyper, mais do que o Catolicismo ou o Luteranismo, oferecia 

o verdadeiro envolvimento com a sociedade que poderia operar sua transformação. Kuyper 

formulou uma estratégia calvinista de ação, um modo de viver e apresentar a religião que, 

segundo ele, poderia florescer no futuro. Sua proposta era simples, porém não simplista: 



 

 

aplicar o conceito da soberania de Deus a todas as esferas da existência humana e assim 

extrair dela a plenitude de uma existência para a glória de Deus. Essa proposta que de certo 

modo re-interpretava o Calvinismo ficou conhecida como Neo-Calvinismo (O movimento 

atual é chamado Novo Calvinismo (New-Calvinism). Nesse trabalho manteremos a distinção 

terminológica: Neo-Calvinismo – Kuyper, Novo Calvinismo – movimento atual.). Em nossa 

opinião, entretanto, não era realmente um Neo-Calvinismo porque em sua essência a proposta 

de Kuyper se coadunava perfeitamente com os ideais de Calvino, embora não com os de todos 

os calvinistas posteriores a Calvino. Talvez por isso, apesar da grandiosidade da vida de 

Kuyper, o projeto dele não tenha sido levado adiante, pelo menos não como talvez ele próprio 

esperasse
1
. Ao vermos o destaque concedido por Time ao Novo Calvinismo precisamos nos 

perguntar se esse movimento pode ser, em algum sentido, uma continuação do Neo-

Calvinismo de Kuyper. É preciso questionar se esse ―Novo Calvinismo‖ tem realmente 

potencial para influenciar a sociedade atual nos mesmos moldes idealizados por Kuyper e se é 

realmente uma ideia que está ―mudando o mundo‖. 

Para responder a esses questionamentos é necessária uma análise do movimento 

chamado de Novo Calvinismo. É preciso identificar qual é a relação entre esse movimento e o 

Calvinismo tradicional. Analisando o Calvinismo clássico ou tradicional, Alister McGrath 

demonstrou que ―era bem mais do que uma teologia; ele era visto como uma ideologia 

progressista que parecia capaz de atingir o mundo como uma tempestade e de ter um impacto 

profundo sobre a cultura da época‖. (2004, p 279). Portanto, nossa análise buscará responder 

se o ―Novo Calvinismo‖ corresponde a isso, se tem esse mesmo potencial e se representa um 

novo diálogo significativo com a contemporaneidade no sentido de um aggiornamento da 

tradição reformada, ou se é apenas um movimento que foi superestimado por Time Magazine. 

De certo modo, estamos trilhando aqui um tema novo e pouco abordado. Muitas obras 

acadêmicas têm procurado demonstrar a influência que o Calvinismo teve no mundo ocidental 

                                                           
1
 O filósofo holandês Herman Dooyeweerd (1894-1977) é geralmente tido como um dos principais 

continuadores das ideias de Kuyper. Dooyeweerd procurou desenvolver uma filosofia completamente 

reformada, na tradição da ênfase de Kuyper sobre a antítese e a soberania de esferas (Godfrey, 1990, p. 

144). Dooyeweerd tentou descrever a realidade como uma criação de Deus que tem seu significado em 

Deus. Ele tentou construir uma teoria filosófica do conhecimento a partir do Calvinismo com 

implicações científicas (Dooyeweerd 1975). Sua obra principal foi intitulada ―A New Critique of 

Theoretical Thought‖ em quatro volumes (1953-1958). Mas a filosofia de Dooyeweerd se manteve 

apenas dentro de pequenos círculos eruditos sem qualquer apelo popular. Herman Bavinck (1854-

1921) foi, além de companheiro, um colaborador de Kuyper, tendo escrito uma teologia sistemática 

excepcional chamada ―Gereformeerde Dogmatiek‖ em quatro volumes (1895-1899). 



 

 

no campo da economia, da política, das artes, etc
2
. Outras desenvolveram extensivamente o 

sentido da cosmovisão reformada
3
. O objetivo desse trabalho vai além. Aproveitando o que já 

foi descoberto por essas pesquisas, queremos avaliar o que o Calvinismo ainda pode fazer 

nesse mundo, ou seja, qual é o futuro do Calvinismo a partir do movimento denominado Novo 

Calvinismo. Com relação ao Novo Calvinismo ainda não há estudos aprofundados sobre sua 

relação com o Calvinismo clássico e nem seu relacionamento com a cultura atual. Portanto, 

até certo ponto pioneiramente, tentaremos fazer essa correlação. 

Uma importante fonte para este trabalho é o artigo de Biema (2009), na Revista Time, 

listando o Calvinismo como uma das dez ideias que estão mudando o mundo agora. Como já 

foi observado, o artigo causou surpresa nacional e internacional, ao demonstrar como o 

Calvinismo estava ressurgindo entre os jovens e ajudando a remodelar a cultura americana. 

Outro artigo fundamental é o de Worthen (2009) no New York Times sobre o controvertido 

pastor de Seattle, Mark Driscoll, que mesclando Calvinismo estrito com abertura cultural, tem 

conseguido construir uma grande igreja e influenciar os jovens americanos. Também um 

artigo de Hansen (2008) na Revista Cristianismo Hoje (Versão da Christianity Today) marca a 

trajetória do referido pastor (Mark Driscoll) e seu Calvinismo emergente.  

 Para alcançar nosso objetivo utilizaremos a metodologia de análise de conteúdo 

mediante pesquisa bibliográfica tanto impressa, quanto virtual. Nosso objetivo será: 1) 

Investigar o surgimento do Novo Calvinismo como movimento principalmente na mídia 

americana. 2) Buscar a identificação entre o Novo Calvinismo e o Calvinismo tradicional a 

partir de conceituações que os próprios proponentes do Novo Calvinismo têm feito. 3) Avaliar 

a razão do crescimento e a capacidade do movimento de dialogar com a cultura atual. 

 Nosso roteiro para alcançar esse objetivo será o seguinte: No primeiro capítulo 

tentaremos estabelecer o que é esse movimento chamado de Novo Calvinismo. O movimento 

precisará ser analisado principalmente através das publicações midiáticas (até por causa da 

emergência recente do mesmo) e análises das obras dos autores representativos. Nesse 

capítulo ficará claro que o Novo Calvinismo é um movimento autêntico e que opera 

                                                           
2
 Ver o clássico trabalho de Weber (2007). Ver também a série de artigos editados por Reid (1990). 

Ver o trabalho de Biéler (1990). Outras obras indicadas: McNeill (1967); McKim (2004). Wallace 

(2003).  
3
 O filósofo-teólogo calvinista Francis Schaeffer trabalha com uma cosmovisão reformada. (Schaeffer, 

2002). Herman Dooyeweerd também trabalha com um conceito de filosofia reformada dentro da 

cosmovisão calvinista. (1975; Ver também Oliveira, 2004). Nancy Pearcey também tem trabalho no 

sentido de demonstrar a cosmovisão do Cristianismo, no âmbito do evangelicalismo. (2006). E é claro, 

o próprio Kuyper. (2002). Para avaliação da obra de Kuyper ver: McGoldrick, 2000; Heslam, 1998; 

Vandenberg 1960. 



 

 

principalmente através da Internet, alcançando jovens através da música e da pregação 

calvinista em linguagem atualizada. 

 No segundo capítulo faremos uma identificação do movimento tentando compreender 

sua relação no sentido de desenvolvimento ou rompimento com o Calvinismo clássico. 

Tentaremos buscar no Calvinismo clássico as prováveis raízes do Novo Calvinismo e 

daremos atenção especial às distinções que os novos calvinistas têm feito em relação ao 

Calvinismo clássico. Nesse capítulo ficará claro que o Novo Calvinismo não honra a tradição 

calvinista de forma completa, antes se mantém focado em aspectos específicos e doutrinários 

do Calvinismo tradicional. 

 No terceiro capítulo avaliaremos por que o Novo Calvinismo parece fazer tanto 

sucesso. Procuraremos demonstrar algumas razões psicológicas e sociológicas desse 

ressurgimento, além de demonstrar quais são realmente os potenciais do movimento para a 

época atual. Acreditamos que a razão do crescimento do Novo Calvinismo seja determinado 

pela atual situação psico-social do Evangelicalismo norte-americano. O apelo para a 

Soberania de Deus e a mensagem de denúncia da teologia frouxa do Evangelicalismo tem 

encontrado espaço dentro do atual estágio da religião e cultura americana. Após essa análise, 

procuraremos dialogar com o movimento, apontando suas fraquezas e aquilo que poderia 

torná-lo mais consistente para dialogar com a época atual que em nossa opinião é um encontro 

com a cosmovisão calvinista interpretada por Kuyper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2  O SURGIMENTO DO NOVO CALVINISMO 
 

 

 

 

 

 O Novo Calvinismo (new-calvinism) que Time Magazine disse ser uma das dez ideias 

que estão mudando o mundo é um movimento norte-americano que tem repercussão na 

Europa e em todo o mundo. O movimento busca manter a mensagem do Reformador João 

Calvino, ao mesmo tempo em que aplicá-la apropriadamente ao mundo atual. Por isso, o 

Novo Calvinismo pode ser caracterizado como um movimento que demonstra abertura 

principalmente para novas formas litúrgicas e aceitação de modismos culturais, ao mesmo 

tempo em que mantém o formalismo das doutrinas historicamente reformadas. O movimento 

se apresenta como uma espécie de ―corretivo‖ da apresentação tradicional do Calvinismo que 

tem se mantido intelectualizada demais e apegada às tradições locais de comunidades e 

gerações fechadas, segundo a crítica dos proponentes do movimento. 

 Não é fácil identificar um momento histórico específico em que esse movimento 

surgiu. Talvez isso realmente nem seja possível, pois o Calvinismo nos Estados Unidos é 

muito antigo, como veremos nesse trabalho, e sempre houve uma sucessão de calvinistas 

atuando principalmente nas Igrejas Presbiterianas, Reformadas e Batistas. Vários seminários 

importantes nos Estados Unidos buscam ser genuinamente calvinistas. Segundo a Times 

Online, uma pesquisa mostra que cerca de trinta por cento dos pastores que se formam na 

maior denominação evangélica americana, a Convenção Batista do Sul, se autodenominam 

calvinistas. (Calvin: Still hot at 500, 2009). Isso significa que a cosmovisão reformada tende 

cada vez mais a ser uma ―cosmovisão evangelical‖, e isso pode ser visto pelo fato de 

denominações como a Batista, a Metodista, e até mesmo a Assembléia de Deus, estarem 

―bebendo‖ dessa cosmovisão através de autores anglicanos e calvinistas como John Stott, J. I. 

Packer, Michael Green, Alister McGrath, N.T.Wright e outros. (Cavalcanti, 2009, p. 36-37). 

De fato, o conceito de cosmovisão do Calvinismo não é particularidade de uma denominação, 

mas um conceito completo, uma visão abrangente do mundo sob uma perspectiva cristã que 

pode ser perfeitamente adotada por muitas denominações. 

 O que Time Magazine chamou especificamente de Novo Calvinismo é um movimento 

com abertura litúrgica e cultural maior do que a demonstrada pelos autores citados acima e de 

outros calvinistas clássicos dos Estados Unidos como R. C. Sproul, e que é ensinado em 



 

 

seminários calvinistas conservadores como o Westminster Theological Seminary e o Calvin 

Theological Seminary. O Novo Calvinismo facilmente ultrapassa as barreiras 

denominacionais e recebe grande acolhida entre os jovens evangélicos norte-americanos. Não 

tem o mesmo apego por tradições eclesiásticas, mas se preocupa com a manutenção da 

doutrina calvinista histórica, desejando aplicá-la aos anseios das pessoas nos dias atuais. 

 

 

  

2.1 O Novo Calvinismo na Mídia 

 

 

2.1.1 O Novo Calvinismo em Time Magazine 

 

 O autor do artigo da Revista Time, David Van Biema
4
 traçou a genealogia do 

movimento através das novas músicas que fazem sucesso entre os jovens americanos e que 

evocam os grandes temas calvinistas da depravação total, da soberania de Deus e da redenção 

em Jesus Cristo. O autor declara: 

O Calvinismo está de volta, e não apenas no âmbito da música. A resposta de João  

Calvino, no século xvi, aos excessos do catolicismo na forma de ―compre o seu 

livramento do purgatório‖ é a mais recente história de sucesso do evangelicalismo 

[americano], uma história completa: com uma Deidade totalmente soberana que 

administra as coisas mínimas, uma humanidade pecaminosa e incapaz e, a 

combinação da consequência lógica, a predestinação: a crença de que, antes de o 

tempo surgir, Deus resolveu a quem salvaria (ou não), sem influenciar-se por 

qualquer ação ou decisão humana subsequente. (David Van Biema, 2009). 

 Em poucas linhas, Biema conseguiu expressar a visão popular do Calvinismo com 

ênfase na doutrina da Predestinação que é a consequência lógica, segundo o autor, da 

soberania de Deus e da depravação total, doutrinas essas reconhecidamente calvinistas. Nisso 

percebemos que a avaliação de Biema é que o Novo Calvinismo doutrinariamente não é algo 

realmente novo, pois as clássicas doutrinas reformadas da soberania de Deus, depravação total 

e eleição incondicional são mantidas. Uma pergunta, entretanto, que precisa ser feita é se 

essas doutrinas realmente resumem o Calvinismo. Pergunta essa que teremos que responder 

nesse trabalho. 

                                                           
4
 O autor é um judeu-americano, reconhecidamente não-cristão que se formou em jornalismo na 

Universidade de Columbia. É pesquisador e editor-senior sobre religião na revista New York Times. 



 

 

 Uma característica especial destacada por Biema é que o movimento não se utiliza da 

grande mídia para sua proclamação, mas de diversos ministérios locais. Ele diz:  

Os ministros e autores neo-calvinistas não agem numa escala como Rick Warren. 

Contudo, ouça Ted Olsen, editor-chefe da revista Christianity Today: ―Todos 

sabem onde estão a energia e a paixão no mundo evangélico‖ — com o neo-

calvinista pioneiro John Piper, de Minneapolis, com Mark Driscoll, o brigão de 

Seattle, e Albert Mohler, presidente do Southern [Theological Baptist] Seminary, 

da grande Convenção Batista do Sul [dos EUA]. A Bíblia de Estudo ESV, com 

sabor calvinista, esgotou a sua primeira tiragem; blogs reformados como Between 

Two Worlds estão entre os links mais populares do ciberespaço cristão. (David Van 

Biema, 2009). 

 Essa, sem dúvida, foi uma questão importante levantada por Biema e, aparentemente, 

contraditória ao que ele próprio escreveu, pois como o Novo Calvinismo pode ser uma das 

dez ideias que estão mudando o mundo se ele não consegue agir numa escala ampla de 

divulgação, como faz Rick Warren, o pastor evangelical mais conhecido dos Estados Unidos 

na atualidade? A resposta do autor aponta o caminho em que o Novo Calvinismo atua: A 

internet. É principalmente através de blogs que o movimento se divulga entre os jovens que 

são os principais frequentadores desse tipo de ferramenta de comunicação.  

 Portanto, ao que parece, para Biema o movimento só pode ser considerado novo no 

sentido de que tem uma atualização musical e espaço na rede mundial de computadores. 

 Biema, entretanto, levanta ao final de sua reportagem uma questão pertinente com 

relação a esse Novo Calvinismo que é justamente se ele será capaz de superar o estereótipo de 

arrogante e sectarista que muitos movimentos calvinistas demonstraram no passado e 

continuam hoje (como o neo-Puritanismo). O autor conclui sua reportagem com a pergunta 

implícita: 

Em julho próximo, se dará o 500º aniversário de nascimento de Calvino. Será 

interessante observar se o último legado de Calvino será a difamação protestante 

clássica ou se, durante estes tempos difíceis, mais cristãos que buscam segurança 

sujeitarão a sua vontade ao Deus severamente exigente dos primórdios de seu país. 

(David Van Biema, 2009). 

 Com certa dose de ironia, o autor não parece ver muitas perspectivas otimistas para o 

movimento, a não ser o trabalho de difamar os outros movimentos e o apego às doutrinas 

severas dos puritanos. O que, entretanto, parece um patrimônio comum e que o autor evoca é 

que o Calvinismo puritano ajudou a formar a nação que é hoje os Estados Unidos da América 

e o Novo Calvinismo parece ser um herdeiro daquele movimento. Essa lembrança será muito 

importante para a nossa avaliação do movimento chamado de Novo Calvinismo. 

 



 

 

2.1.2 O Novo Calvinismo em outras mídias americanas 

 

 Time Magazine não foi o primeiro grande órgão da Mídia americana a dar atenção ao 

Novo Calvinismo. Antes dela, em janeiro de 2009, o New York Times publicou uma 

reportagem de quatro páginas sobre o pastor calvinista Mark Driscoll de Seattle que usa 

camiseta e calça jeans, que fala palavrões (segundo o jornal), e que atrai todo tipo de pessoas 

não convencionais para seus cultos, mas que prega o velho Calvinismo da depravação total e 

da eleição incondicional. (Worthen, 2009). O New York Times chamou a atenção para o fato 

de que esse Calvinismo está se tornando muito influente nos Estados Unidos. Na mesma linha 

de Time Magazine, o jornal entende que o fenômeno se deve principalmente à internet através 

de blogs reformados pululando e obtendo adeptos
5
. 

 Nas vésperas do aniversário de 500 anos de nascimento de João Calvino, alguns 

jornais como o Times Online do Reino Unido (2009), e o próprio New York Times (2009), 

voltaram a falar sobre o Calvinismo e o ressurgente movimento chamado de Novo 

Calvinismo, destacando a importância controversa de João Calvino na história e seu 

ressurgimento 500 anos depois. Tudo isso mostra que o assunto realmente está na moda. 

 Uma simples busca na internet com a palavra ―new calvinism‖ é suficiente para ver a 

abrangência do movimento, com centenas de sites fazendo apologia ou denegrindo suas 

postulações. Isso é suficiente para percebermos que se trata de um movimento verdadeiro e 

facilmente verificável, e não apenas uma invenção da mídia. Mas isso não significa que o 

movimento tenha realmente o potencial anunciado por Time Magazine. Evidentemente que 

após a reportagem de Time, o assunto se tornou ainda mais discutido e a popularidade do 

movimento cresceu ainda mais. Concluímos que o movimento é real, mas ainda precisamos 

avaliar se Time não o superestimou. 
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 Uma lista bem seletiva de ministérios reformados na Internet é: Monergismo.com, The Bible 

Researcher, Alliance of Confessing Evangelicals, Modern Reformation, Desiring God, Third 

Millennium Ministries , Grace Gems, Soli Deo Gloria, A Place for Truth, Spirit Empowered 

Preaching, Nine Marks Ministries, Grace to You, Believer's Chapel, The Spurgeon Archive, Ligonier 

Ministries, Founder's Ministries  The Council on Biblical Manhood and Womanhood, Reformed 

Blacks of America, A Puritan's Mind, Spurgeon Gems, New Reformation Ministries, The North 

American Reformed Seminary (TNARS), Evangelism Team. Uma lista seletiva de Blogs reformados 

é: Reformation Theology, The Conventicle;The Shepherd's Scrapbook;Pyromaniacs; Biblical 

Preaching; The Jolly Blogger; Challies.com, Between Two Worlds, Reformation 21, Triablogue, 

Christian Skepticism, The Scriptorium, Steve Camp, Old Truth, RMI, Desiring God Blog;Al Mohler's 

Blog; Riddleblog; JD Wetterling; John Frame and Vern Poythress; FIDE-O; James White; The 

Heidelblog (R. Scott Clark); Recover the Gospel; Parchment and Pen; Gospel Driven Blog; Pulpit 

Magazine; Field Preacher; The Calvin 500 Blog; Gospel Centered Musings ; Ligonier Blog; Route 

5:9; Remonstrans; Ron Gleason; Blog and Mablog; Green Baggins; Pitchford's Ramblings;Sovereign 

Grace Blog;Boundless: The Line; Jordan's View; Cal.vini.st; Reformed Books; In Light of the Gospel; 

Reformed Baptist Fellowship; The Biblical Thinker. 
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http://www.bible-researcher.com/index.html
http://www.alliancenet.org/
http://www.modernreformation.org/
http://www.desiringgod.org/
http://www.thirdmill.org/
http://www.thirdmill.org/
http://www.gracegems.org/
http://www.lgmarshall.org/%20target=
http://www.aplacefortruth.org/
http://www.spiritempoweredpreaching.com/index.htm
http://www.spiritempoweredpreaching.com/index.htm
http://www.9marks.org/
http://www.gty.org/
http://believerschapeldallas.org/OnlineMessages/tabid/55/Default.aspx
http://www.spurgeon.org/
http://www.ligonier.org/
http://www.ligonier.org/
http://www.founders.org/
http://www.cbmw.org/
http://www.reformedblacksofamerica.org/
http://www.reformedblacksofamerica.org/
http://www.apuritansmind.com/MainPage.htm
http://www.spurgeongems.org/
http://www.newreformationministries.org/
http://www.tnars.net/
http://www.tnars.net/
http://www.evangelismteam.com/
http://www.reformationtheology.com/
http://theconventicle.blogspot.com/
http://spurgeon.wordpress.com/
http://teampyro.blogspot.com/
http://biblicalpreaching.wordpress.com/
http://biblicalpreaching.wordpress.com/
http://jollyblogger.typepad.com/jollyblogger/
http://www.challies.com/
http://theologica.blogspot.com/
http://reformation21.org/
http://triablogue.blogspot.com/
http://christianskepticism.blogspot.com/
http://www.scriptoriumdaily.com/
http://www.stevenjcamp.blogspot.com/
http://www.oldtruth.com/
http://www.vincentcheung.com/
http://www.desiringgod.org/Blog/
http://www.albertmohler.com/blog.php
http://www.albertmohler.com/blog.php
http://kimriddlebarger.squarespace.com/
http://www.jdwetterling.com/
http://www.frame-poythress.org/
http://fide-o.blogspot.com/
http://www.aomin.org/
http://heidelblog.wordpress.com/
http://heidelblog.wordpress.com/
http://www.recoverthegospel.com/
http://www.ttpstudents.com/content/
http://gospeldriven.wordpress.com/
http://www.sfpulpit.com/
http://www.sfpulpit.com/
http://www.fieldpreacher.org/
http://calvin500blog.org/
http://www.gospelcenteredmusings.com/
http://www.ligonier.org/blog/?page_url=blog.php
http://bookstore.peacemaker.net/blog/
http://bookstore.peacemaker.net/blog/
http://remonstrans.net/
http://www.rongleason.blogspot.com/
http://www.dougwils.com/
http://greenbaggins.wordpress.com/
http://pitchfordsramblings.com/
http://sovereigngraceministries.com/Blog/
http://sovereigngraceministries.com/Blog/
http://www.boundlessline.org/
http://jordansview.blogspot.com/
http://cal.vini.st/
http://www.monergismbooks.com/skin1/reformedbooks.html
http://www.inlightofthegospel.org/
http://reformedbaptistfellowship.wordpress.com/
http://thechristianthinker.org/biblicalthinker.html


 

 

2.2 O Novo Calvinismo e os jovens 
 

 

 

 Um dos principais aspectos do Novo Calvinismo é seu poder de persuasão em relação 

aos jovens. Collin Hansen, editor da revista Cristianity Today, escreveu um livro chamado 

―Young, Restless, Reformed – A Journalist’s journey with the new Calvinists‖, onde ele 

procura demonstrar a razão desse apelo do Novo Calvinismo entre os jovens norte-americanos 

da atualidade.  

 

2.2.1 Sem ênfase denominacional 

 

 Hansen reporta que embarcou em uma jornada de dois anos para descobrir se o 

Calvinismo estava realmente sendo redescoberto como lhe parecia. Em locais diversos como 

Birmingham, Alabama e New Haven, ele buscou encontrar qual era a tendência que marcava 

os jovens evangélicos do momento. (2008, p. 12). No primeiro capítulo ele narra sua 

experiência com jovens numa famosa conferência americana chamada ―Passion‖, em Atlanta. 

Ele relata seu encontro com um jovem da Igreja Adventista do Sétimo Dia que encontrou na 

fila da conferência. O rapaz se dizia um ―seguidor‖ de John Piper, que falaria na conferência. 

Para o autor era intrigante que um jovem adventista estivesse ali para ouvir um dos grandes 

pregadores da doutrina da graça. Hansen narra que o rapaz disse ter encontrado na pregação 

de Piper a mensagem clara do Evangelho, sem piadas ou anedotas, sem leis ou cerimônias, 

uma mensagem direta ao coração dele. O jovem, entretanto, decidiu permanecer na Igreja 

Adventista para pregar aos seus amigos sobre aquilo. (2008, p. 13-15). Hansen percebeu que, 

de algum modo, isso era uma das marcas daquele movimento. Ao contrário do Calvinismo 

clássico que sempre enfatizou a importância da denominação Reformada ou Presbiteriana, o 

Novo Calvinismo é praticamente um movimento interdenominacional. Não há um apelo 

proselitista para que as pessoas mudem de denominação, ao contrário, se entende que uma 

pessoa pode ser calvinista em qualquer denominação. 

 

2.2.2 Teologia que faz o coração cantar 

 

 Hansen chegou à conclusão de que ―Passion‖ mesmo sem ser um evento calvinista, 

com seu estilo de louvor bem distante do Calvinismo clássico, mas com a participação de 



 

 

Piper, exemplifica como os calvinistas de hoje relacionam a teologia para a vida cristã, para o 

louvor, alegria e missões. (2008, p. 17). Apesar de não haver um forte envolvimento 

denominacional, há um apego a uma visão do Cristianismo específica, no caso, a visão 

herdada de João Calvino, ou melhor, um aspecto dela. Mas esse aspecto é apresentado de uma 

forma diferente do que classicamente se reconhece. Hansen cita uma frase da entrevista que 

fez com Piper, talvez o mais influente Calvinista da América hoje: ―Eles não abraçarão sua 

teologia a menos que faça seus corações cantar‖. (2008, p. 17). Portanto, há uma mensagem 

existencial sendo proclamada. Ao mesmo tempo, a importância da música é destacada. 

Hansen entende que esta abertura musical tem contribuído para o crescimento do Calvinismo 

entre os jovens, apesar do desconforto de muitos calvinistas tradicionais com os novos ritmos, 

e, ao mesmo tempo, enriquecido as músicas agora cantadas com sólida teologia reformada 

que fala sobre depravação total, santidade e soberania de Deus, como as músicas da banda 

David Crowder. (2008, p. 20). Biema também notou que a música está sendo fundamental 

para a expansão do movimento: 

Se você quer realmente seguir o desenvolvimento do Cristianismo conservador, 

rastreie as suas músicas de sucesso. No início do século xx, você ouviria ―Rude 

Cruz‖, uma celebração da expiação. Nos anos 1980, você teria compartilhado a 

intimidade do tipo ―Jesus é meu amigo‖, expressada na canção ―Brilha, Jesus‖. 

Hoje, as músicas de sucesso retratam cada vez mais um Deus que é muito grande, 

enquanto nós… bem, ouça a banda de David Crowder: ―Estou cheio de terra/ Tu és 

o tesouro do céu/ Estou sujo de lama/ Inclinado à depravação‖. (Biema, 2009). 

Hansen mostra que a visão bíblica calvinista de um Deus santo, transcendente e 

imanente, que conhece todas as coisas, que não está lá apenas para satisfazer os desejos das 

pessoas, mas que tem um plano e um propósito para tudo o que acontece; que redime as 

pessoas do pecado e ainda deseja utilizá-las na transformação do mundo, traz um ―sentimento 

novo, apelando e excitando‖. (2008, p. 21). Hansen notou que a ênfase na transcendência e na 

imanência de Deus na pregação de Piper e na música de ―Passion‖ é uma combinação 

poderosa que ajuda a distinguir o estereótipo de que a teologia reformada é algo frio e distante 

da realidade. (2008, p. 22). 

 É possível concluir que esse dualismo composto de doutrina correta e envolvimento 

emocional é o que mais tem atraído os jovens e tem sido a grande força do Novo Calvinismo. 

 

 

 

 



 

 

2.3 Os principais expoentes do Novo Calvinismo 
 

 

 

 Time Magazine citou três autores de renome nos Estados Unidos como representantes 

do Novo Calvinismo e será importante avaliarmos, ainda que sumariamente, a teologia e a 

prática de cada um deles. Isso nos ajudará a caracterizar o movimento. Os autores citados 

foram: John Piper de Minneapolis, Mark Driscoll de Seattle e Albert Mohler do Southern 

Theological Seminary. Não deixa de ser curioso que nenhum deles é presbiteriano ou das 

igrejas reformadas da América, as duas principais correntes denominacionais responsáveis 

pela manutenção do Calvinismo ao longo dos séculos nos Estados Unidos.  

Estamos conscientes de que estes três autores são bastante diferentes entre si, e, por 

isso, uma análise comparativa-exaustiva dos mesmos seria algo impraticável. Nos 

contentaremos, entretanto, em correlacionar suas principais ideias com aquilo que está sendo 

chamado de Novo Calvinismo. 

 

2.3.1 John Piper 

 

 John Piper é um dos pregadores calvinistas mais famosos da atualidade. Seus livros 

estão traduzidos para vários idiomas e fazem muito sucesso, vendendo milhões de exemplares 

em todo o mundo. Uma visita ao site de John Piper é suficiente para perceber que um 

Calvinismo estrito procura se fazer presente, inclusive com uma subscrição aos chamados 

cinco pontos do Calvinismo (Bethlehem Staff, 1985,1998), e até mesmo a crença na dupla 

predestinação (Bethlehem Staff, 2006), mas há uma aplicação da teologia à serviço da 

espiritualidade. A teologia de Piper pode ser resumida como ―hedonismo cristão‖ que é a 

teoria de que o ser humano é mais feliz quanto mais prazer ele sentir em Deus. (Piper, 2009). 

Segundo Mark Shaw, ―o cristão hedonista não procura fazer do prazer o seu Deus, mas fazer 

de Deus seu maior prazer e tesouro‖. (2004, p. 109). Nisso se difere o hedonismo cristão do 

hedonismo filosófico, pois o prazer verdadeiro seria não o desfrutar das coisas boas da vida e 

evitar o sofrimento, antes se deleitar em Deus não importa qual a situação da vida que se 

esteja vivendo. 

 Piper escreveu um livro sobre jejum onde ele expressa muito de sua teologia. Nesse 

livro ele justifica a prática do jejum como um ato de deixar todas as outras coisas de lado, 



 

 

para desfrutar puramente da presença de Deus. Ele escreveu em termos que quase poderiam 

ser atribuídos a algum monge ascético medieval: 

O maior inimigo da fome por Deus não é o veneno, mas a torta de maçã. Não é o 

banquete dos perversos que enfastia o nosso apetite pelo céu, mas o infindável 

beliscar à mesa do mundo. Não é a obscenidade do vídeo, mas os chuviscos da 

trivialidade do horário nobre que nós sorvemos todas as noites. Pois todo o mal que 

Satanás pode fazer, quando Deus descreve o que nos impede de banquetear à mesa 

do seu amor, é um pedaço de terra, uma junta de bois e uma esposa (Lc 14.18-20). 

O maior adversário do amor de Deus não são seus inimigos, mas suas dádivas. E os 

apetites mais mortais não são pelo veneno do mal, mas pelos simples prazeres da 

terra. Pois quando esses substituem o apetite por Deus, a idolatria é dificilmente 

identificável e quase incurável. (2006a, p. 16). 

 A grande declaração de Piper comum a quase todos os seus livros e sermões é: ―Deus 

é mais exaltado em nossas vidas, quanto mais nos satisfazemos nEle‖. (s.d., p. 01). Segundo 

Piper não há incoerência entre a busca humana por felicidade e prazer e o desejo divino de ser 

glorificado. Ele diz: ―Esta é uma ótima notícia, porque significa que nosso anseio em nos 

satisfazermos e o propósito de Deus em ser glorificado não estão em desacordo‖. (s.d., p. 02). 

Aqui, certamente, está o ponto ―revolucionário‖ e polêmico da teologia de Piper. 

A teologia reformada de Piper, entretanto, procura despontar em meio a tudo isso, pois 

ele declara: ―A procura da satisfação em Deus não é autopromocional; é algo que nos humilha 

à condição de pobres miseráveis e exalta Deus como o todo-suficiente‖. (s.d., p. 02). Assim, a 

vida será para a glória de Deus ao buscar satisfação nele. (s.d., p. 02), pois ―o poder 

transformador da fé está precisamente no triunfo do prazer verdadeiro sobre os prazeres 

passageiros do pecado‖. (s.d., p. 07). 

 A proposta de Piper tenta se mostrar dentro da linha reformada pelo seu empenho em 

aplicar a resposta clássica da primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster à sua 

teologia. O catecismo diz: ―Qual é o fim supremo e principal do homem?‖ Resposta: ―O fim 

supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente‖. (Confissão 

de Fé, 1991, p. 165). Piper insiste que mudando apenas uma letra dessa resposta obtemos o 

sentido pleno dela. Ele diz que o ―o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus 

AO gozá-lo plena e eternamente‖ (2001, p. 10). Assim, Piper ajusta a resposta do catecismo 

para seu conceito de hedonismo cristão: o grande objetivo da existência humana é sentir 

prazer em Deus. 

 Não apenas os Catecismos de Westminster são utilizados por Piper para defender o 

hedonismo cristão. Piper também se utiliza do Catecismo de Heidelberg. Piper diz que o 

Catecismo de Heildelberg do início ao fim evoca o prazer e a alegria que o crente deve sentir 



 

 

no Senhor que é seu único consolo na vida e na morte (2001, p. 15-17). Piper se defende das 

acusações de distorcer os catecismos com as seguintes palavras:  

Por isso o prazer cristão não distorce os catecismos reformados. Tanto o Catecismo 

de Westminster como o de Heidelberg começam com a preocupação com o prazer 

do ser humano em Deus, ou sua busca por ‗viver e morrer feliz‘. Não tenho 

qualquer desejo de inventar novidades doutrinárias. Estou contente por ter sido o 

Catecismo de Heidelberg escrito quatrocentos anos atrás. (2001, p. 16). 

Piper sempre precisa explicar a diferença entre o ―seu hedonismo‖ e o ―hedonismo 

filosófico‖, até porque o termo ―hedonista‖ assusta, pois geralmente é associado com a ideia 

de que o prazer deve ser alcançado sem medir as consequências (ideia que os hedonistas 

filosóficos não concordariam, pois entendem que entre obter o prazer e evitar a dor, o segundo 

caso é preferível). No caso de Piper, ele faz questão de explicar que uma coisa não tem nada a 

ver com a outra, ou seja, seu hedonismo cristão é totalmente distinto do hedonismo filosófico. 

Por hedonismo cristão, Piper pretende defender a ideia de que os cristãos devem buscar o 

prazer em Deus e não nas coisas, e que essa busca do prazer em Deus é a grande vocação do 

cristão e é o que mais glorifica a Deus. Piper faz questão de esclarecer desde início:  

O prazer cristão, no sentido com que eu uso o termo, não quer dizer que Deus se 

torna um meio de ajudar-nos a conseguir prazeres mundanos. O prazer que o 

cristão busca é o que está no próprio Deus. Ele é o fim da nossa busca, não o meio 

para algum outro fim. Nossa grande alegria é ele, o Senhor – não as ruas de ouro, 

ou a reunião com parentes ou qualquer outra bênção do céu. O prazer cristão não 

reduz Deus a uma chave que abre um baú cheio de prata e ouro. Antes, ele busca 

transformar o coração de tal modo que ―o Todo-poderoso será o teu ouro e a tua 

prata escolhida‖ (Jó 22.25). (2001, p. 14). 

 Piper fundamenta sua tese no fato de que o Deus da Bíblia é um Deus feliz e que busca 

a felicidade. Em sua absoluta soberania, Deus decidiu e decretou tudo o que deve acontecer, 

inclusive as tragédias do mundo, e que tudo isso faz parte de um plano tão perfeito, que Deus 

ao olhar para ele só pode se alegrar plenamente. Piper diz:  

As pessoas erguem a mão para rebelar-se contra o Altíssimo, apenas para descobrir 

que sua rebeldia está, contra a sua vontade, a serviço dos maravilhosos desígnios 

de Deus. Nem mesmo o pecado pode frustrar os propósitos do Todo-poderoso. Ele 

não comete pecado, mas decretou que houvesse atos que são pecado. (2001, p. 25). 

 Piper não ignora a dificuldade com essa doutrina, pois apesar de declarar que ―no fim, 

temos de reconhecer que, se há um Deus no céu, não existem meras coincidências, nem 

mesmo nos menores detalhes da vida‖ (2001, p. 26), reconhece que ―muitos de nós já 

passaram por um período de grande luta com a doutrina da soberania de Deus‖ (2001, p. 27). 

Ele está se referindo a dificuldade que é aceitar a paradoxal asseveração de que, ao mesmo 

tempo em que Deus decreta tudo o que acontece, o ser humano é plenamente responsável por 



 

 

suas obras. Piper diz: ―se levarmos nossas doutrinas para dentro do coração, onde é o lugar 

delas, elas podem causar agitação, emoção e noites insones‖ (2001, p. 27). Então ele alfineta o 

academicismo: ―Isso é muito melhor do que brincar com ideias acadêmicas que nunca tocam 

a vida real. Pelo menos existe a possibilidade de que a agitação desemboque em um novo 

período de calma e confiança‖ (2001, p. 27). 

 O que se percebe é que Piper está realmente querendo aplicar o conceito reformado da 

soberania de Deus na prática, sem, contudo, ignorar suas dificuldades. Ele questiona:  

Como podemos afirmar a felicidade de Deus com base em sua soberania quando 

muito do que Deus permite no mundo é contrário aos seus próprios mandamentos 

na Bíblia? Como podemos dizer que Deus é feliz quando há tanto pecado e 

desgraça no mundo? (2001, p. 28).  

Sua resposta é que por um lado as atitudes más dos homens entristecem a Deus, mas só 

quando Deus olha para o evento em si mesmo, pois quando Deus olha para o evento através 

de um  

Ângulo aberto, ele vê a tragédia ou o pecado em relação a tudo o que a causou e a 

tudo o que deriva dela. Ele a vê em relação a todas as ligações e efeitos que 

formam um padrão ou mosaico que se estende até a eternidade. Esse mosaico com 

todas as suas partes – boas e más – lhe apraz. (2001, p. 28).  

Assim, Piper conclui que sua teologia do hedonismo cristão está fortemente estabelecida 

sobre a ideia reformada da soberania de Deus: 

Por essa razão, quando digo que a soberania de Deus é a base da sua felicidade, não 

estou desprezando nem minimizando a ira e a tristeza que Deus pode expressar 

com o mal. Todavia, também não estou inferindo dessa ira e tristeza que Deus é um 

Deus frustrado que não consegue manter sua criação sob controle. Ele planejou 

desde a eternidade um mosaico magnífico da história da redenção e está moldando 

cada evento de forma infalível. A contemplação desse mosaico (com suas pedras 

claras e escuras) enche seu coração de alegria. (2001, p. 29). 

 Essa ideia, segundo Piper, revoluciona o modo de se pensar na pessoa de Deus. Ele 

não é o Deus irado e fechado de parte do Puritanismo. Pelo contrário, pois  

Se o coração do nosso Pai está cheio de felicidade profunda e inabalável, nós 

podemos ter certeza de que, quando buscamos nossa felicidade nele, não o 

encontraremos ‗de mau humor‘. Não encontraremos um Pai frustrado, sombrio, 

irritadiço que quer ser deixado em paz, mas um Pai cujo coração está tão cheio de 

alegria que transborda para todos os que estão sedentos (e buscam o prazer cristão). 

(2001, p. 29). 

 A ideia de que o prazer de Deus deve ser experimentado no prazer em Deus leva-o a 

estender esse conceito e aplicá-lo a conversão, a adoração, a prática do amor, ao estudo da 

Bíblia, a oração, a administração do dinheiro, ao casamento, ao trabalho missionário e até ao 

próprio sofrimento. Há realmente um esforço por fazer da teologia calvinista algo aplicável 



 

 

aos mais variados aspectos da vida através da ideia da alegria em Deus. Piper descreve sua 

busca com as seguintes palavras: ―Quase tudo o que prego, escrevo e faço é influenciado por 

esta verdade: a demonstração da glória de Deus e a alegria mais profunda da alma humana são 

uma coisa só‖. (2008, p. 25). 

 A própria controvertida doutrina da eleição é apresentada por Piper como algo em que 

Deus se delicia e que os cristãos também deveriam aprender a se deliciar: 

O ensino da Escritura sobre eleição tem sido controverso. Mas eu creio com todo o 

meu coração que ele é precioso além do que se pode dizer e um grande nutrimento 

para o crescimento na fé cristã. Se eu entendo o ensino da Bíblia, Deus tem prazer 

na eleição. Saber que isso é verdade e, saber porque é, é ver a outra face da glória 

de Deus. E este sinal é o poder para fazer-nos santos e felizes. (1991, p. 123).  

 Todo o ensino e pregação de Piper, com certeza, é um forte apelo para a mentalidade 

do jovem moderno criado pelos meios de comunicação para buscar o prazer acima de 

qualquer coisa. Talvez isso explique em parte o novo vigor do Calvinismo nos Estados 

Unidos. Após séculos em que muitos teólogos apenas reproduziram a teologia antiga, homens 

como Piper estão ousando desenvolver e aplicar essa teologia em resposta aos maiores anseios 

das pessoas de hoje. 

 Mas Piper não negocia os princípios básicos da teologia reformada nem está em busca 

de um Evangelho social ou culturalmente aceitável. Ele não está disposto a trazer o pluralismo 

para dentro do Cristianismo. Numa entrevista concedida a Justin Taylor, Piper foi categórico e 

intensamente anti politicamente-correto:  

Eu penso que o efeito pessoal deste tempo da preparação foi intensificar meu 

desejo de estar diante de um mundo pluralista e dizer tão publicamente e tão 

provocativamente quanto eu posso que toda a autoridade no universo pertence a 

Jesus Cristo. Não pertence a Maomé, e não pertence a nenhum deus Hindu. Não 

pertence a Moisés. Pertence a Jesus Cristo. E se você não curvar o joelho, você 

perecerá. Nós precisamos proclamar que Deus está irado com o mundo inteiro. Se 

você não obedecer ao filho, a ira de Deus descerá sobre você. Há tanta hesitação 

em falar sobre as coisas mais importantes do mundo, a saber, começando 

justamente com a santidade de Deus que o esmagará para sempre se você não for 

até o filho que ele providenciou. (...) A vida é curta. Eu não sei quanto tempo eu 

tenho. Jesus como ele está nos Evangelhos é espetacularmente supremo e bonito, e 

glorioso e resistente, e suave e digno, e atrativo e satisfatório. Por que você não 

daria sua vida por isso? (2007, p. 150). 

 Há nos livros de Piper uma forte denúncia do pragmatismo do movimento evangélico, 

doutrinariamente indefinido, voltado apenas para o seu público e negligente em sua crítica à 

cultura. Piper diz: ―o descaso crescente para com a verdade e os absolutos morais na nossa 

cultura, ao mesmo tempo em que uma diversidade agressiva ameaça todas as convicções 

firmes, influencia de maneira dramática a mentalidade evangélica‖. (2008, p. 19).  



 

 

Piper tem demonstrado um interesse renovado pelos grandes autores puritanos do 

passado. O Puritanismo antigo parece ser a fonte onde Piper vai buscar os recursos para 

alimentar o seu rebanho atual. Homens como Jonathan Edwards, John Bunyan e David 

Brainerd têm sido alvo de estudos de Piper e inspiração para sua missão, como ele próprio 

frequentemente declara em seus escritos. Sobre Edwards ele disse: ―Edwards se mostra mais 

forte onde nós somos mais fracos. Ele conhece a Deus. Ele vê e sente a supremacia de Deus 

em todas as coisas. Nossa cultura está morrendo pela carência dessa visão e desse alimento‖. 

(2008, p. 25). Sobre Bunyan, Cowper e Brainerd ele disse:  

Os cisnes cantam mais docemente, quando sofrem. Os cisnes que tenho em mente 

são John Bunyan (1628-1688), William Cowper (1731-1800) e David Brainerd 

(1718-1747). Eu os chamo de cisnes porque são vozes grandiosas em favor do 

Cristianismo as quais a morte não tem silenciado. (2002, p. 09).  

Em seu livro sobre a vida e o sofrimento desses três homens ele disse:  

É claro, portanto, que não escrevo como um erudito desinteressado, mas sim como 

um pastor apaixonadamente interessado – e, espero, honesto e cuidadoso –, cuja 

missão na vida é difundir uma paixão pela supremacia de Deus, em todas as coisas, 

para a alegria de todas as pessoas. (2002, p. 11). 

Esse esforço de Piper em correlacionar o seu Calvinismo com o Calvinismo clássico 

deixa claro que ele, ao mesmo tempo em que busca resgatar os conceitos puritanos a respeito 

do Cristianismo, deseja não obstante oferecer uma proposta clara e definida de Calvinismo 

para a atualidade, tanto no sentido clássico de rebater os oponentes, como no sentido inovador 

de oferecer um caminho atraente para se viver o Calvinismo sob o prisma do hedonismo 

cristão. O que ainda precisa ser feito é avaliar se a proposta é abrangente o suficiente para ser 

realmente considerada Calvinismo. 

 

 

2.3.2 Mark Driscoll 

  

Dos três autores citados por Time, o mais polêmico certamente é Mark Driscoll. 

Chamado de ―brigão‖ pela Revista Time, ele parece fazer jus ao título. É um pastor polêmico 

também chamado de ―boca suja‖, pois falaria até palavrões nas pregações, mas que aos 39 

anos conseguiu implantar uma igreja de seis mil membros em Seattle, uma cidade considerada 

um cemitério de igrejas, onde apenas dez por cento da população se diz evangélica. O New 

York Times fez uma longa reportagem sobre o referido pastor destacando sua capacidade 



 

 

imensa de criar polêmica com sua postura sarcástica e provocadora no púlpito ao mesmo 

tempo em que de atrair multidões. 

 O New York Times o descreveu do seguinte modo:  

Mark Driscoll é a sensação recente do evangelicalismo americano. Em pouco mais 

de uma década, seu ministério cresceu de um grupo de crentes reunidos numa sala 

estudando a Bíblia, para uma mega-igreja que recebe 7600 pessoas por domingo 

nos seus 7 locais de culto espalhados por Seattle. Seus livros, blogs, e podcasts tem 

feito dele uma das figuras mais admiradas e também mais odiadas entre os 

evangélicos americanos. Conservadores o chamam de o ―pastor boca suja‖ e 

gostariam que ele trocasse sua calça jeans amarrotada e seu gosto por música indie 

por um terno e gravata e músicas de coral. Os liberais o repulsam com sua 

pregação sobre inferno e a insistência que mulheres devem ser submissas aos seus 

maridos. Mas o que é novo sobre Driscoll é que ele tem ressuscitado uma veia 

particular do evangelicalismo, uma que os americanos achavam que tinha morrido 

com os Puritanos: Calvinismo, uma teologia que faz Pat Robertson parecer um 

ursinho carinhoso. (Worthen, 2009). 

 Essa popularidade de Driscoll soa paradoxal segundo o New York Times, pois apesar 

de tanta aparição na mídia (Internet), a mensagem pregada por Driscoll está muito longe da 

cultura pop: 

Sua mensagem parece ser radicalmente fora de moda e até anti-americana: você 

não é o capitão da sua alma ou o mestre de seu destino, mas um verme depravado 

cujo esforço e boas obras não te levarão a lugar algum, porque Deus marcou você 

para o céu ou para o inferno antes da fundação do mundo.  Mesmo com essa 

mensagem, um número significativo de pessoas jovens em Seattle – e pelo país 

inteiro – estão dizendo que é exatamente isso que querem escutar. Por alguma 

razão o Calvinismo está na moda. (Worthen, 2009). 

 Worthen disse que apesar da aparência legal e moderna, a mensagem de Driscoll não 

busca compromisso e nem tolera a cultura permissiva e liberal de Seattle. Os novos membros 

não precisam largar as músicas que gostam, suas camisetas retro e suas barbas malucas ou 

cabelos extravagantes, mas eles são conclamados a abandonar seu feminismo, sexo antes do 

casamento e toda interpretação ―moderna‖ da Bíblia (Worthen, 2009). 

 Apesar disso, Mars Hill não tem dispensado inteiramente as técnicas modernas de 

marketing. Seu sucesso numa das áreas mais liberais e com menos igrejas da América 

depende de um pouco de flexibilidade e sensibilidade para lidar com as pessoas tatuadas, com 

piercings e viciados em café. No entanto, na última instância, a teologia de Driscoll afirma 

que a salvação não está nas mãos dele. E isso, segundo Worthen, é o coração do Calvinismo. 

Worthen observa que Driscoll prega que os seres humanos são corrompidos pelo pecado 

original e predestinados para o céu ou para o inferno, independentemente de sua conduta 

terrena. Todos merecem a condenação, mas Deus em sua misericórdia inescrutável garantiu a 



 

 

salvação de uns poucos eleitos, exatamente como João Calvino dizia no século 16. (Worthen, 

2009). 

 Ainda segundo Worthen, Driscoll não é um excêntrico isolado. Por duas décadas um 

sem número de pastores nos mais variados lugares da América têm pregado o Calvinismo 

como uma verdadeira transcrição do Evangelho e recrutado novos crentes, especialmente 

pessoas jovens, através da Internet. Worthen diz: 

Eles têm dominado a Internet para recrutarem novos convertidos, especialmente 

jovens. Qualquer pessoa curiosa que faz uma busca na web é capaz de encontrar 

um mundo de sermões, podcasts e tratados protestantes sobre os Reformadores e 

Puritanos ingleses, cujos escritos complicados, e que nunca foram necessariamente 

bem vendidos, estão tendo algo parecido com um renascimento. Novos convertidos 

mantêm contato via blogs e grupos do Facebook com nomes como ―João Calvino é 

o meu chapa‖ e ―Calvinismo: O Grupo que Escolhe Você. (Worthen, 2009). 

 Worthen, entretanto, não acredita que esse Calvinismo seja ―a próxima grande coisa‖ 

da América, mas sim um movimento de protesto, desafiando o Cristianismo moderno que, em 

sua opinião tem pegado muito leve com o pecado e aguado o Evangelho tornando-o num 

glorificado programa de auto-ajuda. Segundo Worthen, em parte, o Calvinismo é atraente 

porque – como na música de louvor em Mars Hill e nos sermões francos de Driscoll – a 

mensagem é crua e desconcertante: insensível ao cliente. (Worthen, 2009). 

 Worthen conclui que o Calvinismo é uma teologia construída sobre um paradoxo, pois 

Deus predestinou todas as ações humanas, e mesmo assim nós somos culpados pelos nossos 

pecados; somos totalmente depravados, mas mesmo assim somos julgados pelos padrões 

impossíveis da lei divina. Ainda que esses ensinamentos não se casem com as ideias do 

Iluminismo sobre a capacidade humana, eles têm atraído um grande número de intelectuais 

modernos, especialmente aqueles que enfatizavam o perigo do orgulho do ser humano em 

conexão com a 1ª Guerra Mundial. (Worthen, 2009). 

 O próprio Driscoll tem admitido que sua igreja é culturalmente liberal, mas 

teologicamente conservadora. A revista Cristianismo Hoje (versão brasileira da famosa revista 

americana Cristianity Today) trouxe a tradução de uma longa reportagem sobre Driscoll. O 

autor Collin Hansen disse: 

Driscoll também incomoda muitos companheiros evangélicos porque ele não 

parece se posicionar com respeito às fronteiras que nos dividem. Sua categórica 

teologia reformada foi absorvida pela igreja emergente. Seu plano de ter uma 

grande igreja soa aos pós-modernistas como arrogância. Suas raízes na ―igreja 

emergente‖ preocupa os calvinistas. Ninguém demonstra apoio a ele. Talvez por 

isso todos apontem suas armas para ele. (2008). 



 

 

 O estilo de Driscoll realmente não parece combinar com sua teologia. Segundo Colin 

Hansen,  

Driscoll, muito embora ainda emergindo, não pertence mais aos emergentes. 

Começando em 1995, viajou pelo país pregando em eventos promovidos pela 

Leadership Network, fora daquilo que cresceu como Emergent Village, em 2001. 

Foi quando Driscoll rompeu com eles. Ele começou a suspeitar de que os líderes 

emergentes queriam revisar a ortodoxia cristã. (2008.).  

 Ainda assim, a teologia de Driscoll tem sido confundida com o chamado movimento 

de ―igreja emergente‖ que procura adaptar o Cristianismo ao mundo pós-moderno, não apenas 

revisando práticas e apresentações, mas também a teologia e a própria Bíblia. Driscoll 

reconhece que fez parte da formação do grupo que iniciou o trabalho da igreja emergente, mas 

se afastou dele por questões doutrinárias. Ele escreveu um artigo onde demonstrou o 

entendimento de que a busca da igreja emergente trará grandes dificuldades para o 

Cristianismo. Ele disse:  

O que começou como uma simples conversação há cerca de uma década atrás por 

um punhado de jovens pastores sobre como fazer uma hipper versão da igreja tem 

amadurecido em um muito sério conflito sobre o que exatamente significa ser um 

cristão. Consequentemente, o cristianismo americano encontra-se em um daqueles 

momentos pivôs onde a história está sendo escrita para melhor ou para pior. (2006, 

p. 96).  

 Para Driscoll o abandono das doutrinas bíblicas fundamentais apenas trará 

esfacelamento ao Cristianismo.  

 Na igreja de Mars Hill, Driscoll ensina que somente homens podem servir como 

anciãos da igreja e que o pai é quem deve liderar a casa. Esse sem dúvida tem sido o aspecto 

mais criticado em Driscoll. O que se percebe é que Driscoll mantém um posicionamento firme 

em relação as doutrinas bem alinhado ao conservadorismo teológico. Ele rechaça a ideia de 

um Jesus femininizado que teria sido propagado pelo evangelicalismo. Numa de suas 

pregações mais famosas que roda pela Internet chamada ―Jesus Justiceiro‖ ele fala de Jesus 

como um cowboy do velho oeste, montado no cavalo branco e vindo para destruir os 

inimigos. (2009c). Em quase todas as suas mensagens Jesus é sempre um personagem forte, 

másculo e poderoso. Ao mesmo tempo em que é misericordioso e amoroso. 

Driscoll parece estar realmente tentando criar um ―Novo Calvinismo‖. Após a 

publicação da Revista Time que citou o seu nome, ele se apressou em postar em seu site uma 

diferenciação entre o Velho Calvinismo e o Novo Calvinismo. Ele propôs quatro 

diferenciações:  

1) O Velho Calvinismo foi fundamentalista ou liberal, separatista ou sincretizado 

com a cultura. O Novo Calvinismo é missional e busca criar uma cultura redimida. 



 

 
2) O Velho Calvinismo fugiu das cidades, o Novo Calvinismo está inundando as 

cidades. 3) O Velho Calvinismo foi cessacionista e temeroso da presença e poder 

do Espírito Santo, o Novo Calvinismo é continuacionista e alegre pela presença e 

poder do Espírito. 4) O Velho Calvinista foi temeroso e suspeitoso a respeito de 

outros cristãos e quebrava pontes, já o Novo Calvinismo ama a todos os cristãos e 

constrói pontes entre eles. (Driscoll, 2009a)
6
.  

 Posteriormente Driscoll publicou um novo post amenizando um pouco do que disse. 

Ele tentou fazer uma distinção entre doutrinas centrais e outras menos importantes, numa 

comparação com a nação americana e seus estados. Aquilo que é patrimônio nacional está 

acima daquilo que é patrimônio estadual. Pertencem ao patrimônio nacional as doutrinas da 

Escritura como a Palavra Deus, a Trindade, o pecado, a humanidade e a divindade de Jesus, o 

nascimento virginal, a morte substitutiva, a ressurreição corporal e a necessidade de Jesus 

apenas para a salvação. O patrimônio estadual seriam as doutrinas dos dons espirituais, 

batismo, comunhão, estilos de louvor, tradução da Bíblia, senso de humor, etc. Driscoll diz 

que a igreja precisa aprender a viver como nação e aliviar um pouco as fronteiras dos estados 

(2009b). 

Em uma palestra sobre a supremacia de Cristo no mundo pós-moderno, ele listou dez 

aspectos da fé evangélica que precisavam ser defendidos a todo custo. São eles: A Escritura 

como inerrante e eterna verdade, a soberania e o pré-conhecimento de Deus, o nascimento 

virginal de Jesus, nossa natureza pecaminosa e total depravação, a morte de Jesus como nossa 

substituição penal, Jesus como o único e exclusivo caminho da salvação, a designação divina 

complementar e distinta entre macho e fêmea, a consciência do tormento eterno do inferno, a 

preeminência do reino de Deus sobre a cultura humana, o reconhecimento de que Satanás e 

seus demônios são reais e estão trabalhando no mundo. (2007, p. 134-139). 

 Em suas declarações, Driscoll está sempre tentando coadunar a teologia reformada 

conservadora com a prática missional que julga moderna, ao mesmo tempo em que tenta se 

manter longe dos movimentos emergentes que ajudou a fundar, por causa de sua convicção 

evangélica e reformada (2007, p. 127). Ele explica como isso deve ser feito, no que chama de 

uma abordagem de duas mãos ao ministério cristão. Ele diz:   

Em nossa mão firmemente fechada nós devemos sustentar as verdades eternas do 

Cristianismo, tais como os solas da Reforma. Em nossa mão graciosamente aberta 

nós devemos sustentar os métodos e os estilos oportunos do ministério que se 

adaptam como as culturas e as subculturas que nós estamos ministrando para 

mudar. Praticamente, isto significa que as igrejas devem continuamente fazer 

perguntas sobre o uso da tecnologia (por exemplo, Web site, MP3s, podcasts, E-

mails), estilo musical, jeito de vestir, jeito de falar, construções estéticas, 

programação, gosto: Estão sendo criativos, hospitaleiros, relevantes e eficazes tanto 

quanto possível para dar boas-vindas a tantas pessoas possíveis para conectar com 
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 Nesse trabalho, faremos uma avaliação dessas comparações. 



 

 
Jesus e sua igreja? Eu não estou argumentando por relativismo, por quem a verdade 

é abandonada e toda a vida e doutrina é vivida fora de uma mão aberta. Eu estou 

argumentando por relevância, por que os princípios doutrinais permanecem em 

uma mão fechada e os métodos culturais permanecem em uma mão aberta. (2007, 

p. 143). 

 Driscoll resume seu Novo Calvinismo como uma paixão bíblica aliada ao trabalho 

missiológico. Ele declarou numa entrevista:  

Eu penso que é a paixão que dirige muitos dos rapazes, porque parecem ter 

encontrado um Jesus que faz mais do que apenas incentivá-los ou motivá-los. Eles 

são inspirados e apaixonados pelo Jesus que encontraram, e que faz pessoas 

quererem conhecê-lo. Eu penso que aquelas variáveis que trabalham juntas - a 

paixão bíblica, a missiologia urbana e a liberdade não-cessacionista - são o que eu 

consideraria os elementos do Novo Calvinismo, que eu espero. Eu penso que são 

bons elementos - liberdade, missão e teologia bíblica que exalta Cristo - um bom, 

sólido e rigoroso lugar para começar. (2007, p. 159-160). 

R. Scott Clark, professor de história da igreja no Westminster Seminary California disse 

que o simples fato de Driscoll se dizer calvinista e assumir os cinco pontos não significa que 

ele o seja, pois o Calvinismo é muito mais do que a doutrina da predestinação ou os cinco 

pontos formulados em Dort, antes é um sistema que abarca a vida toda. Clark sugere que a 

adesão integral às Confissões Reformadas é o que caracteriza o verdadeiro calvinista. Ele diz 

que além da posição de Driscoll a respeito do Batismo Infantil, também suas posições sobre a 

teologia do pacto e a continuação dos dons espirituais estão em desacordo com a tradição 

reformada. Clark diz que Driscoll não é um reformado, pois com essas posições não seria 

aceito como pastor na Genebra de Calvino (Clark, 2009).  

O que é evidente para nós é que Driscoll não é realmente um pastor reformado 

convencional. Ele, sem dúvida, está tentando aplicar a teologia calvinista a um novo estilo 

litúrgico e missional e nisso está o seu grande apelo. Dos três citados por Times, Driscoll é 

seguramente o que está mais adiantado em fazer o movimento um verdadeiro Novo 

Calvinismo, mas também o que tem mais chances de fazê-lo algo bem diferente do 

Calvinismo. 

 

2.3.3 Albert Mohler 

 

 Albert Mohler é o presidente do maior seminário teológico da maior denominação 

evangélica americana (A Convenção Batista do Sul) e é o mais conservador dos três nomes 

citados por Biema. Mohler foi o mais jovem pastor a assumir a presidência do Southern. 



 

 

Tinha apenas 33 anos em 1993. Mohler foi o responsável pelo crescimento do Seminário que 

já formou mais de 4300 alunos, fazendo-o a maior instituição teológica dos Estados Unidos.  

 Mohler não anda pelo caminho do hedonismo de Piper ou do pragmatismo cultural de 

Driscoll, entretanto, tem demonstrado grande preocupação em interagir o Calvinismo com a 

atualidade, especialmente em relação ao desafio da pós-modernidade.  Vários livros do autor 

enfocam esse tema da pós-modernidade. E a exemplo dos anteriores, trabalha firmemente no 

sentido de rechaçar aquilo que considera inaceitável na cultura. Dos três, Mohler certamente é 

o mais abertamente combativo pelo Calvinismo tradicional. É quem demonstra mais zelo pela 

doutrina saudável. 

 Os assuntos tratados pelo autor em seu blog e em seu programa de rádio procuram 

trazer respostas cristãs reformadas para os dilemas da modernidade, como aborto, células 

tronco, homossexualismo, o lugar da mulher, divórcio, etc., quase sempre reverberando 

colunas e reportagens de grandes revistas e jornais norte-americanos e oferecendo um ponto 

de vista cristão reformado, em tom de denúncia, geralmente contraditório àquilo que foi 

exposto na mídia. Ele diz: ―nós precisamos entender o pós-modernismo, ler seus teóricos e 

aprender sua linguagem. Isso é tanto um desafio missiológico quanto um exercício intelectual. 

Nós não podemos nos dirigir à cultura pós-moderna sem entender sua mente‖ (Mohler, 

2009a). O site de Mohler define sua missão como ―se dirigir às questões contemporâneas de 

uma consistente e explícita cosmovisão Cristã‖ (2009b). 

 Entretanto, a posição de Mohler é de total repúdio aos ideais da pós-modernidade. 

Num artigo intitulado ―Lutar pela verdade numa era de antiverdade‖, Mohler dá sua avaliação 

da pós-modernidade com as seguintes palavras: ―A modernidade deu lugar à pós-

modernidade, que é simplesmente a modernidade em seu aspecto mais recente‖ (1999, p. 58). 

Nesse sentido, Mohler não vê a pós-modernidade como um rompimento ou algo diferente em 

essência da modernidade, mas apenas como a última forma que a modernidade assumiu. Isso 

certamente vai de encontro a ideia mais popularizada de que a pós-modernidade é um 

rompimento com a modernidade e, por isso mesmo, um movimento com potencial de corrigir 

os problemas da modernidade.  

 A avaliação de Mohler é que a pós-modernidade corrompeu a igreja. Após descrever 

toda a confusão criada pela pós-modernidade no âmbito secular, ele diz: ―Tudo isso já seria 

suficientemente trágico se tais tendências configurassem a consciência do mundo, mas não da 

igreja‖ (1999, p. 59). Porém, segundo Mohler, essas tendências invadiram a igreja, pois a 

verdade tem sido rejeitada dentro da própria igreja. Em muitas denominações, segundo 

Mohler, o conceito de ser ortodoxo ou herege não existe mais. A doutrina é continuamente 



 

 

posta de lado para que todos possam se encaixar. Ele alerta para o fato de que é a ausência da 

pregação bíblica que caracteriza a época evangélica atual, pois o que se ouve na maioria dos 

púlpitos não é a exposição da Palavra de Deus, mas ―mensagens de motivação, suavizantes 

terapias para o eu e fórmulas para a saúde, a prosperidade, a integração pessoal, a harmonia 

celeste, etc.‖ (1999, p. 66). Resta, portanto, aos cristãos autênticos lutarem contra isso. Ele 

alerta para o modo correto como isso deve ser feito: ―crentes confessionais amam a verdade e 

refutam o erro, não com o espírito soberbo e vingativo, mas num espírito de humildade e 

fidelidade‖ (1999, p. 59).  

 Mohler ataca a aversão por doutrinas entre os evangélicos não liberais (1999, p. 60), 

bem como o consumismo que produz um Cristianismo de entretenimento, e o intelectualismo 

que procura estar de bem com a academia (1999, p. 60). Mohler dispara contra teólogos de 

tendência pós-moderna como Grenz que estariam abdicando da verdade proposicional para se 

comunicarem com o homem pós-moderno (1999, p. 61-65). Ele entende que a pós-

modernidade é algo que não tem futuro, pois diz: ―embora seja nosso dever identificar e nos 

opor aos relativismos que marcam nossa época, também devemos reconhecer que posições 

relativistas nunca se mantêm‖ (1999, p. 65). Isso é uma forma de apontar para a 

inconsistência interna da proclamação pós-moderna que, ao mesmo tempo em que diz que não 

há uma verdade absoluta, apresenta isso como a verdade absoluta. Diante da situação atual, 

Mohler pergunta: qual é a resposta apropriada que o cristão deve dar? A resposta de Mohler é: 

se manter firme na verdade, defendendo-a e entendendo que o mundo na verdade crê na 

verdade, pois os próprios relativistas defendem sua posição como ―a verdade‖ (1999, p. 67).  

 O conceito de verdade para Mohler é sinônimo de Escritura, a qual deve ser estudada 

com uma hermenêutica de fiel submissão e não a hermenêutica da suspeita da pós-

modernidade (1999, p. 69). Para finalizar ele chama os evangélicos a colocarem a própria casa 

em ordem. Ele diz: ―precisamos medir nossa própria fidelidade doutrinária e reconhecer até 

onde temos deixado de aplicar a verdade da palavra de Deus e de incorporar essa palavra na 

doutrina, no culto e na vida (1999, p. 72). O padrão para essa reestruturação está na Reforma 

do século 16. Por isso conclama a re-confessar os slogans centrais da Reforma, como o Sola 

Scriptura, o Solus Christus, o Sola Gratia, o Sola Fide, e o Soli Deo Gloria (1999, p. 73). Ele 

finaliza citando Calvino no texto de uma carta ao Imperador Carlos V onde o Reformador 

falava de seu desejo de ver a obra prosperando, mas que não estava disposto a fazer isso as 

custas de sacrificar a verdade. (1999, p. 74). 

 Uma simples leitura nos textos de Mohler é suficiente para ver como são inflamados 

por um espírito de Reforma igual aquele dos puritanos, além de uma busca por pureza 



 

 

doutrinária e vida piedosa. Se destaca um apelo franco para a Bíblia e uma rejeição categórica 

do erro. Uma forte rejeição de uma posição de comodismo diante daquilo que Mohler chama 

de heresia. Certamente, esse espírito inflamado e conservador é responsável pela atração que 

ele produz sobre muitos jovens que atualmente estão cansados de respostas evasivas dos 

mestres que apresentam um Cristianismo de ―solução de problemas‖ sem compromisso 

bíblico e histórico. A posição de Mohler na presidência de um seminário tão importante 

quanto o Southern Baptist Theological Seminary certamente colabora para divulgação de suas 

ideias por todo o país. 

 A pregação de Mohler, entretanto, não parece oferecer uma proposta clara de 

Calvinismo para a cultura atual. É muito mais uma atitude de combate e desmascaramento, do 

que uma proposta viável e socialmente integrada. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3  O NOVO CALVINISMO E O CALVINISMO 
 

 

 

 

 

O movimento chamado de Novo Calvinismo por Time Magazine e New York Times é 

um movimento bem firmado e espalhado dentro do evangelicalismo norte-americano. É 

realmente um fenômeno religioso, brotando e crescendo rapidamente dentro de uma cultura 

que prega o pluralismo e o pragmatismo.  

 O que há de mais positivo nesse movimento é sua capacidade de dialogar com a 

mentalidade jovem dos Estados Unidos hoje. Esse é o sentido em que Time Magazine acertou 

ao listar o Novo Calvinismo como uma das ideias que estão mudando o mundo. O Novo 

Calvinismo é, certamente, a ideia religiosa mais robusta e bem definida hoje entre os jovens 

norte-americanos. 

 Uma vez que o movimento foi delineado, resta-nos agora buscar a identificação dele 

com o Calvinismo clássico. Desde que o próprio Driscoll tem feito distinções, convém 

estabelecer algumas comparações que serão úteis para analisarmos a ligação entre o Novo 

Calvinismo e o Velho Calvinismo, bem como suas semelhanças e diferenças.  

 

 

 

3.1 A identificação do Novo Calvinismo com o Calvinismo 

 

 

  O Calvinismo é um dos braços da Reforma Protestante do século 16, que foi liderado 

por João Calvino (1509-1564) e que se estendeu inicialmente na Europa do Norte, depois 

Estados Unidos e, finalmente, o mundo todo. Essa tradição (reformada – calvinista) não 

pretende ser a única tradição protestante e muito menos a única cristã, mas ela ―reivindica ser 

uma forma autêntica da comunidade cristã, com sua força e também com suas fraquezas e 

problemas‖ (Leith, 1997, p. 32).  

 A Reforma Protestante do século 16 foi um movimento de busca e retorno ao 

Cristianismo original. Como diz Leith, ―nenhum protestante, anglicano, reformado ou 



 

 

luterano dataria a origem da Igreja a partir do século 16‖. (1997, p. 35). Por isso, o 

movimento protestante do século 16 foi uma reforma e não um começo. E como tal, o 

movimento se predispõe a estar sempre se reformando.  

 João Calvino, o grande sistematizador da Reforma Protestante, produziu uma vasta 

obra teológica através de comentários da Sagrada Escritura, tratados teológicos, sermões e 

cartas. Sua obra magna, as Institutas, é geralmente considerada a maior obra teológica da 

Reforma Protestante, e uma das mais importantes da história. Calvino, apesar de ter baseado 

parte de sua teologia do célebre Agostinho, é considerado popularmente o Pai da Teologia 

Reformada, e embora possa um pouco exagerado é comum dizer que todo o sistema 

reformado depende dos ensinos do reformador de Genebra, pelo menos como ponto de 

partida. 

 Segundo Timothy George, ―o alcance internacional da teologia de Calvino e a 

extensão de sua influência pessoal podem ser captados apenas observando suas cartas‖. (1994, 

p. 188). De fato, uma simples leitura de suas cartas demonstra a influência que ele exerceu 

ainda em vida sobre reis, príncipes, intelectuais e líderes religiosos dos mais diversos países. 

De Genebra o Calvinismo emergiu para se tornar um movimento internacional. Ainda durante 

a vida de Calvino o Calvinismo havia se estabelecido em toda a Suíça, França, Holanda, 

Polônia, Hungria, Alemanha, Escócia e Inglaterra
7
. 

 A Genebra dos tempos de Calvino e seu sucessor Beza se tornou um grande centro do 

protestantismo pelo sucesso com que a Reforma se estabeleceu na cidade, modificando toda a 

sociedade e em todos os níveis. A academia de Genebra atraía alunos de todos os lugares. Os 

refugiados religiosos vinham de todos os países para se abrigar em Genebra e depois 

retornavam levando a teologia calvinista. Entretanto, foi na Holanda e na Inglaterra que o 

Calvinismo experimentou transformações que modelaram para sempre o caráter do 

movimento e de sua teologia. E desses dois países surgiram as ênfases calvinistas que o Novo 

Calvinismo mais se apega: a gravitação em torno dos cinco pontos do Calvinismo e a ênfase 

puritana em doutrina e vida. 
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3.1.1 O Novo Calvinismo e os Cinco Pontos do Calvinismo 

 

 O Novo Calvinismo costuma fazer uma defesa veemente dos chamados ―cinco pontos 

do Calvinismo‖. Essa é, sem dúvida, a mais forte identificação do movimento com o 

Calvinismo clássico. Mas algo que precisa ser considerado é de onde vêm os cinco pontos do 

Calvinismo. Igualmente é importante definir se os cinco pontos do Calvinismo são realmente 

um resumo do Calvinismo. Os cinco pontos internacionalmente reconhecidos são: 

Depravação Total, Eleição Incondicional, Expiação Limitada, Graça Irresistível e 

Perseverança dos Santos. As mensagens dos novos calvinistas estão recheadas de defesas e 

alusões a esses pontos. E geralmente, é por causa disso que autores como Piper, Driscoll e 

Mohler são reconhecidos como continuadores da herança calvinista. 

 Os cinco pontos do Calvinismo foram oficialmente formulados na Holanda após a 

morte de João Calvino. A influência de Calvino chegou à Holanda tanto por causa de contatos 

pessoais do Reformador (sua esposa e mãe eram dos Países Baixos), como por seus escritos 

que se tornaram famosos e amplamente divulgados por lá. A edição definitiva das Institutas 

foi traduzida para o Holandês em 1560 e Calvino escreveu três tratados específicos para os 

Países Baixos em 1543, 1544 e 1562, onde discutia sobre como um fiel deveria viver entre os 

papistas. Ainda dois outros tratados direcionados aos protestantes dos Países Baixos 

analisavam o anabatismo e o espiritualismo que eram constantes ameaças lá. (Godfrey, 1990, 

p. 116). Apesar da forte influência de Calvino sobre a igreja holandesa, é preciso reconhecer 

que Calvino não teve nada a ver com a formulação dos Cinco Pontos
8
. Acredita-se, entretanto, 

que eles derivem diretamente da teologia do reformador. 

 Foi na Holanda que a teologia reformada enfrentou seu maior desafio, o arminianismo, 

e por causa disso, foi lá que a definição clássica da doutrina da Predestinação e dos cinco 

pontos do Calvinismo foi formulada. Para resumir e facilitar a assimilação de suas doutrinas, 

a Igreja Reformada seguiu o costume da Igreja Católica de fazer credos ou confissões através 

de Concílios. No Sínodo de Dort em 1619, ―os Cinco Pontos do Calvinismo‖ foram 

oficialmente reconhecidos e significaram um esforço no sentido de rebater os cinco pontos do 

Arminianismo que são anteriores e afirmam exatamente o oposto
9
.  

Armínio (1560-1609) foi um calvinista que estudou em Genebra e se revoltou contra a 

doutrina da predestinação e da graça irresistível. A pregação de Armínio causou muitos 
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problemas para os líderes calvinistas e o Sínodo foi convocado para resolver a situação. Leith 

diz que ―apesar de o Sínodo de Dort ser, algumas vezes, considerado como um símbolo do 

Calvinismo extremado, na verdade, buscou levar a comunidade reformada do século XVI a 

um consenso‖. (1997, p. 43). Mas é um fato que esse consenso excluiu muitas escolas 

calvinistas da época, como por exemplo, a Academia de Saumür, que não concordava com a 

Expiação Limitada.  

Hoje, os cinco pontos do Calvinismo são considerados essencialmente calvinistas, mas 

é importante notar que essas doutrinas não são um resumo da totalidade do Cristianismo 

Reformado, antes ―é melhor considerá-las como as cinco respostas do Calvinismo aos cinco 

erros do arminianismo‖. (Godfrey, 1990, p. 129). Os cinco pontos do Calvinismo definem a 

visão calvinista exclusivamente a respeito da salvação, formulados a partir de um embate 

específico na história. Por isso, os cinco pontos do Calvinismo não podem ser considerados 

um resumo do Calvinismo. A cosmovisão reformada é uma grande árvore cujas raízes 

alcançam todas as esferas da vida e da existência. É um modo de vida. Uma concepção do 

mundo que, partindo da ideia de que Deus é soberano, busca vivenciar essa soberania em tudo 

o que existe, da salvação ao trabalho, da igreja ao estado, dos aspectos sociais aos culturais. A 

doutrina da Predestinação, como um dos cinco pontos, está ainda mais longe de definir o 

Calvinismo. A doutrina da Predestinação é uma doutrina necessária para o sistema calvinista, 

mas não é uma doutrina suficiente. (Clark, 2009). Ela se encaixa no todo, mas não sobrevive 

sozinha. Por isso, a concepção popular de que o Calvinismo se resume em Predestinação é 

deficitária.  

Assim, quando nos dias atuais o Novo Calvinismo busca se identificar com os cinco 

pontos do Calvinismo isso pode ser considerado como Calvinismo apenas num aspecto bem 

específico, no que diz respeito a como as pessoas podem ser salvas. Não significa 

necessariamente que o movimento consiga ser inteiramente calvinista por uma adesão aos 

cinco pontos, ainda que certamente o coloque na rota correta do Calvinismo. 

3.1.2 O Novo Calvinismo e o Puritanismo 

  

 Percebe-se que o Novo Calvinismo tem uma forte correlação com o Puritanismo. O 

próprio Biema, autor da reportagem de Time, notou que as doutrinas sustentadas pelo Novo 

Calvinismo são as mesmas daquele movimento que ajudou a formar a nação norte-americana. 

Também se percebe isso pela identificação de autores como Piper, Mohler e Driscoll com os 

Puritanos da Inglaterra e da Nova Inglaterra. 



 

 

 O Puritanismo foi um movimento original da Inglaterra. O Calvinismo não foi o 

responsável pelo início da Reforma na Inglaterra, mas foi fundamental para a consolidação 

dela. Philip E. Hughes diz que  

A Reforma Inglesa, conquanto seja considerável sua dívida para com Lutero e 

Calvino e outros líderes do continente europeu, não foi importada da Alemanha ou 

Genebra, pois ela podia orgulhar-se de sua própria origem nativa que vai até o 

Lolardos, no século XIV, e, especialmente, até a ‗estrela da manhã da Reforma‘, 

que é John Wycliffe (1329-1384). (1990, p. 209).  

O fato é que dentro da complicada história conjugal de Henrique VIII, a Inglaterra 

rompeu com Roma e estabeleceu a Igreja Anglicana. Mas foi no Calvinismo que a Igreja 

Anglicana encontrou sua base teológica para se fortalecer nacionalmente
10

. 

 Calvino demonstrou um grande interesse pela Reforma na Inglaterra e isso pode ser 

visto pela sua intensa correspondência com os reis e líderes religiosos daquele país. Hughes 

faz um importante extrato dessa correspondência em sua obra e conclui que:  

Calvino considerava a Reforma inglesa com aprovação, simpatia e compreensão, 

embora, às vezes, fosse impaciente porque as questões pareciam estar se movendo 

mais vagarosamente do que ele desejaria. Ele teve uma clara compreensão de que o 

assunto do Evangelho na Inglaterra, desejável como o era por si só, não deixaria de 

contribuir para o sucesso do Evangelho no Continente Europeu, e ele estava 

sempre pronto para ajudar na promoção da causa evangélica de qualquer forma que 

lhe fosse possível. Além disso, sua influência não cessou com sua morte, pois 

através de seus escritos ele continuou a instruir e a inspirar os líderes evangélicos 

da Igreja Anglicana, à medida que estes se dedicavam à causa do estabelecimento 

da fé e do culto bíblico em todo o seu país. (1990, p. 242).   

 O Puritanismo surgiu na Inglaterra em meio a uma situação política complexa. De 

certo modo, o Puritanismo sempre esteve envolvido com as discussões políticas. Os Puritanos 

queriam purificar a religião e a vida na Inglaterra. Durante o período de 1640 a 1659 o 

Puritanismo, de certo modo, governou a Inglaterra e teve a chance de estabelecer uma forma 

de governo presbiteriana, mas fracassou (até porque muitos puritanos eram congregacionais). 

Nesse período foi produzida a mais famosa Confissão de Fé Calvinista, a Confissão de Fé de 

Westminster (1648), até hoje adotada por várias igrejas reformadas, inclusive pela Igreja 

Presbiteriana do Brasil
11

. Apesar de o Puritanismo ter acabado, a influência do movimento se 

fez sentir no desenvolvimento da Igreja Anglicana, e o desenvolvimento puritano do 

Calvinismo deixou sua marca indelével na história da igreja e do mundo, especialmente nos 

Estados Unidos da América, o berço do chamado Novo Calvinismo. 
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 Da Europa, o Puritanismo migrou para a América do Norte e ajudou a construir uma 

nação. O Puritanismo que enfrentou dificuldades políticas na Inglaterra encontrou nos Estados 

Unidos o solo fértil onde poderia florescer, recebendo as benesses dos imigrantes europeus 

(especialmente escoceses-irlandeses e holandeses) que na América puderam viver sua fé 

reformada com mais liberdade.  

 McGrath diz que  

As políticas religiosas repressoras do rei Carlos I, forçaram muitos puritanos a 

deixar a Inglaterra e fixar-se na costa leste da América do Norte. Em consequência 

disso, ao longo do século XVII, o Puritanismo se tornou uma grande influência na 

formação do Cristianismo estadunidense. (2005, p. 118).   

Leith diz que ―a primitiva colonização daquilo que se tornou os Estados Unidos hoje 

estava enraizada em convicções religiosas dentre as quais a tradição reformada era uma fonte 

importante‖. (1997, p. 49). Isso parece ser quase um consenso hoje em dia: Os movimentos 

puritanos que se estabeleceram nos Estados Unidos buscavam o progresso material como um 

modo de provar a superioridade de sua fé e contribuíram de modo único para a formação 

daquilo que se convencionou chamar de ―mentalidade americana‖. Leith conclui que ―a 

tradição puritana tornou-se assim um dos mais importantes elementos na formação da vida e 

cultura norte-americanas‖. (1997, p. 52).  

 A mais impressionante obra sobre a história religiosa do povo americano foi escrita 

por Sydney Ahlstrom, que apresentou a tese do domínio do Puritanismo na herança religiosa 

americana. Segundo Ahlstrom, os Estados Unidos foram formados a partir do Puritanismo 

que precisa ser considerada uma forma especial de protestantismo radical, combinando um 

purismo moral com um modo comprometido de viver evangélico. Por causa disso, os Estados 

Unidos se tornaram a nação do reavivamento, dos legalismos morais e de uma ética de boas 

obras. (1973, p. 1090ss).
12

 

 George M. Marsden fez um excelente estudo para provar que a ideia de civilização e 

religiosidade que o Puritanismo da Nova Inglaterra demonstrou está muito longe de ser o 

ideal bíblico. Marsden repudia a ideia de que o Puritanismo tenha conseguido implantar o 

ideal de uma ―nação ou cultura cristã‖, pois estava comprometido com vícios e exageros 

desde o início, acreditando que os Estados Unidos seriam a nova ―terra prometida‖, e que 

Deus os abençoaria de acordo com a obediência à sua Lei, como tratou com Israel (1990, p. 

295-322). Ainda assim, reconhece que ―embora o Puritanismo não pudesse ter a pretensão de 
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ter moldado sozinho a consciência americana, certamente ele contribuiu para a definição de 

suas características mais distintivas‖ (1990, p. 298). Marsden entende que os princípios 

teológicos essenciais do Puritanismo seguiam essencialmente a tradição de Calvino, 

especialmente ao enfatizar a soberania de Deus, a insuficiência humana, a dependência única 

da graça de Deus e a necessidade de direcionamento de toda a vida para a finalidade de 

glorificar a Deus, mas falharam frequentemente por levar esses princípios a um extremo. 

(1990, p. 301).  

 O Puritanismo foi responsável pela ideia comum no século 19 no pensamento 

americano de que a América era uma terra há muito tempo oculta que estava sendo revelada 

para ser o palco no qual o último ato da história da redenção seria iniciado. Essa retórica 

confundiu os Estados Unidos com o Israel antigo e foi um ingrediente poderoso no 

nacionalismo americano ascendente. (Marsden, 1990, p. 314). Segundo Seavan Bercovith, os 

puritanos se apropriaram das histórias do Antigo Testamento como se fossem tipologias do 

que eles próprios estavam vivendo na colonização dos Estados Unidos, considerando a missão 

na Nova Inglaterra como uma espécie de recapitulação da missão de Israel no Antigo 

Testamento. (1977, 250p.) 

Por essa razão, o Puritanismo não pode ser inteiramente identificado com o 

Calvinismo, pois certamente extrapolou muitas das convicções calvinistas básicas. Não há no 

Calvinismo aquele senso messiânico de ―povo de Deus‖, nem de busca da ―terra prometida‖. 

Antes, o Calvinismo procurou sobriamente se estabelecer nas várias nações, respeitando a 

individualidade de cada país, mantendo a igreja separada do Estado, e procurando influenciar 

através do compromisso de vida e da pregação. 

Mesmo um ardoroso defensor do Puritanismo como J. I. Packer admite que ―aqueles 

que atravessaram o Atlântico falharam em estabelecer a Nova Jerusalém na Nova Inglaterra; 

durante os primeiros cinquenta anos suas pequenas colônias mal sobreviveram, segurando-se 

por um fio‖. (1996, p. 19). Assim, toda a empreitada puritana na América, embora bem 

intencionada, falhou em viver o ideal do Calvinismo por causa de um patriotismo espúrio e 

fundado em bases emocionais, desvinculadas da verdadeira história da Reforma.  

 A contribuição mais positiva que Marsden vê no Puritanismo foi a implantação da 

consciência calvinista de que as responsabilidades espirituais de alguém não eram confinadas 

à Igreja ou à vida devocional, pelo contrário, em cada aspecto das atividades de alguém, até 

mesmo nas mais mundanas, esse indivíduo era chamado para glorificar a Deus. (1990, p. 

316). Por isso, participar na esfera política e fazer com que a justiça fosse feita eram parte da 

vocação espiritual de uma pessoa, assim como o trabalho de alguém, fosse o que fosse, era 



 

 

uma tarefa sagrada. (1990, p. 316). Mas, segundo Marsden, esses efeitos benéficos do 

Puritanismo se diluíram no Evangelicalismo que passou a defender uma ética individualista e 

o exato oposto daquilo que o Puritanismo pregava: a capacidade humana. (1990, p. 317-318). 

Packer diz que os Puritanos tinham um estilo de vida que abarcava todos os aspectos 

dentro da religião:  

Hoje, chamaríamos o seu estilo de vida de ‗holístico‘: toda conscientização, 

atividade, e prazer, todo ‗emprego das criaturas‘ e desenvolvimento de poderes 

pessoais e criatividade, integravam-se na única finalidade de honrar a Deus, 

apreciando todos os seus dons e tornando tudo em ‗santidade ao Senhor‘. Para eles 

não havia disjunção entre o sagrado e o secular; toda a criação, até onde 

conheciam, era sagrada, e todas as atividades, de qualquer tipo, deviam ser 

santificadas, ou seja, feitas para a glória de Deus. (1996, p. 19-20). 

Nesse ponto, sem dúvida o Puritanismo demonstrou um verdadeiro espírito calvinista. 

Ainda assim, é preciso lembrar que o Puritanismo tinha a tendência de exagerar o modo como 

via todas essas coisas, enfatizando rigorosamente detalhes, moralizando todas as coisas, de 

um modo que estava longe tanto do Calvinismo como da Bíblia. Outro grande defensor do 

Puritanismo diz:  

A cada instância, pregadores e escritores Puritanos mostram uma tendência de 

moralizar sobre o tópico em pauta. Não importando que atividade humana eles 

discutiam, acreditavam ser seu dever acrescentar um lembrete de que deve ser feito 

para a glória de Deus e que deve ser ―lícito‖. Sua teologia nestas ocasiões era 

impecável, mas seu estilo pendia na direção do que hoje poderíamos chamar de 

―excessivo‖. (Ryken, 1992, p. 205). 

 Isso mostra que o Calvinismo sofreu profundas transformações através do 

Puritanismo. Mas isso não é necessariamente um demérito, pois como esperar absoluta 

uniformidade num movimento internacional? McGrath diz: ―Nenhum movimento do calibre e 

com o dinamismo do Calvinismo internacional poderia sobreviver e, muito menos prosperar, 

sem que se modificasse ao menos em certo nível, diante das situações específicas que 

enfrentava‖. (2004, p. 234-5). A opinião de Pettegre é que ―o Calvinismo sucedeu como um 

movimento internacional porque seus discípulos honraram Calvino como inspiração, mestre e 

teólogo. Mas eles também entenderam que suas igrejas tinham que crescer fora da sombra de 

Genebra‖. (2004, p. 222). Esse dinamismo do Calvinismo foi responsável por seu sucesso e 

expansão, pois ―o Calvinismo internacional não foi uma abstração intelectual, mas – como 

qualquer outro movimento internacional – tomou formas locais bastante específicas, as quais 

estavam sujeitas a uma série de contingências históricas‖. (McGrath, 2004, p. 237).  

As fortes identificações que o Novo Calvinismo tem com o Puritanismo não são 

naquelas coisas que o Puritanismo foi mais essencialmente Calvinista. Percebemos que o 



 

 

Novo Calvinismo tem fortes identificações com o Puritanismo, especialmente em sua busca 

pela sã doutrina e por piedade religiosa individual. Por outro lado, nem pode ser identificado 

plenamente com o Puritanismo, pois havia naquele movimento um anseio pela atuação social 

da religião, enquanto que o Novo Calvinismo tem um apelo mais subjetivo e emocionalista. 

Por isso, quando olhamos hoje para o movimento chamado de Novo Calvinismo, podemos ver 

nele as mesmas doutrinas históricas clássicas defendidas por Calvino e desenvolvidas pelos 

calvinistas, aliado a uma busca por piedade e espiritualidade que foi própria do Puritanismo, 

mas não parece que o Novo Calvinismo honra o dinamismo do Calvinismo histórico. O Novo 

Calvinismo não consegue manter essa mesma ênfase, antes se mantém focado em piedade 

pessoal e em aspectos populares de fé e conduta. Isso significa que a identificação mesmo 

parcial do Novo Calvinismo com o Puritanismo não lhe garante um status plenamente 

calvinista. 

 

 

3.2 As distinções propostas pelo Novo Calvinismo em relação ao Velho 

Calvinismo  
 

 

 

 

 

Após a reportagem de Time Magazine listando o Novo Calvinismo como uma das dez 

ideias que estão mudando o mundo, um dos autores citados, o pastor Mark Driscoll, colocou 

em seu site algumas comparações entre o Novo Calvinismo e o Velho Calvinismo. Esse é o 

momento de avaliarmos essas comparações. Abaixo reproduzimos o que Driscoll propôs, e 

como pode ser visto em seu site. (Driscoll, 2009a). 

1) O Velho Calvinismo foi fundamentalista ou liberal, separatista ou sincretizado com 

a cultura. O Novo Calvinismo é missional e busca criar uma cultura redimida.  

2) O Velho Calvinismo fugiu das cidades, o Novo Calvinismo está inundando as 

cidades.  

3) O Velho Calvinismo foi cessacionista e temeroso da presença e poder do Espírito 

Santo, o Novo Calvinismo é continuacionista e alegre pela presença e poder do Espírito.  

4) O Velho Calvinismo foi temeroso e suspeitoso a respeito de outros cristãos e 

quebrava pontes, já o Novo Calvinismo ama a todos os cristãos e constrói pontes entre eles.  



 

 

Será preciso analisar essas comparações tópico por tópico. Nessa análise será 

frequentemente necessário retornar ao próprio Calvino para entender a real posição calvinista 

sobre esses assuntos. 

 

3.2.1 A questão da cultura 

 

 

A primeira distinção que Driscoll faz certamente é a mais importante para o nosso 

trabalho. Ele diz que o Velho Calvinismo foi ou fundamentalista ou liberal, separatista ou 

sincretizado com a cultura. Já o Novo Calvinismo é missional e busca criar uma cultura 

redimida.  

 Pelo que pudemos avaliar até aqui, a grande fraqueza do Novo Calvinismo é 

justamente por se apresentar de um modo contrário do que Driscoll propõe, pois seu apelo é 

praticamente inexistente para uma cosmovisão. Ao contrário das ênfases localizadas e 

pontuais do Novo Calvinismo (herdadas do Puritanismo), o Calvinismo tradicional é uma 

teologia completa por causa de sua cosmovisão. Para que o Novo Calvinismo pudesse ter uma 

relação verdadeira e ser um desenvolvimento a altura do Calvinismo ele precisaria ter no 

mínimo esse mesmo conceito de cosmovisão, sendo que o ideal era que o desenvolvesse 

aplicando-o as necessidades da época atual. Mas até agora, ele não tem feito isso. 

3.2.1.1 O Calvinismo como força cultural 

  

O Calvinismo foi um dos movimentos religiosos que mais influenciou o mundo nos 

últimos séculos. Um assunto bem estabelecido academicamente é essa influência do 

Calvinismo e sua cosmovisão reformada no mundo ocidental. McGrath diz que ―ao final de 

três quartos do século 16, o Calvinismo estava consolidado como uma religião internacional, 

segura de sua capacidade e do direito de dar uma nova forma à sociedade‖. (2004, p. 224). 

Sua avaliação é que ―até 1591 o Calvinismo parecia ter feito conquistas irreversíveis por toda 

a Europa‖. (McGrath, 2004, p. 227). Essas conquistas e modificações atravessaram os séculos 

e os continentes. Como diz Reid, ―o impacto do Calvinismo não ficou limitado aos seus 

próprios dias, mas continuou nos séculos subsequentes, em diversas regiões do mundo, à 

medida em que a Europa se expandia, quer por comércio, quer por conquista‖. (1990, p. 59).  

 Se tornou praticamente lugar comum entre os estudiosos falar sobre a influência do 

Calvinismo sobre a cultura e a sociedade ocidental. Fabio Comparato diz que a partir da 

negação radical do passado medieval, a Reforma contribuiu de modo direto ou indireto, para a 



 

 

transformação da sociedade européia não só no campo religioso, como também no terreno 

político e econômico, ao produzir profundas alterações no ideário, nas instituições de 

organização social e na prática de vida. (2006, p. 169). As vezes os eruditos criticam essa 

influência do Calvinismo, como se fosse algo negativo em si mesmo, como se a religião não 

tivesse o direito de influenciar outras áreas, mas um movimento como o Calvinismo só 

poderia produzir isso. Foi sua vocação desde o início. Comparato diagnostica o mau 

entendimento que Marx teve do papel da religião considerando-a apenas como ―ópio do 

povo‖, pois na verdade, a Reforma ao produzir a substituição da devoção religiosa 

disciplinada a partir da instituição eclesiástica pela convicção pessoal guiada pela consciência 

e a razão de cada indivíduo, diversamente do que julgou Marx, produziu seus efeitos para 

muito além da religião. Ela foi a matriz dos direitos humanos construídos sobre o fundamento 

da autonomia de cada indivíduo, tais como a liberdade de consciência e de crença, a liberdade 

de expressão e de opinião, a liberdade de reunião e de associação, direitos essenciais à 

construção do mundo moderno. (2006, p. 170). O autor vai longe ao dizer que: ―Pode-se, 

aliás, afirmar que, ao regular a forma de organização da Igreja Presbiteriana, o Reformador de 

Genebra preparou, de certo modo, a criação da democracia representativa moderna‖. 

(Comparato, 2006, p. 182). De fato, ―se houve qualquer movimento religioso, no século 16, 

que tinha tido uma atitude afirmativa em relação ao mundo, esse foi o Calvinismo‖. 

(McGrath, 2004, p. 249).  

É preciso um pouco de cautela, entretanto, pois muitos desses resultados foram bem 

mais indiretos do que diretos, e nem necessariamente estavam nos planos e ideais de Calvino, 

mas, de fato encontramos em Calvino uma espécie de secularização do sagrado, que ―envolvia 

trazer toda a esfera da existência humana para dentro do âmbito da santificação divina e da 

dedicação humana‖. (McGrath, 2004, p. 250). Por isso, como insiste McGrath, ―era de se 

esperar que o Calvinismo viesse a desenvolver teorias sobre a sociedade, o capital e a 

autoridade política que tivessem, potencialmente, o mesmo calibre e amplitude de seu sistema 

religioso‖. (2004, p. 252). E por isso, o Calvinismo, segundo a categorização clássica de H. 

Richard Niebuhr poderia ser descrito como ―transformador da cultura‖, (1956, p. 190-229), e 

não como um movimento de acomodação ou repúdio da cultura, como descreveu Driscoll. 

 Um dos maiores estudiosos sobre a influência cultural do Calvinismo diz que,  

O impacto de Calvino e do Calvinismo sobre a moderna cultura ocidental está bem 

documentado. Reconhece-se que esta influência foi grande. Calvino e o Calvinismo 

ocuparam seu lugar entre as maiores forças que moldaram nossa moderna 

sociedade ocidental. (Knudsen, 1990, p. 11).  



 

 

Apesar de que toda religião tem impacto na cultura (positiva ou negativa), o autor 

reconhece que a influência do Calvinismo foi positiva e isso porque ―esta atitude positiva 

pertence ao verdadeiro gênio do Calvinismo, tanto que o Calvinismo teve em mira não só a 

reforma na doutrina, na vida individual e na vida da Igreja, mas também a transformação de 

toda a cultura, em nome de Cristo‖. (Knudsen, 1990, p. 12). 

 Calvino podia ser considerado um ―humanista‖. De fato, como diz Knudsen, ―educado 

pelos humanistas e autorizados eruditos na filosofia clássica, e ele mesmo reconhecido como 

um erudito humanista, Calvino revelou, através de toda a sua vida, domínio da cultura 

contemporânea e profundo interesse em seu desenvolvimento‖. (1990, p. 13). Ele não ficava 

devendo nada aos grandes humanistas da época. Mas não era um humanista porque 

considerasse o homem ou as artes de forma independente, mas um humanista porque via o 

homem e todos os âmbitos da existência debaixo de Deus. Para Calvino, ―não existe 

dicotomia básica entre o Evangelho e o mundo‖. (Knudsen, 1990, p.14). Isso porque Calvino 

não concebia o mundo e a existência a partir da dicotomia sagrado e profano. Para ele a 

existência como um todo estava debaixo da jurisdição da religião. Talvez aqui esteja a razão 

da dificuldade do calvinista em aceitar a cultura acriticamente. A cultura sempre será julgada 

de acordo com o padrão da revelação dentro de uma cosmovisão completa. Por outro lado, 

dentro dessa cosmovisão, não há nenhuma dificuldade em aceitar a cultura que corresponda a 

isso. Knudsen diz:  

Calvino compreendeu que tudo o que se conforma com a vontade de Deus, como 

está expressa na criação, tem a aprovação de Deus. Quando responde ao propósito 

criador de Deus, o homem responde àquilo que está de acordo com a sua natureza, 

àquilo que Deus, na criação, declarou bom. Por isso Calvino pôde aceitar com 

entusiasmo o programa da ciência natural, de pôr às claras os segredos do universo 

de Deus. (1990, p. 18).  

 Assim, todas as realizações humanas eram bem vistas, desde que estivessem de acordo 

com os princípios da criação e da religião. Elas não eram antítese à religião, mas dons 

concedidos aos homens pelo Espírito Santo. Na essência do Calvinismo, não há qualquer 

problema em apoiar a ciência ou as artes. 

 O esforço claro de Calvino em administrar Genebra de acordo com os melhores 

princípios da lei natural aponta para sua concepção da vida como integral. Não houve área em 

Genebra que ele não reformou. Desde a música na Igreja até a academia que se tornou 

referência, o humanismo de Calvino despontou. Até hoje, a língua francesa deve bastante a 

Calvino, que por seus escritos elevou consideravelmente o seu nível. 

 Calvino não tinha qualquer problema com a cultura em si. Sua perspectiva não era de 

demonizá-la. Como diz Biéler, ―em numerosas passagens de seus escritos, definiu Calvino as 



 

 

artes como dons de Deus extremamente preciosos, inspirados por seu Santo Espírito‖. (1990, 

p. 573). Embora reconhecesse que a cultura podia ser distorcida e servir a propósitos maus, 

originalmente ela tinha a função de glorificar a Deus. Falando sobre as artes, e comentando a 

expressão de Paulo sobre a possibilidade de repúdio à sabedoria humana, Calvino diz:  

Paulo não seria irracional que condenasse como algo fora de propósito aquelas 

artes, as quais, sem a menor dúvida, são esplêndidos dons de Deus, dons estes que 

poderíamos chamar de instrumentos para auxiliarem os homens no desempenho de 

suas atividades nobres. Portanto, não há nada de irreligioso nessas artes, pois são 

detentoras de ciência saudável, e estão subordinadas a princípios verdadeiros; e 

visto que são úteis e adequáveis às atividades gerais da sociedade humana, é 

indubitável que sua origem está no Espírito (...). Portanto, o que Paulo diz aqui não 

deve ser considerado como um desdouro das artes, como se estas estivessem 

agindo contra a religião. (1996, 1Co 1.17, p. 53-54). 

 Falando sobre o desenvolvimento das artes e dos recursos naturais na descendência de 

Caim, Calvino diz que aquilo era um modo de Deus demonstrar que não tinha amaldiçoado 

totalmente a descendência de Caim. Calvino diz: ―Pois a invenção das artes e de outras coisas 

que servem para o uso comum e conveniência da vida é um dom de Deus‖. (1992, Gn 4.20). 

O Reformador de Genebra não tinha dificuldades em admitir que essas invenções vinham a 

todos os povos difundidas pelo Espírito Santo para tornar a vida melhor, numa linguagem que 

posteriormente Kuyper definiria como Graça Comum. O povo de Deus era, segundo Calvino, 

beneficiado pelas artes liberais, astronomia, partes da filosofia, medicina e formas do governo 

civil dos outros povos. (1992, Gn 4.20). 

 Calvino não entrava necessariamente em choque com a ciência. Ele entendia que os 

segredos da natureza requeriam estudos particulares, que podiam ser vislumbrados pela 

astronomia, pela medicina e todas as ciências naturais, cujos recursos ajudavam e 

capacitavam o homem a compreender mais de perto os segredos de Deus. (1999, 1, V, 2). 

Calvino diz: ―para investigar os movimentos dos planetas, para assinalar sua posição, para 

medir suas distâncias, para notar suas propriedades, é necessária arte e perícia mais refinadas 

que as que comumente tem o povo comum‖. (1999, 1, V, 2). A investigação a respeito do 

corpo humano também era bem vinda: ―a composição do corpo humano, sua conexão, 

proporção, beleza e uso é em verdade própria de um gênio sutil e agudo‖. (1999, 1, V, 2). 

 Calvino entendia que a verdade não era uma exclusividade da igreja ou dos teólogos, 

mas poderia ser encontrada e aproveitada em qualquer lugar: 

Visto que toda verdade procede de Deus, se algum ímpio disser algo verdadeiro, 

não devemos rejeitá-lo, porquanto o mesmo procede de Deus. Além disso, visto 

que todas as coisas procedem de Deus, que mal haveria em empregar, para a sua 

glória, tudo quanto pode ser corretamente usado dessa forma. (As Pastorais, 1998, 

p. 318, Tt 1.12) 



 

 

 O Espírito Santo era a fonte dessa verdade, e rejeitá-la era, para Calvino, o mesmo que 

rejeitar o Espírito Santo: ―Se reconhecemos o Espírito de Deus como fonte única de verdade, 

não menosprezaremos a verdade onde quer que ela se mostre, a menos que queiramos ser 

insultuosos com o Espírito Santo‖. (1999, II, 2,15). Assim, as descobertas científicas e os 

progressos da educação eram bem vindos:  

Se o Senhor nos quis deste modo ajudados pela obra e ministério dos ímpios na 

física, na dialética, na matemática, e nas demais áreas do saber, façamos uso destas, 

para que não soframos o justo castigo de nossa displicência, se negligenciarmos as 

dádivas de Deus nelas graciosamente oferecidas. (1999, II, 2, 16). 

 Antes de ser um cristão convertido, podemos dizer que Calvino foi um homem 

moderno. Ele recebeu a influência do Renascimento humanista. Assim, sua obra foi marcada 

pela tarefa de relacionar a verdade do Evangelho com o mundo moderno. Como diz Knudsen,  

Tendo já colocado os pés no mundo moderno, o problema de Calvino não seria o 

de como entrar na Modernidade, mas o de como relacionar-se, ele mesmo e a nova 

cultura, com as velhas verdades do Evangelho, verdades que tinham sido outra vez 

trazidas à luz pela Reforma, e de como interpretar o mundo moderno à luz dessas 

verdades. (1990, p. 29-31). 

 Por isso, o Calvinismo, desde o início, foi uma força cultural. E sua influência, 

necessariamente, se fez sentir em todas as esferas da vida humana, colocando tudo debaixo da 

soberania de Deus e para sua glória. Costa diz:  

O Calvinismo envolve uma nova cosmovisão, que afeta obviamente todas as áreas 

de nossa existência, não havendo escaninhos do ser e do saber onde a perspectiva 

teocêntrica não se faça presente de forma determinante em nossa epistemologia 

doutrinária e existencial. (2006, p. 47).  

Tão lógica foi essa concepção e racionalmente estabelecida que, por causa disso, Warfield 

pôde dizer que, 

aquele que crê em Deus sem reservas, e está determinado que Deus seja Deus para 

ele em todos os seus pensamentos, sentimentos, vontade – no inteiro compasso de 

suas atividades intelectuais, morais, espirituais, através de todas as suas relações 

individuais, sociais e religiosas – é, pela força estrita dessa lógica (...) um 

calvinista. (1931, p. 355).  

E por isso, dissemos que a cosmovisão calvinista em seu aspecto mais amplo pode ser 

uma cosmovisão ―evangelical‖. 

 Talvez o trabalho que mais deixou claro que, de um modo ou de outro, o Calvinismo 

produziu grande influência no mundo ocidental foi o famoso e controvertido A ética 

protestante e o espírito do capitalismo, de Max Weber. Numa época que se primava pela ideia 

de que a religião era uma coadjuvante (ópio – Marx) ao lado dos processos econômicos, 

Weber teve o mérito de demonstrar que ela é uma das bases da própria economia. (2007, p. 



 

 

32). Nisso reside o maior mérito da obra do sociólogo alemão. Weber viu no Calvinismo a 

base da existência do próprio capitalismo. Esse não é o lugar apropriado para avaliar com 

profundidade a tese de Weber e isso não é fundamental para o nosso trabalho, mas é preciso 

admitir que, se por um lado ela falha ao exagerar a influência do Calvinismo sobre o nascente 

capitalismo, por outro, ela tem o mérito de destacar que o Calvinismo foi muito mais do que 

um movimento religioso. É preciso reconhecer que, direta ou indiretamente, o Calvinismo 

teve participação na fundação do capitalismo e de certo modo a tese de Weber nos leva a 

pensar que é preciso ir além, pois não apenas nisso, mas também em vários aspectos da 

moderna sociedade ocidental, como os direitos humanos, a democracia e o próprio 

desenvolvimento das ciências naturais o Calvinismo deixou sua marca. (McGrath, 2004, p. 

279-294). Peyrefitte diz que Calvino ocupou a dianteira na reflexão emancipadora do trabalho 

e do capital ―a ponto de podermos considerar as consequências econômicas e sociais de sua 

Reforma não um simples epifenômeno, mas a elaboração de um projeto humano‖. (1999, p. 

116). 

 O Calvinismo é, portanto, um movimento que se relaciona com a cultura aproveitando 

daquilo que naturalmente aponta para a verdade, a dignidade da existência e o cumprimento 

do propósito da vida humana segundo Deus (graça comum), e busca a transformação daquilo 

que trabalha em sentido contrário. O Calvinismo não se contenta em ser apenas uma religião 

institucional restrita às paredes de uma Igreja, apelando para um aspecto intelectual ou 

emotivo da religiosidade, antes é um movimento dinâmico de caráter internacional, que se 

expande como tentáculos alcançando todas as esferas da existência do homem, conduzindo-o 

para o entendimento de sua razão de ser no mundo para a glória de Deus. E por isso tudo, o 

Calvinismo autêntico jamais se polarizou em extremos como o fundamentalismo ou o 

liberalismo, pois em seu dinamismo, buscou o equilíbrio que só é possível a partir de uma 

concepção realmente abrangente da vida e do mundo. 

 À luz disso, precisamos concluir que o Novo Calvinismo não demonstra essa mesma 

capacidade de relacionamento com a cultura e de influenciar a sociedade em todos os seus 

aspectos. O Novo Calvinismo trilha um caminho de combativo sectarismo (Mohler), de 

espiritualidade separatista (Piper), ou de atitudes culturais pragmáticas e chocantes (Driscoll).  

 Em seu dinamismo, o Calvinismo avançou em todas as direções, tanto geográficas 

quanto ideológicas, porque sob essa perspectiva, não havia território onde Cristo não pudesse 

fincar sua bandeira e dizer ―Isso é meu‖, como Kuyper discursou na inauguração da 

Universidade Livre de Amsterdam. 



 

 

3.2.1.2 O ápice do Calvinismo no Kuyperianismo 

 

Abraham Kuyper (1837-1921) foi o Calvinista mais influente do mundo no final do 

século 19 e início do século 20. Após uma longa peregrinação espiritual, tendo sido educado 

sob o liberalismo teológico, ele se converteu à fé reformada ortodoxa em seu primeiro 

pastorado. Sua busca foi por restaurar o caráter reformado da Igreja para aumentar o impacto 

do Cristianismo sobre a vida holandesa. Ele conseguiu muito mais do que isso. Seu nome se 

tornou conhecido mundialmente. O Kuyperianismo foi, provavelmente, o mais genuíno 

movimento Calvinista dos últimos dois séculos, pois como nenhum outro, conseguiu abarcar 

as doutrinas chaves do Calvinismo com o envolvimento social e cultural que Calvino tanto 

almejava. Segundo Godfrey, ―ele abraçou o velho ideal calvinista de uma igreja disciplinada e 

de uma sociedade cristã, mas adotou a forma moderna e progressista desse ideal‖. (1990, p. 

141). Por isso, o Calvinismo de Kuyper foi a expressão mais completa do movimento dentro 

da modernidade. Suas ideias, entretanto, provavelmente nunca saíram totalmente da teoria, 

exceto por um curto período na Holanda e nos Estados Unidos. 

Kuyper foi um pensador e teve um talento incomum de organização e comunicação. 

Ele sabia se dirigir ao povo comum com maestria. Seus ideais o levaram a entrar para a 

política e ele reorganizou o partido Anti-Revolucionário fundado anteriormente por 

Guillaume Groen Van Prinsterer (1801-1876) que tentava rechaçar os efeitos da revolução 

francesa em direção ao ateísmo e a dissolução da ética e da família
13

. 

Kuyper lutou para que o Calvinismo não fosse esquecido, mas estudado e adaptado às 

situações do mundo moderno. (2002, p. 202). Na concepção de Kuyper, o Calvinismo não 

podia ser ―fossilizado‖, ou seja, não se deveria meramente ―copiar o passado, como se o 

Calvinismo fosse uma petrificação, mas voltar à raiz viva da planta calvinista para limpá-la e 

regá-la, e assim fazê-la brotar e florir uma vez mais‖
14

. (2002, p. 180). Essa tarefa deveria ser 

feita, nas suas palavras, ―de acordo com nossa vida atual nestes tempos modernos e com as 

exigências dos tempos por vir‖. (2002, p. 180). Por isso, o tema central de sua última palestra 

sobre o Calvinismo na Universidade de Princeton foi: ―É preciso um novo desenvolvimento 

calvinista de acordo com as necessidades do futuro‖. (2002, p. 180). Reconhecendo que a 
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 Groen expressou sua crença acerca da força destrutiva do princípio revolucionário com as seguintes 

palavras: ―A história da filosofia não-religiosa do século passado é, em sua fonte e resultado, o ensino 

que, livremente desenvolvido, destrói a Igreja e o Estado, a família e a sociedade, produzindo 

desordem sem nunca alcançar a liberdade ou restabelecer a ordem moral e, em assuntos de religião, 

leva infalivelmente seus seguidores conscientemente ao ateísmo e ao desespero‖. (Citado por Godfrey, 

1990, p. 140). 
14

 Talvez por isso o projeto kuyperiano tenha ficado conhecido como neo-Calvinismo, embora 

achemos que o termo cabe melhor à Neo-ortodoxia de Barth. 



 

 

Modernidade tinha um projeto e uma ―biocosmovisão‖
 
(Weltanschauung

15
) completa, ele 

estimulou seus ouvintes da Universidade de Princeton a reagirem:  

Vocês cristãos, não podem defender com sucesso seu santuário exceto colocando 

em oposição a tudo isso, uma biocosmovisão própria de vocês, fundada tão 

firmemente sobre a base de seu próprio princípio, elaborada com a mesma clareza 

e brilhante numa lógica igualmente consistente. (2002, p. 198, grifo do autor).  

Para Kuyper a sobrevivência do Calvinismo dependia do estabelecimento de uma 

cosmovisão completa desenvolvida a partir dos elementos da história e em conformidade com 

o tempo atual. Por isso, podemos dizer que Kuyper foi um homem moderno em todos os 

sentidos e seu desenvolvimento fez o Calvinismo alcançar o ápice histórico. 

 Kuyper era sensível aos desafios do modernismo. Ele defendia: ―O Calvinismo como a 

única, decisiva, lícita e consistente defesa das nações protestantes contra o usurpador e 

esmagador modernismo‖. (2002, p. 20). Entretanto, sua proposta era para ter um alcance bem 

maior do que apenas o modernismo, na verdade, o transcendia. Ele talvez já visualizasse isso, 

pois disse que ―as necessidades do presente como o cuidado com o futuro, obrigam-nos a um 

estudo mais profundo do Calvinismo‖. (2202, p. 27). Ele não tinha a intenção de limitar o 

Calvinismo apenas para uma época, ao contrário, sua definição do Calvinismo é que, por 

excelência, ―não é um fenômeno parcial, nem foi um fenômeno simplesmente temporário, 

                                                           
15

 O termo ―sistema de vida‖ de Kuyper foi cunhado com a intenção de equivaler ao alemão 

Weltanschauung, que tem um sentido de ―visão de mundo e da vida‖. Por isso, o termo que 

permaneceu foi o ―cosmovisão‖. (Heslam, 1998, p. 88). Sem dúvida o conceito de cosmovisão que 

Kuyper expôs em suas Stone Lectures é o conceito maior, a verdade principal de todo o seu 

pensamento. O processo da história, ideologias passadas e presentes, e o Calvinismo em si mesmo 

poderia ser inteiramente entendido com esse termo. (Heslam, 1998, p. 111). E tudo isso se derivava da 

ideia da graça comum, através da qual Deus estava legitimando a criação e todos os aspectos da 

cultura, e acima de tudo derivava ―de um simples e unificado princípio (a soberania de Deus)‖. 

(Heslam, 1998, p. 111). A palavra alemã Weltanschauung é de difícil tradução. Para Schweitzer, uma 

Weltanschauung é "a soma total das idéias que a comunidade ou o indivíduo têm sobre a natureza e o 

propósito do universo e sobre o lugar e o destino da humanidade dentro do mundo". O pensamento 

ocidental sempre andou atrás de descobrir e formular uma concepção desse tipo, atribuindo ao 

"Cosmos uma finalidade que permitisse a inclusão de um conceito lógico dos objetivos da 

Humanidade e do Homem." (Schweitzer, 1958, p.14). Mas, diz ele, o simples estudo do que ocorre no 

universo jamais poderá fornecer uma base para que dela se deduza algum sentido, seja com relação ao 

próprio universo, seja com relação à vida humana. Por isso, a Lebensanschauung (concepção da vida) 

deve ser buscada independentemente da concepção do mundo (Weltanschauung), por um processo 

supra-racional a que se chega após esgotar todos os recursos da racionalidade (ele chega a usar a 

expressão "irracional"). A dimensão em que se pode encontrar o sentido da vida, seja do indivíduo, 

seja de toda a humanidade, é espiritual ou "mística" (ponho entre aspas porque essa palavra, utilizada 

por Schweitzer tem hoje significado muito ambíguo) e tem a ver sobretudo com a ética, com os 

valores. Se escrevesse hoje, Schweitzer possivelmente aplicaria seu raciocínio às pretensões da 

"Ciência" (outro termo bastante ambíguo) de ser a fonte de todo o conhecimento humano, inclusive no 

que se refere aos valores. Uma Lebensanschauung, diria ele, não pode decorrer do simples 

conhecimento científico; nós precisamos de uma, mas ela tem de ser buscada no "genuíno misticismo" 

que nos "conduz através do pensamento racional, em direção às alturas da experiência profunda do 

mundo e do nosso desejo de viver." (1958, p. 21). Devo essa citação ao Prof. Lotufo. 



 

 

mas é um sistema de princípios abrangente que, enraizado no passado, é capaz de fortalecer-

nos no presente e de encher-nos com confiança para o futuro‖. (2002, p. 28). James D. Bratt 

disse que a defesa de Kuyper das esferas de soberania e seu consequente pluralismo erudito 

soam pós-modernos um século antes de seu tempo. (1998, p. 441). 

 Kuyper definiu o Calvinismo como um movimento capaz de se interpor ao 

modernismo, mas para isso, o Calvinismo precisava se apresentar como um sistema completo. 

Heslan diz que ―para Kuyper, o Calvinismo representa um tipo de força centrífuga que se 

move para o exterior em círculos cada vez mais amplos – de sua influência inicial na esfera da 

religião – para abarcar o todo da existência humana‖. (1998, p. 113). Para Kuyper a resposta 

do Calvinismo diante dos ataques da modernidade nunca foi a apologética racionalista (como 

em Hodge e Warfield), mas a formação de uma cosmovisão capaz de oferecer um sistema de 

vida coerente. Ao contrário de Warfield que entendia que a razão era pré-requisito para a fé, e 

que a razão humana compelia o homem a crer na Bíblia por causa das evidências lógicas de 

seu caráter divino, Kuyper sustentava que era a fé que conduzia ao entendimento e que 

somente o Espírito Santo (com Calvino) poderia convencer as pessoas da veracidade da 

Escritura. (Heslam, 1998, p. 127-128). Heslam diz que, para Kuyper, somente o testemunho 

do Espírito Santo produzia convicção e ―por causa disso, era desnecessário defender a 

autoridade da Escritura‖. (1998, p. 129). Segundo McGoldrick, Kuyper não gostava do 

esforço de parte dos eruditos cristãos de tentar provar a veracidade da Escritura com 

argumentos racionais porque isso usurpava o testemunho do Espírito Santo. (2000, p. 102). 

Provavelmente, como Calvino, Kuyper não ignorasse a existência de bons argumentos 

racionais, mas entendia que eles não eram suficientes. De fato, Kuyper declarou que ―todo 

esforço para provar o conteúdo do Novo Testamento através de evidências externas somente 

condena a si mesmo na absoluta rejeição da autoridade da Santa Escritura‖. (1979, p. 175). 

 Enquanto Warfield cria que o futuro do Cristianismo dependia do poder da capacidade 

de argumentar racionalmente, Kuyper cria que dependia de que seus princípios fossem 

aplicados numa organização social. (Heslam, 1998, p. 131). Ele não acreditava que o 

Calvinismo se desenvolveria gastando todas as suas forças em tentar defender a Bíblia contra 

os ataques da Modernidade, antes deveria providenciar uma cosmovisão tão forte quanto a 

que a Modernidade esposava. Kuyper questionou: ―E por que nós, cristãos, estamos tão fracos 

diante deste Modernismo? Por que constantemente perdemos terreno? Simplesmente porque 

estamos destituídos de uma igual unidade de concepção de vida‖. (2002, p. 28). Ele 

diagnosticou que o erro do Calvinismo daqueles dias era o de se preocupar com detalhes 



 

 

esquecendo-se do todo. Somente uma cosmovisão completa, um verdadeiro sistema de vida, 

poderia fazer frente ao modernismo. Em tom de batalha ele argumentou:  

Se o combate deve ser travado com honra e com esperança de vitória, então, 

princípio deve ser ordenado contra princípio. A seguir, deve ser sentido que no 

Modernismo, a imensa energia de um abrangente sistema de vida nos ataca; depois 

também, deve ser entendido que temos de assumir nossa posição em um sistema de 

vida de poder, igualmente abrangente e extenso. E este poderoso sistema de vida 

não deve ser inventado nem formulado por nós mesmos, mas deve ser tomado e 

aplicado como se apresenta na História. Quando assim fiz, encontrei e confessei, e 

ainda sustento, que esta manifestação do princípio cristão nos é dada no 

Calvinismo. (2002, p. 19). 

 Kuyper não era, como os fundamentalistas, avesso à modernidade. Ao contrário, ele 

era um grande defensor de muitos ideais da modernidade, como a liberdade religiosa e a 

democracia e via o progresso com bons olhos. Por outro lado, percebia que por detrás dos 

princípios da modernidade estava uma cosmovisão que excluía Deus e que conduzia o homem 

à imoralidade e ao desespero. Então, ele queria que a cosmovisão do Calvinismo fosse 

apresentada, partindo da soberania de Deus, com consistência e lógica, para influenciar o 

mundo positivamente, oferecendo esperança para o futuro da humanidade. Kuyper disse: ―até 

onde o Humanismo se esforçou para substituir a vida eterna pela vida neste mundo, todo 

calvinista se opôs ao humanista. Mas em tudo quanto o humanista se contentou com um apelo 

pelo reconhecimento apropriado da vida secular, o calvinista foi seu aliado‖. (2002, p. 128). 

 O ponto chave na teologia de Kuyper é que todas as faculdades humanas eram campo 

para o desenvolvimento da religião, pois Deus tinha investido toda a sua criação com leis que 

governavam sua existência, e a tarefa humana era para glorificar a Deus em qualquer das 

esferas de atividade que estivesse envolvido. (Heslam, 1998, p. 117). Segundo Godfrey, ―sua 

obra, como reformador da Igreja, como educador e político, estava baseada na sua ideia de 

‗esfera soberana‘ (...) Ele via esse princípio como o baluarte essencial contra todas as formas 

de totalitarismo moderno e como fundamento de um pluralismo moderno verdadeiro‖. (1990, 

p. 143). 

 Para Kuyper, o calvinista convicto não precisava ter medo diante dos desafios da 

cultura. Com sua confiança na soberania de Deus, o calvinista podia ter a certeza de que a 

história do mundo continuava sendo dirigida por Deus e cada época tendo seus potenciais e 

dificuldades próprias, nunca são intransponíveis. Sendo assim, segundo Kuyper, o Calvinismo 

pode continuamente se Reformar sem perder a estrutura básica. 

 Por isso, quando comparamos o Neo-Calvinismo de Kuyper com o Novo Calvinismo 

de Time percebemos que o último não faz jus ao título. Desde o início, o Calvinismo foi visto 

como um movimento de alcance global e para influenciar todas as esferas da vida. A 



 

 

combinação de piedade, erudição e engajamento político e social foram marcas 

preponderantes do movimento. O Calvinismo despontou e se desenvolveu com o potencial de 

ser um sistema completo. A partir da análise do conceito de cultura e da ação calvinista em 

relação à cultura é preciso afirmar que o Novo Calvinismo não é um herdeiro legítimo do 

Calvinismo. É uma retomada das doutrinas calvinistas antigas com uma apresentação mais 

atualizada e um foco em espiritualidade e decisão de vida, provavelmente influenciado pelo 

pietismo dos avivamentos, mas não é uma continuação do Calvinismo em seu sentido mais 

amplo, como apresentado no Kuyperianismo. Por isso, a declaração de Driscoll está invertida. 

É o Novo Calvinismo que não consegue se relacionar verdadeiramente com a cultura, ao 

contrário do que fazia o Calvinismo tradicional, buscando a potencialização da cultura ou 

mesmo sua transformação para a glória de Deus. 

  

3.2.2 A perspectiva missionária 

 

Segundo Mark Driscoll, o Velho Calvinismo fugiu das cidades enquanto que o Novo 

Calvinismo está inundando as cidades. Essa declaração tem a ver com a ideologia missionária 

do Calvinismo e nos parece a mais superficial das distinções propostas pelo famoso pastor de 

Seattle. É difícil inclusive entender o sentido exato da afirmação. O que ele estaria querendo 

dizer por ―o Velho Calvinismo fugiu das cidades‖? O Calvinismo como sistema se originou 

numa cidade, Genebra, e praticamente, por algum tempo, se confundiu com os ideais da 

própria cidade. De Genebra o Calvinismo emergiu para se tornar um movimento 

internacional. Ainda durante a vida de Calvino o Calvinismo havia se estabelecido nas 

principais cidades da Suíça, França, Holanda, Polônia, Hungria, Alemanha, Escócia e 

Inglaterra. 

Em todo esse período inicial Genebra que estava livre do controle da França, dirigida 

eclesiasticamente por Calvino, funcionou como um ponto gravitacional para toda a Reforma 

na Europa. Na Suíça a Reforma brotou do humanismo cristão que tinha muita penetração na 

região. (Leith, 1997, p. 37). Um dos humanistas mais famosos desse período, Erasmo de 

Roterdam, vivia na Basiléia, entretanto, não tomou partido. Antes de Calvino, a Reforma teve 

seu início em Zurique com Ulrich Zwínglio (1484-1531) e em Genebra por Guillaume Farel 

(1489-1565). Esse último foi quem convenceu Calvino a se estabelecer em Genebra para 

reformar a cidade. De fato, antes de Calvino chegar a Genebra, a cidade tinha se tornado 

protestante por questões políticas, para se libertar da Casa de Savóia em 1536, mas era apenas 

nominalmente protestante. Em seus esforços para reformar a cidade de Genebra, Calvino 



 

 

estabeleceu quatro ofícios: pastores, mestres, anciãos e diáconos. O pastor deveria pregar a 

Palavra de Deus, admoestar e exortar, bem como administrar os sacramentos. O mestre 

deveria ensinar a doutrina aos fiéis e preparar os jovens para o ministério e governo civil. Os 

anciãos deveriam vigiar a vida de cada homem, admoestar amavelmente aqueles que vissem 

levando uma vida desordeira e até mesmo levá-los à Assembléia que estava encarregada de 

aplicar a disciplina. E os diáconos deveriam cuidar dos pobres e dos doentes para eliminar a 

mendicância. (Gamble, 1990, p. 65). Segundo Walker, a intenção de Calvino em Genebra era 

―fazer de Genebra o modelo de uma perfeita comunidade cristã‖. (1983, vol 2, p. 77). De fato, 

a Reforma de Calvino em Genebra mudou totalmente a cidade. Uma forte disciplina 

eclesiástica foi estabelecida punindo severamente a imoralidade. Segundo Gamble,  

O propósito de Calvino, de manter a disciplina dentro da cidade, era assegurar uma 

ajuda para a regeneração moral. Não havia separação em sua mente entre 

Cristianismo e moralidade; uma cidade cristã não podia tolerar pecados tais como, 

por exemplo, a prostituição escancarada. (1990, p. 66).  

Mas é importante que se entenda que Calvino desejava uma separação radical entre 

Igreja e Estado, entendendo que cada uma tinha sua própria esfera de ação. Isso certamente 

foi uma das maiores inovações do pensamento protestante. A igreja deveria ser governada 

pelo Conselho de Pastores e a Cidade pelo Consistório. Por isso, a autoridade civil 

frequentemente atribuída a Calvino simplesmente não passa no teste histórico. Segundo 

Gamble, ―qualquer ideia de que Calvino ou a Igreja de Genebra controlava o governo civil 

não é correta‖. (1990, p. 67). Por outro lado, o Consistório, responsável pelo governo civil, 

frequentemente desejava se intrometer nos assuntos da Igreja. 

Genebra se tornou um grande centro do protestantismo pelo sucesso com que a 

Reforma se estabeleceu na cidade, modificando toda a sociedade e em todos os níveis. A 

academia de Genebra atraía alunos de todos os lugares. Os refugiados religiosos vinham de 

todos os países para se abrigar em Genebra e depois retornavam levando a sólida teologia 

calvinista. Esse provavelmente foi o maior movimento ―missionário‖ do século 16. Segundo 

Gamble, ―Genebra enviou um contingente de missionários bem treinados, especialmente para 

a França, mas, também, para lugares tão distantes quanto o Brasil‖ (1990, p. 68)
16
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 O autor se refere aos calvinistas que vieram por ordem de Calvino junto com o Almirante 

Villegaignon para o Brasil em 1557 na empreitada que ficou conhecida como ―França Antártica‖. Uma 

tentativa de fundar uma colônia francesa no Rio de Janeiro. Esses calvinistas acabaram presos e 

mortos. Antes de serem condenados, tiveram que produzir uma confissão de sua fé, que ficou 

conhecida como ―A confissão de fé da Guanabara‖, a primeira confissão das Américas e uma das mais 

antigas confissões reformadas do mundo. O relato da história dos mártires huguenotes no Brasil, bem 

como a Confissão de Fé que escreveram, encontra-se no livro A Tragédia da Guanabara: História dos 

Protomartyres do Christianismo no Brasil, traduzido por Domingos Ribeiro; de um capítulo intitulado 



 

 
Desde o início o Calvinismo se preocupou em ―inundar‖ as cidades. Leith diz:  

Devemos notar que Calvino e os líderes reformados de Genebra estavam mais 

envolvidos no que se chama hoje de missões em casa. Nenhuma junta missionária 

jamais levou tão a sério a responsabilidade pelo estabelecimento de igrejas, pelo 

envio de pastores e pela abertura de novos trabalhos do que o consistório da igreja 

de Genebra sob a liderança de Calvino. Numa época em que as comunicações eram 

difíceis, o consistório de Genebra demonstrou admirável inteligência para perceber 

o que estava acontecendo nas cidades e na vizinha nação francesa, bem como nas 

comunidades protestantes de toda a Europa. (1996, p. 58). 

É certo que as missões mundiais só se tornaram plenamente realidade no século 19, 

mas ainda nos tempos de Calvino, de algum modo a obra missionária foi levada adiante, pois 

como diz Walker,  

A influência de Calvino se espraiou para além de Genebra. Graças à sua 

Instituição, seu modelo de governo eclesiástico na cidade, sua academia, seus 

comentários e sua constante correspondência, ele moldou o pensamento e inspirou 

os ideais do protestantismo da França, Países Baixos, Escócia e dos puritanos 

ingleses. Sua influência penetrou na Polônia e na Hungria, e antes de sua morte o 

Calvinismo lançara raízes na própria Alemanha sul-ocidental. (1981, Vol II, p. 79). 

Mesmo as missões do século 19 tiveram a forte influência do Calvinismo. (Walker, 

Vol 2, p. 222-226). 

Não há, portanto, qualquer evidência histórica de que o Calvinismo tenha ―fugido‖ das 

cidades ou não tenha se preocupado com missões. Driscoll provalvelmente disse isso porque 

por bastante tempo, os lugares nos Estados Unidos aonde o Calvinismo se manteve e se 

perpetuou foi o interior, em pequenas cidades como Grand Rapids - MI, por exemplo. Mas 

isso não significa que tenha sido uma opção do Calvinismo americano se manter confinado ao 

interior, antes, provavelmente isso tenha acontecido justamente por causa da dificuldade que 

foi no auge do liberalismo e do evangelicalismo arminiano, o Calvinismo conseguir adeptos 

nas grandes cidades. Permanece que essa comparação de Driscoll nada acrescenta para o 

entendimento do movimento chamado Novo Calvinismo e muito menos do que ele intitula 

Velho Calvinismo, antes é uma grande distorção do mesmo. 

 

                                                                                                                                                                                     
On the Church of the Believers in the Country of Brazil, part of Austral America: Its Affliction and 

Dispersion, do livro de Jean Crespin: l’ Histoire des Martyres, originalmente publicado em 1564. Este 

livro, por sua vez, é uma tradução de um pequeno livro: Histoire des choses mémorables survenues en 

le terre de Brésil, partie de l’ Amérique australe, sous le governement de N. de Villegaignon, depuis 

l’an 1558, publicado em 1561, cuja autoria é atribuída a Jean Lery, um dos huguenotes que vieram 

para o Brasil em 1557, o qual também publicou outro livro sobre sua viagem ao Brasil: Histoire d’an 

voyage fait en la terre du Brésil. O texto da confissão pode ser visto em: 

http://www.monergismo.com/textos/credos/confissao_guanabara.htm 



 

 

3.2.3 O destaque ao Espírito Santo 

 

A terceira comparação de Driscoll diz respeito ao papel do Espírito Santo na teologia 

reformada. Essa é uma questão atual e extremamente importante. Driscoll disse que o Velho 

Calvinismo foi cessacionista e temeroso da presença e poder do Espírito Santo, enquanto que 

o Novo Calvinismo é continuacionista e alegre pela presença e poder do Espírito.  

Desde o surgimento dos movimentos pentecostais no início do século 20, o 

Calvinismo, bem como todas as igrejas tradicionais, vem sendo acusado de negligenciar a 

pessoa do Espírito Santo. Os novos calvinistas, entretanto, buscam resgatar o destaque da 

terceira pessoa da Trindade. 

Olhando para a História da Igreja, percebemos que no início a preocupação principal 

foi com a pessoa de Cristo, pois embora o Espírito Santo tenha recebido alguma atenção, 

certamente não foi o foco das controvérsias iniciais da Igreja Cristã. A maior discussão que a 

Igreja pós-apostólica sustentou sobre o Espírito Santo dizia respeito a se ele procedia apenas 

do Pai, ou se procedia do Pai e do Filho. Durante a Reforma, entretanto, a obra do Espírito 

Santo foi enfatizada, especialmente por Calvino, que redescobriu o papel do Espírito na 

inspiração da Escritura e na aplicação da salvação. Mas nos estudos posteriores da Teologia 

Sistemática, a pessoa e a obra do Espírito nem sempre mereceram uma seção própria. 

Geralmente foi estudado junto com a Trindade ou dentro da Soteriologia. Sinclair B. 

Ferguson, no entanto, entende que o Espírito Santo não ficou esquecido nos escritos dos 

grandes teólogos, pois Calvino, Owen, Kuyper e outros se dedicaram na abordagem da 

doutrina do Espírito Santo. (2000, p. 9-10).  

Sem dúvida há uma acusação de racionalismo dirigida ao Velho Calvinismo, enquanto 

que o Novo Calvinismo seria mais inclinado à espiritualidade. Será interessante avaliarmos 

esse suposto racionalismo Calvinista e compararmos com a perspectiva de Calvino. O estudo 

a seguir, provavelmente extrapole aquilo que o próprio Driscoll esteja dizendo, mas é 

fundamental para que entendamos que a perspectiva calvinista a respeito do Espírito Santo é 

bem mais ampla do que apenas uma ênfase em dons espirituais, pois tem a ver com o próprio 

conceito de revelação e salvação. Também é importante para avaliar a acusação comum de 

que o Calvinismo é racionalista. 

3.2.3.1 Calvinismo escolástico 

 

O período pós-Reforma testemunhou o desenvolvimento de uma abordagem 

fortemente escolástica e racional à teologia que ficou conhecido como ―escolasticismo 



 

 

protestante‖. Nesse período se sentiu a necessidade de sistematizar os desenvolvimentos 

teológicos e, para isso, recorreu-se à filosofia grega, especialmente ao aristotelismo. McGrath 

diz que ―o aristotelismo que Calvino encarava com certa suspeita, passou a ser considerado 

um aliado‖. (2007, p. 188). Os teólogos escolásticos calvinistas utilizaram as ferramentas da 

lógica aristotélica para tornar a teologia reformada um sistema coerente e completo
17

. Isso 

teria começado com o próprio Beza, o sucessor de Calvino em Genebra, embora talvez seja ir 

longe demais dizer que Beza fosse um escolástico. 

O século 18 por sua vez viu os fortes efeitos do Iluminismo sobre a teologia na própria 

cidadela da Reforma, a cidade de Genebra. Klauber diz que nesse período, especialmente sob 

os teólogos Jean-Alphonse Turretin
18

 (1671-1737) e seu sucessor Jacob Vernet (1698-1789), 

―a razão começou a ganhar importância sobre a revelação divina e muitas das doutrinas 

centrais da fé saíram da frente de discussões‖. (1999, p. 257). Klauber mostra como nesse 

período a Contra-reforma deixou de ser o foco das discussões e o envolvimento com o 

Deísmo e o Ateísmo ocupou a frente de batalha obrigando os teólogos reformados a defender 

a fé numa abordagem mais apologética e radicalmente diferente do período da Reforma, 

apelando para um aspecto mais racional e tentando manter apenas aqueles aspectos da fé que 

fossem compatíveis com a razão. (Klauber, 1999, p. 257). Klauber diz: ―Jean-Alphonse 

Turretin usou argumentos externos baseados na razão para defender a verdade da Escritura 

rejeitando o argumento de Calvino de que o testemunho interno do Espírito Santo confirma a 

origem divina e a verdade da Escritura‖. (1999, p. 259). Essa é uma informação muito 

importante. De acordo com a nova concepção, as provas racionais poderiam demonstrar a 

origem divina das Escrituras e por isso, o testemunho interno do Espírito Santo (central para 

Calvino) não foi mais enfatizado. 

O ponto chave é que Calvino defendia a questão do testemunho interno do Espírito 

Santo como ―prova‖ definitiva para o cristão da veracidade da Bíblia e não a submissão aos 

testes empíricos. Calvino ficou conhecido como ―o teólogo do Espírito Santo‖ ( Lopes, s.d), 

pois como talvez nenhum outro, ele enfatizou a importância da obra do Espírito Santo na vida 

do crente, e principalmente na Palavra de Deus. Calvino escreveu:  
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Se queremos, pois, velar pelas consciências, a fim de que não sejam de contínuo 

levadas de cá para lá carregadas de dúvidas e que não vacilem nem se estanquem e 

se detenham em qualquer escrúpulo, é necessário que esta persuasão proceda de 

mais acima do que de razões, juízos ou conjecturas humanas, a saber do 

testemunho secreto do Espírito Santo. (1999, I,7,5).  

A advertência de Costa, no entanto, procede:  

No entanto, não nos enganemos. Calvino não ignorava os argumentos em prol da 

autoridade bíblica; ele simplesmente entendia que sem a iluminação do Espírito 

esses argumentos, por mais razoáveis que fossem (e ele os considerava 

convincentes), não produziriam um conhecimento salvador. (2006, p. 27).  

De fato Calvino disse: ―É verdade que se eu quisesse tratar desta matéria com 

argumentos e provas, poderia aduzir muitas coisas, as quais facilmente provariam que se há 

um Deus no céu, esse Deus é o autor da Lei, dos profetas e do Evangelho‖. (1999, I,7,5). Mas 

o fato é que Calvino entendia que esse não era o caminho correto de argumentação: ―Contudo, 

vão fora do caminho e pervertem a ordem os que pretendem e se esforçam em manter a 

autoridade e crédito da Escritura com argumentos e disputas‖. (1999, I,7,5). A razão é 

simples: ―Mesmo que houvéssemos defendido a Palavra de Deus das detrações e 

murmurações dos ímpios, isso não quer dizer que por isso logramos imprimir no coração dos 

homens uma certeza tal qual exige a piedade‖. (1999, I,7,5). Por isso, Calvino entende que 

somente o testemunho que o Espírito Santo dá, pode realizar isso, pois ―é muito mais 

excelente que qualquer outra razão‖. (1999, I,7,5). A conclusão de Calvino é límpida: ―não há 

homem algum, a não ser que o Espírito Santo lhe haja instruído interiormente, que descanse 

deveras na Escritura‖. (1999, I,7,6). Por isso, como diz Reid, ―sua opinião era que a Bíblia é 

reconhecida como a Palavra de Deus, não por deduções lógicas ou por observações e testes 

experimentais, mas porque o Espírito Santo testifica ao crente que ela é a Palavra de Deus‖. 

(Reid, 1990, p. 48). Strohl vai mais longe: ―Calvino insiste no testemunho interior do Espírito 

Santo que acompanha as palavras bíblicas, dando-lhes vida e atualidade. Para ele, esta era, 

não só a prova mais decisiva da inspiração dos livros sagrados, mas também o sinal da 

experiência pessoal da ação de Deus‖. (Strohl, 1963, p. 32). Essas observações são suficientes 

para que percebamos que Calvino é realmente o ―teólogo do Espírito Santo‖. 

O fato é que os teólogos escolásticos começaram a ter dificuldades em defender a 

Bíblia sob esses termos e, por outro lado, estavam empolgados em estabelecer provas 

aceitáveis da confiabilidade da fé reformada. Mackintosh resume o tipo de empolgação que 

parecia comum naquela época influenciada pelo despertar do Iluminismo com as seguintes 

palavras:  



 

 
Podemos defender o credo ortodoxo utilizando-nos da razão, e devemos fazê-lo. 

Mostrando-se que a verdade cristã tem seu fundamento nas leis universais do 

pensamento, ou pelo menos que há uma harmonia com o resto de nosso 

conhecimento ordinário, constituirá uma verdadeira conquista para a verdade 

cristã. (2004, p. 23-24).  

A razão se tornou o primeiro árbitro para a pesquisa teológica e assim a necessidade 

dos mistérios da fé que são centrais ao Novo Testamento, como a Encarnação de Cristo e a 

Trindade, tiveram espaço secundário na teologia de J. A. Turretin e J. Vernet e de muitos 

outros eruditos reformados desse período e do posterior. Sobre J. A. Turretin, Klauber diz: 

―Ele foi o autor de uma ortodoxia iluminista que tentou enquadrar a fé cristã com a 

metodologia do Iluminismo‖. (1999, p. 261). Na mesma linha, Vernet enfatizou a importância 

da teologia natural como prova da veracidade e razoabilidade da fé, novamente estabelecendo 

um lugar comum com os incrédulos. (Klauber, 1999, p. 262). Embora Vernet não tivesse 

abandonado os pontos principais da teologia reformada, sua ênfase fraca e seu compromisso 

com a razão secular abriu as portas para a crítica radical.  

Os sucessores de Vernet foram bem além nesse afastamento da teologia trinitária e, em 

1814, o catecismo revisado de Genebra ignorava totalmente as doutrinas da redenção e da 

divindade de Cristo. (Klauber, 1999, p. 269). Por tudo isso, percebemos que o escolasticismo 

protestante foi uma tentativa de adequar a teologia às conquistas da razão, trabalhando num 

contexto em que a razão começava a receber a máxima consideração. Como demonstra Ramm 

também parafraseando a época, ―se é esta a situação, então os teólogos cristãos devem sujeitar 

elementos irracionais ou misteriosos da fé cristã à razão. As doutrinas que ofendem a razão – 

em qualquer das suas funções – devem então ser eliminadas por não serem tópicos viáveis da 

teologia‖. (1987, p. 15). Nesse sentido, de certo modo, o escolasticismo protestante foi o 

precursor do liberalismo. Permanece que o escolasticismo protestante se sentiu pressionado 

por justificar a fé bíblica e reformada diante dos desafios do Iluminismo e buscou um diálogo 

com ele, porém, o resultado foi a adequação da teologia reformada sistemática aos conceitos 

Iluministas. Mas, em seu racionalismo, o Escolasticismo não pode ser considerado um 

movimento genuinamente calvinista, pois como vimos, Calvino não era racionalista, antes 

tinha plena consciência de que somente o Espírito Santo de Deus podia convencer as pessoas 

sobre a verdade do Cristianismo bem como transformar a vida. 

3.2.3.2 O racionalismo da Escola de Princeton 

 

Outro momento de forte racionalismo foi a época da chamada Escola de Princeton, já 

em terras americanas. Foi uma das mais honoríficas escolas de teologia americana (talvez a 



 

 

maior genuinamente calvinista). A chamada ―Old Princeton‖, com seus eminentes quatro 

teólogos representativos: Archibald Alexander (1772-1851), Charles Hodge (1797-1878), 

Archibald Alexander Hodge (1823-1886) e Benjamin Breckinridge Warfield (1851-1921) 

ofereceu uma opção reformada para a interpretação do mundo em diálogo com o Iluminismo 

diferente daquela oferecida pelo Escolasticismo, mas teve algumas coisas em comum. 

O método teológico da Old Princeton continua sendo objeto de estudo, embora o 

destaque dado pelos estudiosos parece bem menor do que merecido. Recentemente, 

estudiosos como Alister McGrath escreveram a respeito da influência do Iluminismo sobre a 

teologia de Princeton, destacando seu racionalismo. Sem dúvida essa é uma afirmação 

surpreendente, pois normalmente se entende que Princeton reagiu ao Iluminismo, justamente 

defendendo a inspiração e a inerrância das Escrituras, bem como a realidade dos milagres, 

contra o pano de fundo do racionalismo moderno que rejeitava essas coisas. Entretanto, de 

fato é possível que ao fazer isso, os grandes teólogos de Princeton tenham utilizado a própria 

metodologia do Iluminismo e seu racionalismo. 

Mark Noll compôs uma antologia dos quatro grandes teólogos de Princeton com a 

intenção de lançar luz sobre essa discussão. Entretanto, o próprio Noll admite o forte 

racionalismo especialmente em Archibald Alexander e Benjamin Warfield (Hodge parece ser 

o único a fugir à regra) e a influência da filosofia escocesa do senso comum sobre eles. Noll 

diz: ―Os teólogos de Princeton foram entre os intelectuais americanos quem mais 

consistentemente utilizaram a linguagem e as categorias desta filosofia‖. (2001, p. 30). 

A filosofia escocesa do senso comum tentou trazer os benefícios da chamada 

―revolução científica moderada‖ para a teologia. Foi a filosofia liderada por Thomas Reid 

(1710-1796) que refutou o ceticismo de David Hume, o idealismo de George Berkeley e as 

teorias sociais revolucionárias do radicalismo francês pré-revolução. Como o próprio nome 

diz, a base dessa filosofia é o ―senso comum‖ da humanidade. A tese principal é que certas 

coisas são verdadeiras porque fazem parte do senso comum. Uma pessoa normal, utilizando 

suas capacidades racionais para adquirir informações de forma responsável conseguiria 

chegar à verdade a respeito daquilo que estava pesquisando. Através desse ―senso comum‖ se 

poderia chegar às melhores definições sobre a vida social, ordem pública e religião. A 

verdade, portanto, estava acessível a todos e podia ser descoberta através da pesquisa empírica 

e dos métodos indutivos. Noll diz que ―este pensamento escocês foi a crisálida de onde a 

teologia de Princeton emergiu‖. (2001, p. 31), tendo sido trazida para a América por John 

Witherspoon que se tornou o primeiro presidente do Princeton College em 1768. 



 

 

A implicação disso é que o conceito de inspiração da Bíblia sustentado pelos teólogos 

de Princeton pode ter sido influenciado pelo racionalismo do Iluminismo moderado da 

filosofia do senso comum. McGrath (contrariando Noll) se atreve a dizer que ―as teorias de 

escritores como Charles Hodge (1797-1858) são profundamente influenciadas pelos 

preconceitos do Iluminismo‖ (2007, p. 142). Ele assevera que  

A visão teológica em Princeton era inicialmente dominada por Archibald 

Alexander, conhecido pela feroz reputação de ser reformado com pontos de vista 

radicalmente ortodoxo. No entanto, o fundamento filosófico sobre o qual essas 

óticas foram construídas e as bases em que foram desenvolvidas, são as do 

Iluminismo escocês. (2007, p. 141). 

De fato, é possível ver nos escritos dos quatro grandes teólogos de Princeton uma 

tentativa contínua em harmonizar a Bíblia com a ciência. Os teólogos de Princeton foram o 

que chamamos de ―evidencialistas‖, ou seja, eles ―pensavam que estudar o mundo natural 

poderia necessariamente demonstrar a existência de Deus e a validade da revelação divina‖. 

(Noll, 2001, p. 91). Nessa concepção, a mente do homem não estava a tal ponto afetada pelo 

pecado que impossibilitasse um conhecimento verdadeiro de Deus a partir dos elementos 

naturais. Entretanto, esse é um ponto crítico, pois até que ponto essa ideia não contraria uma 

doutrina fundamental do Calvinismo conhecida como depravação total? Todos os teólogos de 

Princeton se apressavam em dizer que o homem era totalmente depravado em relação ao seu 

coração, mas não pareciam dispostos a admitir isso em relação à capacidade de sua mente. 

Archibald Alexander foi certamente um ardoroso defensor dessa ideia. Em seu texto 

―The Bible and the natural world‖, ele demonstra como a complexidade do mundo natural 

está em harmonia com o texto bíblico. Entretanto, o mundo natural não tem todas as 

explicações a respeito de si mesmo, e a razão não consegue por si mesma descobrir todos os 

segredos, por isso a Bíblia é necessária. (2001, 1829, p. 100). Mas ela está em absoluta 

harmonia com o mundo natural descoberto cada vez mais pela ciência. 

Charles Hodge é o mais moderado dos quatro grandes teólogos a respeito da crença da 

razão humana. Em seu famoso texto ―The way of life‖, Hodge demonstrou que não era um 

árido racionalista. Ele disse: ―Nenhuma mera evidência externa pode produzir fé genuína‖. 

(2001, 1841, p. 133). Nesse texto, Hodge não defende uma autenticação externa para a 

Escritura, antes diz que é ―a evidência interna positiva da origem divina que dá poder e 

autoridade para o argumento da Bíblia‖. (2001, 1841, p. 133). Nesse sentido, ele está mais 

sintonizado com Calvino para quem a grande evidência da inspiração da Bíblia era o 

testemunho interno do Espírito Santo. Entretanto, paradoxalmente, Hodge não está disposto a 

abandonar o evidencialismo, pois diz que as evidências internas da Bíblia, quando percebidas, 



 

 

levam a crença de que ela é inspirada, pois ―a mente humana é de tal forma constituída que 

não pode recusar assentir à evidência, quando claramente percebida‖. (2001, 1841, p.134). 

Por isso, segundo Hodge, ―nós não podemos ver a excelência da Escritura, e ainda assim crer 

que ela seja uma enorme falsificação‖. (2001, 1841, p.134). Mas não foi isso o que Calvino 

disse. 

Em outro texto, chamado ―Inspiration‖, Hodge volta a falar sobre a evidência interna, 

bem aos moldes de Calvino:  

Fé, entretanto, em Cristo envolve fé nas Escrituras como a palavra de Deus, e fé 

nas Escrituras como a palavra de Deus é fé em sua inspiração plenária. Isto é, a 

persuasão de que elas não são o produto do intelecto falível do homem, mas do 

intelecto infalível de Deus. Esta fé, como o apóstolo nos ensina, não é fundada na 

razão, i.e., em argumentos endereçados para o entendimento, nem é induzida por 

palavras persuasivas endereçadas para os sentimentos, mas descansa na 

demonstração do Espírito. Essa demonstração é interna. Ela não consiste em 

arranjos externos de evidências, mas numa sobrenatural iluminação concedendo 

discernimento espiritual (2001, 1857, p. 137).  

Hodge é entre todos os grandes teólogos de Princeton o que soube se manter um pouco 

mais próximo de Calvino em relação a o que autentica a Escritura. Entretanto, com relação à 

infalibilidade das Escrituras, Hodge insiste que embora os escritores, em si mesmos, 

estivessem sujeitos às limitações de sua época, e mesmo que eles próprios tivessem 

concepções erradas (cientificamente falando) a respeito de astronomia e geologia, ainda 

assim, a inspiração lhes preservou de erros nesse sentido. (2001, 1857, p. 137). Nesse ponto, 

Hodge seguramente não compartilha da opinião de Calvino de que a revelação é um ato 

divino de se adaptar às capacidades humanas.  

Claramente Hodge entende que a Escritura se harmoniza com a ciência e é 

razoavelmente precisa em suas informações sobre o mundo natural. Mas Hodge não admite a 

ideia de que a revelação seja um ditado divino. O ser humano foi livre e consciente ao 

escrever o texto sagrado, ao contrário do que defenderia o fundamentalismo. Foi infalível por 

uma preservação do Espírito Santo, não por um domínio absoluto. Ele diz: ―inspiração verbal 

não supõe algo mecânico. Ela não faz o escritor uma máquina‖. (2001, 1857, p. 139). Hodge 

entende que os escritores foram livres para escolher as palavras e descrever os acontecimentos 

conforme eles próprios tinham presenciado, porém, o Espírito não os deixou errar quando 

estavam registrando as palavras. 

Quanto à síntese da Bíblia com a ciência, Hodge lembra sabiamente que a Bíblia foi 

escrita antes do nascimento da ciência, e mesmo assim toca em todos os departamentos do 

conhecimento humano, falando do sol, da lua, das estrelas, do ar, do oceano, das origens, da 

constituição e do destino do homem, etc. E Hodge pergunta: ―O que a ciência ou a filosofia 



 

 

têm dito contra ela?‖ (2001, 1857, p. 140). Positivamente, Hodge assevera que ―nenhum 

homem pretende que há uma palavra na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, inconsistente com os 

mais altos resultados da astronomia‖. (2001, 1857, p. 140). E Hodge prevê que logo a 

geologia também concordará com a Bíblia. (2001, 1857, p. 140). Isso, entretanto, não faz com 

que Hodge ignore certas inconsistências na Bíblia. Mas essas inconsistências, segundo ele, 

não comprometem a inspiração, pois ―os casos de contradições ou inconsistências, são, 

considerando a idade e o caráter dos diferentes livros que constituem a Bíblia, 

maravilhosamente poucos e triviais‖. (2001, 1857, p. 140). Essas inconsistências não dizem 

respeito a doutrinas ou deveres, mas a números, datas e detalhes históricos que, na maioria 

dos casos podem ser resolvidos ou entendidos como erros de copistas. Mesmo que sejam 

inconsistências reais, segundo Hodge, são tão insignificantes que, comprometer a inspiração e 

a inerrância por causa delas, seria o mesmo que aceitar que as não resolvidas perturbações na 

órbita de um cometa abalassem a confiança dos astrônomos na lei da gravidade. (2001, 1857, 

p. 141). Segundo Noll, somente Hodge entre os maiores teólogos de Princeton tem assumido 

que os homens não possuem habilidades em si mesmos para julgar corretamente a revelação 

natural. (2001, p. 302).  

O sucessor de Hodge, seu filho A.A. Hodge, manteve a mesma convicção do pai em 

relação à harmonia entre ciência e Bíblia, mas resgatou o estrito evidencialismo de Archibald 

Alexander, ou seja, que o mundo natural tinha evidências suficientes para que o homem 

reconhecesse a existência de Deus e da revelação. Ele diz:  

Se nós lembrarmos quando e onde e por que propósito este livro foi produzido, e 

compararmos com todas as outras cosmogonias antigas e medievais, esta 

maravilhosa concordância com os últimos resultados da ciência moderna será 

sentida para contribuir essencialmente para a evidência de sua origem divina. 

(2001, 1878, p. 216).  

Ou seja, a ciência autentica a Bíblia. Para Calvino, era o Espírito Santo. 

O grande sucessor de Hodge certamente foi Warfield, considerado um dos maiores 

eruditos americanos do século 19. Warfield manteve a síntese princetoniana entre Bíblia e 

ciência. Ele se esforçou nesse sentido, em explicar o lado humano e divino na revelação. Por 

um lado, era-lhe repulsiva a ideia de que o escritor bíblico pudesse ser um ―amanuense do 

Espírito Santo‖. (2001, 1894, p. 276), ou seja, alguém que mecanicamente escreveu algo que 

lhe foi ditado. Para Warfield tudo o que estava escrito na Bíblia, cada palavra, era ao mesmo 

tempo divina e humana, (2001, 1894, p. 278) pois passou pela mente e pela mão do homem. 

(2001, 1894, p. 279). Em seu texto ―Inspiration‖ para a International Standard Bible 

Encyclopedia, ele utilizou a famosa ilustração dos raios do sol passando pelos vidros 



 

 

coloridos da catedral para explicar como a Palavra de Deus passou pelos seres humanos sem 

perder a sua essência, ao mesmo tempo em que ganhou as tonalidades de cada escritor. (2001, 

1915, p. 286). Por isso, a Bíblia era ao mesmo tempo, palavra de homens falhos e palavra do 

Deus infalível. Mas por outro, Warfield cria que a história, a razão e a ciência objetiva 

poderiam demonstrar a validade da Escritura como revelação divina. (Noll, 2001, p. 41). Ele 

deixou muito clara sua posição ―evidencialista‖ e sua crença na capacidade da razão em seu 

comentário sobre Herman Bavinck e Abraham Kuyper. Ele disse: ―Fé, em todas as suas 

formas, é uma convicção da verdade, fundada como tal, obviamente, em evidências‖. (2001, 

1903, p. 306). Por isso a apologética deve fazer uso da razão para convencer os inimigos e 

colocá-los debaixo de seus pés. (2001, 1903, p. 306). 

Concluímos que ―Old Princeton‖ não tinha dificuldades em fazer uso da razão para 

demonstrar a veracidade da Bíblia e fundamentar a apologética. Mas seria ir longe demais 

dizer que Old Princeton foi puramente racionalista. Por outro lado, isso mostra que, apesar de 

lutar contra o desenvolvimento liberal do Iluminismo, os teólogos de Princeton utilizaram a 

mesma metodologia iluminista para desenvolver seu arcabouço teológico. O que percebemos 

é que os teólogos de Princeton estavam buscando a formação de uma teologia que pudesse 

sobreviver aos ataques do Iluminismo com base na metodologia do próprio Iluminismo. A 

preocupação foi apresentar a teologia, especialmente o conceito de revelação, sobre bases 

racionais. Nesse ponto, não há como não deixar de notar que embora notável, sua teologia foi 

deficitária. Embora Old Princeton não possa ser acusada de racionalismo, num sentido, Old 

Princeton distorceu o Calvinismo, pois não teve a mesma confiança na obra do Espírito Santo 

no convencimento da verdade como Calvino demonstrava. 

 

 

3.2.3.3. Os dons do Espírito Santo 

 

O ponto específico que Driscoll está abordando diz respeito à interpretação sobre os 

dons espirituais. Provavelmente Driscoll nem tivesse consciência dos pontos descritos acima 

quando argumentou a respeito do ―temor‖ do Calvinismo a respeito do Espírito Santo. 

Entretanto, os textos acima nos ajudaram a ver que o Calvinismo tem uma consideração pelo 

Espírito Santo que é muito maior do que as manifestações carismáticas sugerem.  

Mas, voltemos ao ponto de Driscoll. Sua preocupação é correlacionar o Calvinismo 

com os acontecimentos do século 20, ou seja, com o surgimento do movimento pentecostal. 

Não faz parte do escopo desse trabalho uma análise do movimento pentecostal, é suficiente 



 

 

para nós o entendimento de que entre os evangélicos há uma divisão bastante clara no que diz 

respeito a atuação do Espírito concedendo dons. Alguns interpretam que os dons do Espírito 

concedidos a partir do Pentecostes cessaram com a morte dos Apóstolos. Outros entendem 

que esses dons ainda estão em atividade. Driscoll está dizendo que o Velho Calvinismo foi 

cessacionista, enquanto que o Novo Calvinismo é continuacionista. Essa afirmação, 

novamente, não muito é exata. 

É um fato que muitos autores calvinistas são enfaticamente cessacionistas, como o 

dispensacionalista John MacArthur Jr, as vezes chamado de ―novo calvinista‖. Por outro lado, 

há calvinistas históricos que não insistem no cessacionismo, como Stott, Packer e o famoso 

Lloyd-Jones. Deve ser lembrado que a questão chave para a maioria dos calvinistas históricos 

não é se os dons espirituais ainda estão em atividade, mas se o Batismo com o Espírito Santo 

é uma ―segunda bênção‖ como quer o Pentecostalismo. Assim, insistindo que o Batismo com 

o Espírito Santo acontece no momento da conversão, boa parte dos calvinistas não sente 

necessidade de enfatizar um cessar absoluto dos dons espirituais. A posição Calvinista mais 

comum é que parte dos dons cessou, enquanto outros continuam em atividade. O próprio 

Calvino posiciona-se firmemente a favor da continuidade dos dons espirituais, entretanto, não 

de todos. Sobre o dom de profecia, por exemplo, Calvino entendia que ele não está mais em 

atividade no sentido de ―predizer o futuro‖, mas continua em atividade no sentido de explicar 

a Palavra de Deus. Calvino diz: ―Na Igreja Cristã, nos tempos atuais, profecia é simplesmente 

o correto entendimento da Escritura e o dom particular de explicá-la, visto que todas as 

antigas profecias e todos os oráculos divinos já foram concluídos em Cristo e seu Evangelho‖. 

(1997, Rm 12.6, p. 431). Entretanto, Calvino fala de outros dons como sendo ―dons ordinários 

que permanecem perpetuamente na Igreja‖. (1997, Rm 12.6, p. 424). Do mesmo modo, 

Calvino entendia que alguns ofícios exercidos na Igreja primitiva tinham sido temporários, 

enquanto outros permaneciam. Ele escreveu: 

Deve-se observar também que, dos ofícios que Paulo enumera, somente os dois 

últimos são de caráter perpétuo. Porquanto Deus adornou sua Igreja com apóstolos, 

evangelistas e profetas só por algum tempo, exceto que, onde a religião se encontra 

sucumbida, ele suscita evangelistas à parte da ordem da Igreja [extra ordinem] para 

restaurar a pureza da doutrina àquela posição que perdera. Sem pastores e doutores, 

porém, não pode haver nenhum governo da Igreja. (1998, Ef 4.11, p. 123). 

Portanto, a acusação de que o Velho Calvinismo foi temeroso do poder do Espírito 

Santo é uma asseveração generalizada demais. Certamente houve calvinistas que, por medo 

de uma identificação com o movimento Pentecostal, refrearam as supostas manifestações 

espirituais, e outros que em busca de uma identificação com a ciência fizeram uso de um 

racionalismo agudo, mas generalizar isso não faz justiça a tantos calvinistas do passado que 



 

 

enfatizaram o papel e o poder do Espírito na conversão, na santificação, na compreensão das 

Escrituras, como os Puritanos, e o próprio Calvino. A luta dos calvinistas, entretanto, foi a de 

manter distância do movimento Pentecostal e Neo-Pentecostal com suas ênfases consideradas 

anti-bíblicas pelos calvinistas. Não se trata de negar o poder ou a atuação do Espírito e nem 

mesmo a continuidade dos dons, mas de rejeitar aquelas ênfases exageradas que não fazem 

parte do Cristianismo histórico, como por exemplo, a questão das novas revelações espirituais 

propostas pelos carismáticos. Nesse ponto, o Calvinismo seguindo Calvino tende a ensinar 

que ―novas revelações‖ são invenções que provêm de espíritos mentirosos e não do Espírito 

Santo. (1999 I, 9, 2). Nesse ponto, se Driscoll prefere uma aproximação com esses 

movimentos como parece ser o caso de seu discurso, ele está se afastando decisivamente do 

Calvinismo. Por outro lado, se Driscoll pretende um estudo sério da pessoa do Espírito Santo, 

seguido de uma prática que enfatiza sua obra de acordo com a Escritura, sem racionalismo, 

ele não precisaria de um ―novo Calvinismo‖, pois bastaria se manter nas pegadas de Calvino. 

 

3.2.4 A perspectiva ecumênica 

 

Em último lugar, Driscoll destacou a abertura do Novo Calvinismo em relação ao 

relacionamento com outras denominações, enquanto que o Velho Calvinismo seria fechado e 

sectário.  

O Calvinismo, de fato, é bastante culpado da acusação feita por Driscoll, pois 

podemos ver ao longo da história diversas atitudes sectaristas, principalmente quando os 

calvinistas se fecharam em torno da doutrina correta e excluíram as demais igrejas ou 

correntes teológicas facilmente taxando-as de heréticas, por discordarem muitas vezes de 

pontos não essenciais. 

Mas, curiosamente, encontramos em Calvino novamente um espírito diferente. 

Calvino sempre se demonstrou solícito em dialogar e buscar a unidade dos protestantes. Em 

várias de suas cartas, Calvino demonstra o desejo de ver as igrejas reformadas unidas, 

encontrando um caminho para o diálogo entre as várias vertentes e cidades sob a Reforma. 

(1980, p. 45). Quando foi convidado pelo Arcebispo Cranmer para uma reunião para tratar a 

respeito das divergências da Ceia do Senhor, com o objetivo de fazer um credo que fosse 

consensual para as igrejas reformadas, em sua resposta, a certa altura Calvino disse: ―Estando 

os membros da igreja divididos, o corpo sangra. Isso me preocupa tanto que, se pudesse fazer 

algo, eu não me recusaria a cruzar até dez mares, se necessário fosse, por essa causa‖. (1980, 

p. 132-133). Anteriormente, ele já havia dito que os Zwinglianos e os Luteranos tinham 



 

 

errado em não entrarem num acordo sobre esse tema. Ele comentou: ―Erraram em não ter 

paciência para escutar-se a fim de seguir a verdade sem parcialidade, onde quer que se 

encontrasse‖. (Apud Packer, 1988, p. 34). É claro que não se faria justiça ao ensino do 

Reformador se fosse dito que ele era um ecumênico nos termos atuais. Calvino foi um 

Reformador, ele criou uma igreja separada de Roma e não tinha a menor intenção de se 

reconciliar com o papado. Calvino tinha uma fixação pela verdade, e não estava disposto a 

sacrificar a verdade pela unidade, porém, segundo Leith, dentro do possível, ele poderia até 

admitir alguns erros doutrinários nesse sentido. (1996, p. 61). É claro que, desde que não 

comprometesse o todo, e não fossem assuntos referentes a salvação, pois Calvino entendia 

que uma igreja que mantivesse razoavelmente a pregação da Palavra e a administração dos 

sacramentos, mesmo que tivesse alguns problemas e pequenos desvios teológicos, ainda 

deveria ser considerada como verdadeira. Ele escreveu:  

Pois se mantém o ministério da Palavra, tendo-a em alta estima, e tem a 

administração dos sacramentos, deve se ter por igreja de Deus. Porque é certo que a 

Palavra e os sacramentos não podem existir sem produzir fruto. Desta maneira 

conservaremos a união da Igreja universal. (1999, IV,1,9).  

Logo em seguida ele repete a mesma ideia com mais detalhes: 

É certo que onde quer que se escute com reverência a pregação do Evangelho e não 

se menospreza os sacramentos, ali há uma forma de Igreja, de que se não pode 

duvidar, e não é lícito menosprezar a sua autoridade, ou fazer caso omisso de suas 

admoestações, nem contradizer seus conselhos, ou burlar suas correções. Muito 

menos será lícito afastar-se dela e romper sua união. (1999, IV, 1,10).  

Por outro lado se uma igreja ―pretende ser reconhecida como Igreja não se pregando 

nela a Palavra de Deus, nem se administrando seus sacramentos, não tenhamos menor 

dificuldade de fugir de tal temeridade e soberba para não ser enganados com tais embustes‖. 

(1999, IV, 1,11). Calvino sabia fazer distinção entre assuntos principais e assuntos 

secundários. Ele escreveu: 

Porque nem todos os artigos da doutrina de Deus são de uma mesma espécie. Há 

alguns tão necessários que ninguém os pode por em dúvida como primeiros 

princípios da religião cristã. Tais são, por exemplo: que existe um só Deus; que 

Jesus é Deus e Filho de Deus; que nossa salvação está só na misericórdia de Deus. 

E assim outras semelhantes. Há outros pontos em que não concordam todas as 

igrejas, e, contudo não rompem a união da igreja. Assim, por exemplo, se uma 

igreja sustém que as almas são transportadas ao céu no momento de separar-se de 

seus corpos, e outra, sem se atrever a determinar o lugar, diz simplesmente que 

vivem em Deus, quebrariam estas igrejas entre si o amor e o vínculo da união, se 

esta diversidade de opinião não fosse por polêmica ou por obstinação? (1999, IV, 

1,12). 



 

 

Nisso percebemos que Calvino estava disposto a tolerar divergência de opiniões, desde 

que não comprometessem o ensino central a respeito da salvação e dos meios de graça. Ele 

obviamente achava que as polêmicas causavam mais prejuízos, por isso admoestou para que 

os fiéis se mantivessem unidos na igreja: 

É verdade que é muito melhor estar de acordo em tudo e por tudo; mas dado que 

não há ninguém que não ignore alguma coisa [nuvenzinha de ignorância], ou não 

poderemos aceitar nenhuma igreja, ou perdoaremos a ignorância aos que faltam em 

coisas que podem ignorar sem perigo algum para a salvação e sem violar nenhum 

dos pontos principais da religião cristã. Não é meu intento sustentar aqui alguns 

erros, por pequenos que sejam, nem quero mantê-los dissimulados e fazendo como 

se não os visse. O que defendo é que não devemos abandonar por qualquer 

dissensão uma igreja que guarda em sua pureza e perfeição a doutrina principal de 

nossa salvação e administra os sacramentos como o Senhor os instituiu. Do mesmo 

modo, se procuramos corrigir o que ali nos desagrada, cumprimos com nosso 

dever. (1999, IV, 1,12). 

Calvino estava disposto até a tolerar certas ―extravagâncias‖ litúrgicas para o bem da 

unidade da igreja, como parte das cerimônias da igreja anglicana que ele considerava 

―toleráveis‖. (1980, p. 164). Seu resumo de tudo isso é: ―Quero dizer em poucas palavras que, 

ou renunciamos à comunhão da Igreja, ou se permanecemos nela, não perturbemos a 

disciplina que possui‖. (1999, IV, 1,12). 

Calvino adverte severamente contra aqueles que procuram encontrar divisões nas 

Igrejas a partir de um zelo irrefletido: 

Este grande rigor e severidade, na maioria das vezes, nasce da soberba, arrogância 

e falsa santidade; não de verdadeiro nem de autêntico zelo dela (...). Os homens 

malignos que por desejo de polêmica, mais que por ódio que podem ter contra os 

vícios, se esforçam em atrair a si os simples, ou em dividi-los, estão inchados de 

altivez, transbordando de obstinação, astutos para caluniar, ardendo em sedições, e 

pretendendo usar de severidade para que todo mundo creia que eles possuem a 

verdade; abusam para conseguir seus cismas e divisões na Igreja, enquanto que a 

Escritura nos manda ter moderação e prudência na correção das faltas dos irmãos 

com amor sincero e união de paz. (1999, IV, 1,16).  

Sua conclusão novamente é curta e clara: ―E finalmente, tenham em conta que, quando 

se trata de discernir se uma igreja é de Deus ou não, o juízo de Deus deve ser preferido ao dos 

homens‖. (1999, IV, 1,16). 

Calvino fazia uma distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível 

era composta de todos os crentes verdadeiros em todas as eras, inclusive os que já estavam no 

céu. A igreja visível, entretanto, não era perfeita, pois havia muitos hipócritas nela que, 

segundo Calvino, ―de Cristo não tinham outra coisa senão o nome e a aparência‖. (IV, 1,7). 

Assim, Calvino concluía que: ―Da mesma maneira que estamos obrigados a crer na Igreja 

invisível para nós e conhecida somente de Deus, também se nos manda que honremos esta 



 

 

igreja visível e que nos mantenhamos em sua comunhão‖. (IV, 1,7). Isso o ajudava a entender 

as imperfeições na igreja visível e a tolerá-las.  

Uma questão importante é que a ―igreja‖ para Calvino e para os Reformadores não era 

uma instituição definida em termos denominacionais, como se entende hoje, antes eles a 

definiram ―em termos de ação de Deus no mundo e sacramento, e não em termos de estruturas 

ou de doutrina correta‖. (Leith, 1996, p. 61). Assim, segundo Leith,  

Este conceito de igreja permitiu que as comunidades reformadas reconhecessem os 

ministros, sacramentos e membros de outras igrejas. Nenhuma das principais 

comunidades cristãs tem sido mais ecumênica nesse sentido, ou mais aberta no 

reconhecimento de outros membros, sacramentos e ministérios cristãos. (1996, p, 

61). 

Portanto, é forçoso concluir que a asseveração de Driscoll de que o Velho Calvinismo 

foi temeroso e suspeitoso a respeito de outros cristãos e quebrava pontes está muito longe das 

opiniões e ensinos de Calvino. Entretanto, muitos calvinistas de fato parecem ignorar as 

opiniões do Reformador de Genebra. Novamente é preciso dizer que a abertura proposta pelo 

Novo Calvinismo para outras igrejas e correntes teológicas é bem-vinda, mas para fazer isso 

não é preciso um rompimento com o Calvinismo tradicional, antes, uma leitura atualizada dos 

próprios ensinos de Calvino. 

Pela força dos argumentos é preciso concluir que Driscoll não foi muito exato em suas 

comparações entre o Novo Calvinismo e o Velho Calvinismo. Praticamente todas as coisas 

que ele pretende atribuir de positivo ao Novo Calvinismo foram mais facilmente identificadas 

no próprio Calvinismo, especialmente na teologia de seu fundador, o Reformador João 

Calvino. 

 

 

 

 

3.3 O Novo Calvinismo e o fundamentalismo 
  

 

 

 Driscoll acusou o ―Velho Calvinismo‖ de ser fundamentalista. O Novo Calvinismo, 

por sua vez, foge ao rótulo de fundamentalista. O movimento pretende ser uma espécie de 

antídoto contra o Fundamentalismo que tantos males teria causado à teologia norte-americana. 

Entretanto, ao que nos parece, o Novo Calvinismo tem bem mais identificações com o 

Fundamentalismo do que gostaria de admitir. 



 

 

O fundamentalismo foi um movimento que transcendeu várias denominações e 

correntes teológicas. No século 19, com o crescimento do liberalismo teológico radical entre 

as principais denominações históricas dos Estados Unidos, teólogos conservadores se 

coligaram para defender a fé cristã diante dos ataques do liberalismo nos seminários e nas 

igrejas. Assim, de 1910 a 1915, em uma série de artigos em 12 volumes instituídos ―Os 

Fundamentos‖
19

, os pontos fundamentais da fé cristã foram expostos e defendidos e o 

modernismo foi atacado em seus pressupostos fundamentais. Por causa disso, as pessoas que 

advogaram este movimento ficaram conhecidas como ―fundamentalistas‖. Entre elas, um 

número grande se dizia Calvinista. O termo ―fundamentos‖ foi usado para os elementos das 

doutrinas tradicionais da inspiração e autoridade da Escritura, da divindade de Jesus, do 

nascimento virginal, dos milagres, etc. Após aquele movimento inicial de protesto contra o 

liberalismo, os fundamentalistas começaram a fundar novas denominações e seminários e 

foram se associando ao ―dispensacionalismo‖ teológico, afastando-se de questões sociais e se 

tornando extremamente sectaristas. Como disse Stott, ―aos poucos, o fundamentalismo foi se 

associando, na mente das pessoas, a certos extremismos e extravagâncias‖. (2000, p. 18). Foi 

deste modo que o termo fundamentalista começou a ter conotação de intransigência, 

intolerância e até mesmo de anti-intelectualismo. 

 O fundamentalismo foi o mais radical movimento evangélico contra o liberalismo e o 

racionalismo anti-sobrenaturalista do Iluminismo. O fundamentalismo não desejou estabelecer 

um diálogo com a modernidade, ao contrário, pretendeu ser um repúdio.  

 James Barr destaca as mais proeminentes características do movimento como sendo 

três: 

(a) uma ênfase muito forte na inerrância da Bíblia e ausência de qualquer tipo de 

erro nela. (b) uma forte hostilidade para a teologia moderna e para os métodos, 

resultados e implicações dos modernos estudos críticos da Bíblia. (c) uma certeza 

que aqueles que não compartilham seus pontos de vista religiosos não são 

realmente ―verdadeiros cristãos‖. (1977-78, p. 01).  

 Embora o trabalho de Barr diversas vezes não faça muita diferença entre 

fundamentalistas e conservadores, ele realmente fornece bons subsídios para entender o 

fundamentalismo. O fundamentalismo é baseado em um particular tipo de tradição religiosa e 

usa a forma (mais do que a realidade) da autoridade bíblica para providenciar um campo para 

sua tradição. (Barr, 1977-78, p. 11). Barr entende que o fundamentalismo se deriva 

diretamente dos reavivamentos evangélicos dos séculos 18 e 19, mas não tem apenas um 
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aspecto emotivo, pois acumulou uma considerável estrutura intelectual. (1977-78, p. 11, 18). 

O fundamentalismo produz ―uma ansiedade a respeito da garantia da doutrina pura‖. (1977-

78, p. 13). Sempre está atento às conspirações contra a verdade e a pureza do Evangelho e faz 

questão de estabelecer a diferença entre os verdadeiros cristãos e os cristãos nominais. Esses 

últimos são os que defendem um evangelho duvidoso, de inclinação liberal. (1977-78, p. 13-

14). Segundo Carpenter, o fundamentalismo utilizou frequentemente uma eloquência de 

martírio, como uma defesa da causa perdida, um chamado para o afastamento do mundo, que 

parecia sem solução, pela vitória do liberalismo. (1997, p. 14). 

 A principal doutrina do fundamentalismo é a doutrina da ―inspiração e inerrância da 

Escritura‖. Segundo Barr os fundamentalistas insistem que a Bíblia não tem qualquer 

imprecisão, quer seja em termos de doutrina, geologia, astronomia, ou o que quer seja. Ela 

não tem qualquer tipo de erro. (1977-78, p. 40). É interessante que, como vimos acima, Hodge 

admitia algum tipo de imprecisão e não achava que isso comprometesse a doutrina. Para os 

fundamentalistas, a menor imprecisão inviabilizava o projeto inteiro.  

 Um aspecto muito interessante que Barr destaca dos fundamentalistas é que eles 

procuravam estar em conformidade com as descobertas científicas. De fato, o rigor 

fundamentalista às vezes se parece bastante com o método científico de provar racionalmente 

algo para que seja verdadeiro. Na verdade, para o fundamentalismo, se algum texto da Bíblia 

é frontalmente contradito pelas descobertas científicas, os fundamentalistas muitas vezes 

tratam de reinterpretar o texto, geralmente dizendo que o texto não pode ser considerado 

literalmente. (Barr, 1977-78, p. 45). Nesse ponto, Barr sugere algo novo em relação ao 

fundamentalismo. Ao contrário do que normalmente se pensa, o movimento não sustenta 

somente o aspecto literal da Bíblia. Barr diz: ―Inerrância é mantida somente por uma 

constante alteração no modo de interpretação, e em particular pelo abandono do sentido literal 

tão logo isso possa ser embaraçoso para sustentar a visão da inerrância‖. (1977-78, p. 46). 

 O fundamentalismo não conseguiu se livrar inteiramente do Iluminismo. Seu combate 

foi forte contra as ideias liberais surgidas do Iluminismo, mas ao mesmo tempo, o Iluminismo 

influenciou o fundamentalismo lhe dando um racionalismo árido em torno de doutrinas e 

fórmulas cristalizadas. É curioso que o fundamentalismo brigou mais pela historicidade das 

doutrinas cristãs como o nascimento virginal, a ressurreição corporal de Jesus e os milagres 

do que pelo que essas coisas significavam. Essa tendência só pode ser entendida à luz do 

contexto do século 19 que testemunhou a elevação da consciência histórica através de autores 

como Hegel, Marx e Darwin. Como diz Oden, ―apesar de seus protestos contra esse espírito, o 

fundamentalismo foi inadvertidamente arrastado por essa moderna consciência histórica e 



 

 

inconscientemente tornou-se um instrumento dela‖. (1990, p. 67). Isso significa que o 

fundamentalismo fez uso das mesmas armas do liberalismo. De fato,  

Tudo isso suporta uma irônica correlação: o fundamentalismo moderno é mais 

similar ao liberalismo do que se poderia querer admitir. Ambos assumiram 

tacitamente que a fé era baseada em evidências históricas objetivas e ambos foram 

orgulhosos de suas formas de evidência. (Oden, 1990, p. 67-68).  

Tanto o liberalismo quanto o fundamentalismo acreditavam que poderiam provar a 

veracidade do Cristianismo através de sua verdadeira origem histórica. É claro que o 

liberalismo fez isso muitas vezes abandonando a Bíblia, enquanto que o fundamentalismo fez 

isso tentando adequar a Bíblia à história e mais frequentemente, a história à sua própria 

interpretação da Bíblia. Por isso, o fundamentalismo é um movimento absolutamente 

entrelaçado com a Modernidade, pois, ―ele nunca se tornou suficientemente desiludido com a 

Modernidade‖. (Oden, 1990, p. 67-68). Em seu separatismo, entretanto, o fundamentalismo 

renegou uma das coisas fundamentais da Reforma: o diálogo e o envolvimento com o mundo. 

 Diante disso, concluímos que o verdadeiro arcabouço histórico e social do Novo 

Calvinismo não é outro senão o velho fundamentalismo. É de lá que vem a beligerância 

contra as inovações e a artilharia pesada contra o que considera a demonização da cultura e a 

fraqueza teológica confessional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 AVALIAÇÃO DO NOVO CALVINISMO E DE SEUS 

POTENCIAIS 
 

 

 

 

 

Segundo Peter Berger, ―a religião é a ousada tentativa de conceber o universo inteiro 

como humanamente significativo‖. (2004, p. 41). Da análise feita até aqui, percebemos a 

envergadura do movimento denominado ―Velho Calvinismo‖ ou ―Calvinismo tradicional‖ e 

seu imenso arcabouço de explicação do mundo como inteiramente significativo. Não foi um 

movimento temporário visando satisfazer anseios de uma determinada época ou situação. Foi 

um movimento amadurecido que, sob forte pressão e controvérsias se fundamentou 

intelectualmente para influenciar várias nações e tocar em todas as áreas da existência humana 

a partir de uma cosmovisão completa. O movimento chamado Novo Calvinismo é, sem 

dúvida, um herdeiro desse movimento no sentido doutrinário, mas não consegue ainda se 

encaixar com esse aspecto amplo do Calvinismo. Antes, como veremos a seguir, parece 

atender uma demanda bem específica da atualidade, mantendo-se bem mais fechado do que 

deseja admitir. Isso, entretanto, não significa que o movimento não tenha pontos positivos, 

como tentaremos demonstrar depois. 

 

 

 

4.1 Aspectos sociais e psicológicos do crescimento do Novo Calvinismo 

  

Da perspectiva das ciências da religião, todo movimento tem relações psicológicas e, 

ou, sociais. Ao analisar o movimento do Novo Calvinismo, é possível ver que muitos aspectos 

obviamente se fazem presentes e explicam até certo ponto a razão do crescimento do mesmo. 

Desde Comte e Durkheim se entende que ―a religião tem, pois, uma função relativa à 

estabilidade do sistema social, porquanto ela coordena cada uma das partes deste e, ao mesmo 

tempo, consolida as relações interindividuais‖ (Filoramo & Prandi, 2007, p. 97). 



 

 

O autor do artigo que listou o Novo Calvinismo como uma das dez ideias que estão 

mudando o mundo, provavelmente apontou sem perceber um dos aspectos que faz do Novo 

Calvinismo um fenômeno de crescimento: 

Em julho próximo, se dará o 500º aniversário de nascimento de Calvino. Será 

interessante observar se o último legado de Calvino será a difamação protestante 

clássica ou se, durante estes tempos difíceis, mais cristãos que buscam segurança 

sujeitarão a sua vontade ao Deus severamente exigente dos primórdios de seu país. 

(David Van Biema, 2009). 

 Essa referência à volta ao Deus severamente exigente dos primórdios da nação pode 

ser uma das explicações para o crescimento e aceitação do movimento. Se a história, por 

vezes, é cíclica, diante das ameaças e faltas de soluções do presente, é comum as pessoas 

buscarem no passado a inspiração e até mesmo os modelos a serem seguidos. Estudiosos têm 

dado atenção à própria noção que a religião tem da pessoa de Deus como algo essencial. 

Desde Freud e Jung, é comum que a associação da pessoa de Deus seja vista como um 

fenômeno (arquétipo – Jung) presente no inconsciente coletivo e tenha muito a ver com o 

relacionamento que as pessoas têm com os pais. (Rizzuto, 2006, p. 20). De fato não é 

incomum que as pessoas tenham uma ―imagem‖ da pessoa de Deus numa íntima relação com 

a imagem que tiveram de seus próprios pais. Se pudéssemos estender essa ideia para toda uma 

nação, poderíamos dizer que a noção que o povo americano tem de Deus em seu inconsciente 

coletivo pode estar muito ligada aos pais fundadores da nação, os Puritanos. Como já 

demonstramos, os Puritanos tinham a visão de um Deus soberano que estava lhes dando uma 

terra prometida, nos mesmos moldes de Israel no Antigo Testamento. O Puritanismo, 

verdadeiro berço teológico do Novo Calvinismo, via-se como o herdeiro das promessas de 

Deus para a sua época. O Deus do Puritanismo sempre foi um Deus poderoso e inflexível, 

mas ao mesmo tempo confiável. Um Deus que efetivamente estava favorecendo a nação 

norte-americana. Daí o messianismo americano que perdurou nos dois últimos séculos, como 

se a América fosse responsável pela salvação do mundo todo. Isso, provavelmente, foi desde 

o início um forte elemento identificador da nação.  

O que se pode observar é que o evangelicalismo americano do século 20 modificou 

essa ideia de Deus de um soberano que tem propósitos definidos e exigências rígidas (do 

Calvinismo), para a pessoa de um Deus ―amigo‖ e companheiro, disposto a trazer soluções 

para os problemas mais simples da vida, do que para os problemas nacionais, no entanto, sem 

interferir diretamente na liberdade de ninguém. O Deus do Puritanismo era severo, porém 

confiável, já o Deus do Evangelicalismo é afável, porém não parece oferecer a mesma 

segurança e confiabilidade de propósitos. O Deus do Puritanismo escolhia as pessoas, como 



 

 

escolheu a própria nação americana para o cumprimento dos seus propósitos globais, já o 

Deus de parte do Evangelicalismo não escolhe ninguém, antes dá oportunidades para que 

todos tomem suas próprias decisões e construam suas vidas como quiserem; todos podem ser 

prósperos, e Deus está lá para ajudá-los no que precisarem, no entanto não interfere a menos 

que seja despertado para isso. Esse Deus não tem propósitos globais, ele existe para fazer o 

indivíduo feliz. Falando sobre a fraqueza atual do Evangelicalismo norte-americano, McGrath 

diz que ―pode-se argumentar que é a presente fixação do movimento na cultura terapêutica 

estadunidense do ‗sentir-se bem‘ que é igualmente culpada pela fraqueza intelectual do 

movimento‖. (2007, p. 11). Aqui, sem dúvida está a grande diferença. Os Puritanos não 

queriam ―se sentir bem‖, antes queriam fazer parte de um propósito maior, de uma razão 

segura, digna e gloriosa para a existência. Parte dos evangelicais não está mais interessada nos 

grandes assuntos globais, antes quer ter saúde, conforto material e uma boa família. Seguindo 

uma pesquisa de David F. Wells, McGrath conclui que a natureza fortemente pragmática de 

boa parte do movimento evangelical levou a uma ênfase no crescimento da igreja, pregação 

de sentir-se bem e estilos de ministério informados em grande parte pela psicologia secular. 

(2007, p. 11). A proposta do Novo Calvinismo resgata, portanto, um forte elemento 

identificador da nação. 

Um modo de ver isso é considerar o movimento dos chamados ―tele-evangelistas‖ 

norte-americanos. O movimento diz respeito à ocupação que muitos pastores tiveram da mídia 

desde a década de 70. Os tele-evangelistas norte-americanos popularizaram a ideia de um 

Deus até certo ponto frágil, mais acessível e mais fácil de ser convencido. O Deus do 

Puritanismo não podia ser convencido de nada, afinal ele tinha seus próprios propósitos e não 

existia para satisfazer as vontades alheias, já o Deus dos tele-evangelistas existia praticamente 

só com o intuito de fazer as pessoas felizes, ajudando-as a resolver todos os seus problemas 

pessoais.  

Basta uma rápida olhada em duas das mais influentes linhas teológicas dos Estados 

Unidos nas últimas décadas para ver isso. A primeira é a desses tele-evangelistas, chamada 

teologia ―da confissão positiva‖, associada a teólogos como Kenneth Hagin, Benny Hinn, 

Oral Roberts, T. L. Osborn, e o mais recente Joel Osteen. É a teologia que apregoou o famoso 

slogam ―tomar posse da bênção‖. O Deus descrito por essa teologia é aquele que já liberou 

todas as bênçãos para o seu povo, bastando apenas que alguém tenha fé e ousadia o suficiente 

para se apropriar daquilo que Deus já concedeu.  

Como diz Paulo Romeiro,  



 

 
Essa corrente doutrinária ensina que qualquer sofrimento do cristão indica falta de 

fé. Assim, a marca do cristão cheio de fé e bem-sucedido é a plena saúde física, 

emocional e espiritual, além de prosperidade material. Pobreza e doença são 

resultados visíveis do fracasso do cristão que vive em pecado ou possui fé 

insuficiente. (1998, p. 19). 

Nessa linha teológica que foi e ainda é muito popular nos Estados Unidos (e também 

no Brasil), a ideia de Deus é a ideia de alguém manipulável, alguém que pode ser até mesmo 

forçado a fazer algo quando encontra fé e ousadia do pedinte. Por outro lado, é um Deus que 

não pode agir, a menos que o crente demonstre fé e atitude. Hagin narra em seu livro ―A 

autoridade do crente‖ que certo dia teve um encontro com Jesus, mas foi atrapalhado por um 

demônio que não parava de fazer barulho. Hagin não entendia porque Jesus não fazia nada e 

permitia que o demônio atrapalhasse a conversa deles. Então, o próprio Hagin ordenou que o 

demônio fosse embora e ele foi. Hagin relata seu aprendizado daquela experiência: 

Eu estava pensando: Por que ele não fez nada? Por que ele permitiu isso? Jesus me 

olhou e disse: ―Se você não tivesse tomado uma atitude a respeito, eu não poderia 

fazê-lo‖. Ao ouvir isso tomei um verdadeiro choque – fiquei pasmo. Respondi: 

―Senhor, acho que não O ouvi direito! O que o Senhor disse é que não o faria, não 

foi?‖ Ele respondeu: ―Não, se você não tivesse tomado nenhuma atitude, eu 

também não poderia fazê-lo‖. (2002, p. 37-38). 

Assim, se popularizou a ideia de um Deus que depende do ser humano para poder 

fazer alguma coisa. Desse modo, a pessoa de Deus foi enfraquecida, enquanto que a pessoa do 

crente que exige e determina que as coisas aconteçam foi engrandecida. A vontade do 

homem, de certo modo, é mais forte que a vontade de Deus. Benny Hinn escreveu: 

Não costumo pregar dizendo: ―Se for da sua vontade, Senhor, cure a esta pessoa‖. 

Deus quer curar! Você jamais me ouvirá orar, dizendo palavras que possam 

destruir a fé, tais como: ―Se for da sua vontade, Senhor, cure-os‖. Deus quer que 

você se levante e seja curado. Hoje, amanhã, sempre! (1994, p. 58). 

Joel Oosteen é, provavelmente, o mais famoso defensor dessa teologia nos Estados 

Unidos na atualidade. É um pregador sorridente que está sempre dizendo para as pessoas que 

elas têm o direito de ser felizes, e que só não serão se não quiserem. Deus está disposto a 

ajudá-las, elas só precisam ter fé. Mark Driscoll chegou a fazer um longo comentário sobre 

Osteen em sua igreja contrariando abertamente essa noção de que Deus deseja que todos 

sejam prósperos e felizes, e que basta tomar posse da bênção para que tudo se realize
20

.  

 A segunda linha teológica que se tornou bastante popular entre os evangelicais não 

descende dos tele-evangelistas, pois é mais filosófica e humanista por natureza, expondo a 

ideia de um Deus que se auto-limita por amor. Desde a filosofia do processo de Whitehead, 
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propaga-se um Deus menos ―todo-poderoso‖, menos definido, mais aberto para imprevistos. 

O chamado ―teísmo aberto‖ é uma teologia assim e, de certo modo, é apenas uma 

consequência lógica do Arminianismo e uma espécie de ―braço esquerdo‖ da teologia da 

confissão positiva, tendo, entretanto, um lado mais humanista. Associada a teólogos como 

Clark Pinnock, John Sanders e Gregory Boyd, defende que Deus não tem todo o 

conhecimento do futuro nem decreta tudo o que deve ser. Deus não seria esse ser manipulador 

e impassível da teologia tradicional, mas um Deus que se envolve com a criação e que não 

tem um esquema fixo de ação, reagindo às situações humanas e se envolvendo pessoalmente 

com cada uma delas, ainda que isso possa contrariar a sua vontade. O Deus do teísmo aberto 

não só não conhece o futuro como não deseja conhecê-lo. Ele está satisfeito com a liberdade 

de suas criaturas e não pode ser acusado de nada do que acontece de ruim nesse mundo. O 

problema com essa noção é que se por um lado Deus se torna uma pessoa muito afável e cheia 

de sentimentos, por outro não está no controle de nada. E se Deus não está no controle de 

nada, então, ninguém está lá. Logo, o mundo pode seguir o curso do acaso. Mas isso não faz 

sentido para uma América acostumada a governar o mundo em nome de Deus. 

 Piper chegou a editar um livro onde junto com diversos autores faz uma crítica severa 

ao ―teísmo aberto‖. No livro, ele escreveu: ―Como pastor, vejo o teísmo aberto como 

teologicamente nocivo, desonroso a Deus, depreciativo a Cristo e pastoralmente pernicioso‖. 

(2006, p. 445). Não é para menos. É uma teologia que destrói o sonho americano. 

Portanto, é possível que essa concepção da pessoa de Deus como alguém limitado, 

subjugado pela vontade de suas criaturas, que dominou a pregação de grande parte do 

evangelicalismo norte-americano em suas duas vertentes nas últimas décadas tenha se 

desgastado pelo esvaziamento de uma mensagem idealizadora. Em tempos de terrorismo e 

crises internacionais, a ideia de um Deus ―frágil‖ e ―amigo pessoal‖ pode soar um tanto 

quanto aterrorizadora. O teólogo da cultura Paul Tillich notou que o fundamentalismo 

extremista floresce em períodos de desintegração social e comunitária. (2000, p. 14). O que 

isso quer dizer é que em tempos de confusão e desintegração, para se sentirem mais seguras, 

as pessoas preferem se apegar aos conceitos tradicionais, ainda que muitas vezes façam isso 

de forma extrema e impensada, e não menos frequentemente, deturpem esses próprios 

conceitos. Assim, o Novo Calvinismo contraria essa noção desgastada de um Deus limitado 

pela fé ou falta de fé de seu próprio povo e tenta resgatar o Deus soberano e todo-poderoso do 

Puritanismo (e do Fundamentalismo). Hansen percebeu que o crescimento do Calvinismo que 

parecia morto entre os jovens norte-americanos se dá justamente porque esses jovens estão 

cansados de um Deus que só pretende ser o ―amigo pessoal‖, aquele que está lá apenas para 



 

 

ajudar a pessoa a se sentir melhor. Assim, a pregação Calvinista de um Deus auto-suficiente, 

que chama os homens não para ajudá-los, mas para que participem da obra dele, acaba tendo 

um apelo mais forte para parte da juventude atual. (2008, p. 22-24). 

 Ao retomar o conceito antigo da pessoa de Deus, o Novo Calvinismo faz um resgate 

do passado e provavelmente trouxe algum apelo ao inconsciente coletivo da nação que vê em 

suas raízes uma ideia de identidade que se perdeu ao longo dos séculos. O resgate da ideia de 

Deus como o Soberano, o Todo-Poderoso, conforme a ideia do modelo monárquico exposto 

por McFague, pode ter uma aplicação bem direta para as pessoas, pois como a autora aponta, 

a noção de que se ―nosso Deus é realmente Deus, o senhor todo-poderoso e Rei do Universo, 

a quem ninguém pode vencer, por consequência, também nós somos invencíveis‖. (McFague, 

1994, p. 117).
21

 De algum modo, o Deus do Puritanismo se mostra mais seguro e confiável 

para tempos de tanta turbulência do que o Deus ―amigo pessoal‖ do Evangelicalismo. Ele 

pode ajudar a nação americana e re-encontrar o seu papel no cenário mundial, e dar aos jovens 

a força que precisam para suportarem os tempos de desintegração social e cultural. 

 Porém, é preciso fazer justiça ao movimento, pois ele vai um passo além, pois associa 

uma nova visão, ou talvez fosse melhor dizer ―faceta‖ de Deus. O hedonismo cristão de John 

Piper enfatiza que Deus não é contra o prazer, antes deseja a realização dele na vida dos 

homens. Deus continua sendo o soberano, supremo governante do Universo, com propósitos 

eternos e imutáveis, mas se importa com a felicidade pessoal de suas criaturas. Desse modo, o 

hedonismo cristão associa a ideia de um Deus próximo, amoroso, que busca o bem individual 

e pessoal de cada criatura (do Evangelicalismo), com o conceito do Soberano implacável (do 

Puritanismo). Nesse ponto, talvez esteja o grande apego do Novo Calvinismo, pois não 

elimina a ideia de um Deus amoroso e pessoal, mas ao mesmo tempo o mantém como 

Soberano inflexível. Estudos demonstram que a noção que as pessoas têm de Deus pode 

realmente ser bem contraditória. (Lotufo, 2007). 
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4.2 A fraca influência sócio-cultural do Novo Calvinismo  

 

  

Enquanto Time Magazine identificou o Novo Calvinismo como uma das dez ideias 

que estão mudando o mundo, paradoxalmente, Newsweek, outra importante revista norte-

americana, no mesmo período, anunciou ―o fim da América cristã‖. Em uma grande 

reportagem de capa em 04 de Abril de 2009, o editor chefe da revista, Jon Meacham, 

anunciou que ―o percentual daqueles que se auto-identificam cristãos caiu 10 pontos nas 

últimas duas décadas‖. (2009). Entrevistando o mesmo Albert Mohler citado por Time 

Magazine, Meacham interpretou que o Cristianismo está sendo solapado por uma nova visão 

de mundo que descarta a religião no que diz respeito às grandes decisões que precisam ser 

tomadas na nação. Isso tende a demonstrar que o Cristianismo nos Estados Unidos é cada vez 

mais uma questão de ―foro íntimo‖ e de visão pessoal de vida, do que algo que se relaciona 

com a cultura e a sociedade.  

Apesar do declínio do número dos que se dizem cristãos na América, Meacham não 

advoga a ideia de uma América pós-cristã, pois reconhece que o número de cristãos nos 

Estados Unidos ainda é muito grande, entretanto, o autor diz: ―Enquanto nós permanecemos 

como uma nação decididamente modelada pela fé religiosa, nossas políticas e nossa cultura 

estão, em geral, menos influenciadas por movimentos e argumentos de um explícito caráter 

cristão do que eram há cinco anos atrás‖. (2009). Essa parece ser uma constatação 

generalizada nos Estados Unidos e em todo o mundo. 

Então, o que temos aqui é uma estranha justaposição. Pois, por um lado Time 

Magazine diz que o Calvinismo é uma das dez ideias que estão mudando o mundo, enquanto 

para Newsweek a América está deixando de ser cristã no que diz respeito à influência na 

política e na cultura. Ideologias midiáticas e publicitárias a parte, isso parece ser um 

fenômeno verdadeiro, e, provavelmente ajude a ver o ponto frágil do Novo Calvinismo como 

movimento e sua fraca identificação com o Calvinismo tradicional, pelo menos com aquele 

Calvinismo idealizado por Kuyper. 

A luz de tudo o que já estudamos a respeito do Novo Calvinismo, precisamos concluir 

que o movimento carece de uma visão abrangente em relação à cultura como existia no 

Calvinismo clássico, especialmente em Kuyper. E aqui está a razão de sua pouca influência. 

Ao mesmo tempo em que cresce em número, conseguindo adeptos para uma mensagem 

centrada na igreja e em práticas litúrgicas, não avança em direção aos pilares da sociedade, 



 

 

nem consegue realmente dialogar com a cultura. Ainda é uma religião ―privada‖, que diz 

respeito a atitude pessoal que cada um deve ter em relação à vida, apenas por si mesmo. Diz 

respeito a um relacionamento pessoal com Deus, uma nova forma de entender a pessoa de 

Deus, ou um resgate dela. O aspecto central da Soberania de Deus que no Calvinismo 

tradicional é amplo e, portanto, engloba todos os aspectos da vida, no Novo Calvinismo é 

restrito, dizendo respeito apenas à salvação pessoal e a piedade individual. Piper, Mohler e 

Driscoll não deveriam realmente ser chamados de ―novos calvinistas‖, antes deveriam ser 

chamados de ―Novos Puritanos‖. O que eles fazem é resgatar alguns conceitos típicos do 

Puritanismo em relação à salvação e à piedade popular (e mesmo assim falham em alcançar o 

ideal puritano da vida como um todo para a glória de Deus). Os novos calvinistas seguindo os 

Puritanos se preocupam com a Soberania de Deus na salvação. O Calvinismo é mais amplo 

(como o próprio Puritanismo também era), pois, além disso, procura demonstrar a Soberania 

de Deus sobre toda a criação. 

O conceito Calvinista da Soberania de Deus conduz necessariamente a essa noção de 

que a Cultura é objeto de transformação por parte da religião. Como já dissemos, o 

Calvinismo tem uma visão conversionista da cultura. (Leith, 1996, p. 319). Isso porque, ao 

invés de se identificar ou rejeitar a cultura, o Calvinismo busca sua transformação por causa 

de dois conceitos básico do sistema: a soberania de Deus e a depravação total. Por causa da 

Soberania de Deus, o Calvinismo não pode excluir parte nenhuma da criação do interesse 

divino. Assim, as artes, a economia, a política, a educação, a literatura, etc., pertencem ao 

domínio de Deus e são alvos da religião. Por outro lado, o conceito Calvinista a respeito da 

Queda, faz com que não se tenha a criação como perfeita e em seu estado ideal, antes como 

corrompida, degradada e desordenada, precisando, portanto, da atuação da religião para 

mediar sua transformação e elevação. Portanto, a visão Calvinista a respeito da Cultura é 

paradoxal: está corrompida, mas deve ser para a glória de Deus. Então, o Calvinismo se lança 

à tarefa de converter a cultura, para que ela cumpra seu papel original de glorificar a Deus e 

servir para o desenvolvimento da humanidade. Ao mesmo tempo, o Calvinismo associa isso 

com a ideia da graça comum, pela qual percebe que Deus continua agindo fora da esfera 

tipicamente religiosa e, portanto, o calvinista se vê impelido a agir nessas esferas também. A 

política e a educação são áreas tão sagradas (no sentido de ação para a glória de Deus) para o 

calvinista quanto o ministério pastoral. 

É importante que se entenda que o Calvinismo se desenvolveu para além de uma visão 

meramente piedosa da vida. No começo, toda a Reforma Protestante teve uma causa 

preponderantemente religiosa. Biéler diz: ―As causas essenciais da Reforma não são nem 



 

 

sociais, nem políticas, nem mesmo eclesiásticas, mas de fato religiosas‖. (1990, p. 42). Isso 

obviamente não exclui o fato, como o próprio autor demonstrou, de que havia influências 

políticas e sociais tanto na formação, quanto no desenvolvimento da Reforma Protestante. 

Mas a busca inicial dos Reformadores foi reformar a religião, ou seja, a vida íntima do ser 

humano com Deus. Entretanto, o próprio conceito de Reforma sustentado pelos 

Reformadores, especialmente Lutero e Calvino, logo conduziu a Reforma para muito além 

dos domínios religiosos, pois ―os primórdios da Reforma do século XVI nos mostram que o 

movimento de reformação religiosa possui uma dinâmica social revolucionária que lhe é 

inteiramente particular‖. (Biéler, 1990, p. 68). Ou como diz John Leith,  

Os grandes teólogos reformados e clérigos não tiveram como propósito inicial 

enriquecer a cultura. Seu trabalho era a interpretação e aplicação da Palavra de 

Deus, bem como a liderança na vida da Igreja. Todavia, ao desempenharem essas 

funções com integridade e competência, eles modelaram fortemente a cultura. 

(1996, p. 349). 

O Calvinismo não se viu como uma teologia meramente a serviço da piedade pessoal, 

mas se consolidou como uma visão de mundo e da vida. Se tornou uma perspectiva ampla que 

entende a situação do mundo como corrompida pelo mal, ao mesmo tempo em que percebe 

que Deus tem agido no sentido de transformá-lo, tanto através de sua graça especial que 

regenera o pecador capacitando-o a viver uma vida íntegra, quanto através de sua graça 

comum que atua na sociedade concedendo dons e talentos que podem minimizar a influência 

do mal, refrear os pecados e proporcionar uma vida melhor. 

Todavia, esse ponto não deve ser mal entendido. A Reforma não pregou contra a 

piedade pessoal, mas desejou ver essa piedade fazendo diferença na sociedade. A seguinte 

citação de Biéler a respeito de Lutero e que seguramente também se aplica a Calvino pode nos 

ajudar a entender o sentido dessa piedade transformadora: 

Reforma de costumes, reforma social, reforma eclesiástica, eclosões políticas, tudo 

isso, seguramente, a reforma fundamentalmente espiritual de Lutero o provocará; 

mas, o que nos importa saber, e de aqui notar, de pronto, é que tudo decorre da 

reforma interior que se opera na própria alma deste condutor de homens. E se esta 

reforma espiritual se transforma em eventuação mundial, se consigo desencadeia 

ela as mais profundas transformações sociais, é que é ela o protótipo da conversão 

interior a que todo um povo estava preparado, a centelha que provoca o incêndio 

feito de centelhas similares; e é em torno desta revolução interior, espiritual, que se 

codificam todas as metamorfoses da sociedade. Ao sabor de condições históricas 

mui particulares, na verdade, capazes de explicar muito das crepitações, o mundo 

visível se transforma sob o impulso de acontecimentos invisíveis, todavia 

determinantes. (1990, p. 43). 

Aqui, talvez, esteja a razão principal do fracasso do Novo Calvinismo em fazer 

diferença na sociedade atual. Essa piedade individual do Novo Calvinismo que é necessária e 



 

 

condizente com o movimento reformado, ainda não amadureceu o suficiente para eclodir em 

transformações sociais. Talvez, porque nem seja realmente verdadeira, mas tal constatação 

foge das condições de análise desse trabalho. Esse amadurecimento, entretanto, ainda pode 

acontecer, mas seria necessária uma mudança de rumos na prática e na pregação dos 

principais expoentes do Novo Calvinismo que ainda não parece estar na rota do movimento. 

Um legado um tanto quando desprezado dos reformados pelos novos calvinistas foi a 

questão da vocação divina a respeito do trabalho. Uma pessoa não era vocacionada apenas 

para o serviço religioso ou para uma vida de piedade monástica, mas vocacionada para a 

sociedade, para através de seus dons e talentos, servir nas mais diversas áreas humanas. 

Assim, o ideal da Reforma conduzia a vida de piedade para o mundo. O cristão transformado 

pelo poder da Palavra de Deus se tornava um agente transformador na sociedade através de 

tudo o que realizasse no mundo. Seu trabalho passava a ser um instrumento da providência 

divina para melhorar o mundo e a sociedade, pois segundo Calvino, ―nenhum artesão do mais 

baixo mister que seja, não é excelente em seu desempenho senão na medida em que o Espírito 

de Deus nele opera‖. (Harmony of the Law, Ex 31.2; Biéler, 1990, p. 523). Seguindo Calvino, 

o Calvinismo entendeu que o trabalho é uma vocação divina e que sem essa concepção, todo o 

esforço humano não passa de inquietação, cansaço e perda de tempo: 

Nossa vida toda é infrutífera, e nós podemos ser justamente acusados de 

indolência, até que cada um de nós regule sua vida pelos mandamentos e pelo 

chamado de Deus. Disso se segue que trabalham sem propósito, aqueles que 

empreendem temerariamente algum curso da vida, e não esperam pela intimação 

do chamado de Deus. Finalmente, nós aprendemos das palavras de Cristo que 

somente agradam a Deus aqueles que trabalham para o bem de seus irmãos. 

(Calvino, Harmony of the Gospels, Mt 20.1). 

Os movimentos pietistas e avivalistas que influenciaram fortemente o caráter 

evangélico norte-americano são os responsáveis pelo abandono dessa visão de mundo e da 

vida. Esses movimentos quiseram livrar a igreja do frio racionalismo por vezes herdado do 

Calvinismo escolástico e excessivamente erudito, tentando aplicar a fé cristã para um contexto 

individual. Mas ao fazer isso, frequentemente, deixaram de lado uma visão mais ampla da 

vida e perderam uma importante herança reformada, tanto do Calvinismo quanto do 

Luteranismo e renegaram algo que foi fundamental para a própria formação da nação 

americana. Como diz Leith: ―Na verdade, muitas das mais valiosas qualidades da vida social, 

política e cultural nos Estados Unidos da América são inconcebíveis senão como parte da 

herança recebida da reforma protestante e da tradição reformada‖. (1996, p. 349). Se o Novo 

Calvinismo honrasse essa herança reformada em sua plenitude, com certeza as estatísticas 

dadas por Newsweek começariam a mudar. 



 

 

Isso não acontece porque o Novo Calvinismo se apresenta como uma opção religiosa 

de nível ainda demasiadamente populista, apregoando uma figura clássica de Deus, num pano 

de fundo esmaecido de um Deus que está limitado pela vontade da própria criatura. Mas o 

Novo Calvinismo ainda não conseguiu avançar para a re-construção de uma cosmovisão 

atualizada do Calvinismo que consiga agregar os pontos chaves da teologia de Calvino e do 

Kuyperianismo com as reais necessidades das pessoas do século 21. Por isso, apesar de o 

Novo Calvinismo crescer numericamente, a América parece realmente caminhar para o fim de 

seu período cristão. O Novo Calvinismo, por enquanto, nada tem feito para deter essa marcha. 

 

 

 

4.3 O potencial do movimento para dialogar com a época atual 
 

 

O teólogo da cultura Paul Tillich escreveu um artigo sobre o suposto fim da era 

protestante frente ao estado de desintegração das massas por causa da falta de sentido da vida 

e da existência do mundo moderno mecanizado e subjugado pelo atual estado do capitalismo 

(década de 40). Tillich disse: ―Dificilmente o protestantismo terá lugar na dramática situação 

do mundo atual, principalmente quando consideramos as massas desintegradas, incapazes de 

tomar qualquer decisão, e a nova geração que não quer fazer decisões responsáveis‖. (1992, p. 

243). Tillich não acreditava que o protestantismo pudesse mudar a situação e reintegrar as 

massas porque estava ele próprio corrompido por isso, uma vez que seus próprios princípios 

não chegavam a transcender o secularismo desintegrador. (1992, p. 243). O único modo, 

segundo Tillich, de o protestantismo voltar a influenciar o mundo e continuar existindo no 

sentido de uma existência autêntica e reintegradora dependeria de não ―dispensar o imperativo 

do princípio protestante profético, nem a capacidade de se relacionar diretamente com o 

mundo secular‖. (1992, p. 248). Não cabe aqui uma análise do pensamento de Tillich como 

um todo, nem um teste de suas ideias, mas acreditamos que essa declaração é correta em si 

mesma. Essas duas valências fizeram do Protestantismo a mais influente religião mundial dos 



 

 

últimos séculos
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. Quando olhamos para o protestantismo, especialmente em seu viés 

reformado calvinista, podemos ver esse tipo de atitude dual claramente esposado. Foi 

exatamente isso o que a religião reformada proporcionou: uma denúncia, um protesto contra 

todo tipo de divinização do homem, das instituições e de quaisquer fontes de autoridade 

humana e, ao mesmo tempo, um forte engajamento social, uma clara mensagem que falava ao 

mundo secular, relacionando-se com ele, elevando-o e transformando-o em todos os seus 

níveis e estruturas. Por isso, o Calvinismo ajudou a formar a moderna sociedade ocidental. A 

visão de Calvino era que a igreja não podia se isolar num conventículo retirado do mundo e da 

cultura, como fazia o movimento anabatista, mas antes, se estabelecer no mundo. Timothy 

George confirma que ―longe de advogar o afastamento do mundo, Calvino incitava os cristãos 

a estarem engajados nele‖. (1994, p. 243). 

O Novo Calvinismo exibe essas características de forma bastante limitada. O ponto 

alto que percebemos em todos os três teólogos destacados por Time Magazine e no 

movimento como um todo é um tom forte de denúncia da subserviência cultural do 

evangelicalismo ou da fraqueza de uma religião homeopática de solução de problemas 

pessoais, para uma vira-volta teológica e missional a partir da pessoa de um Deus soberano, 

que existe não para satisfazer os problemas das pessoas, nem para se identificar com a cultura 

dominante, mas para transformar vidas a partir de um íntimo relacionamento com a Escritura. 

Esse apelo tem preenchido um vácuo na cultura evangélica norte-americana atual, como 

acreditamos, ficou claro nesse trabalho. E isso é feito através de uma vigorosa denúncia, 

aliada a uma proposta conservadora de religião que fisga o jovem desorientado do 

evangelicalismo atual como o peixe fisga a isca. Quando pregadores como Driscoll liberam os 

modismos culturais que atraem os jovens, ao mesmo tempo em que mantêm uma mensagem 

vigorosa que oferece um sentido para a vida, espalhando todas essas iscas no mar que é a 

Internet, não é surpresa que o Novo Calvinismo esteja conseguindo tantos adeptos. Mas esse 

―protesto‖ não é amplo o suficiente para produzir transformações para além da vida 

interiorana da igreja. Não é um protesto para o mundo, antes um protesto contra um estado 

específico da igreja. É preciso lembrar, entretanto, que o movimento da Reforma também 

começou assim, mas depois evoluiu até se tornar um movimento mais amplo. 

Quanto ao segundo aspecto, a capacidade de se relacionar diretamente com o mundo 

secular, notamos que nisso está a grande fraqueza do movimento. Nem mesmo a abertura de 
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 Não ignoramos que outras religiões tenham influência no mundo, como o Islamismo, por exemplo, 

cuja influência cresce rapidamente no mundo. Mas o Islamismo não ajudou a moldar os grandes temas 

mundiais, como o Protestantismo, ficando restrito ao mundo muçulmano, com pouca influência na 

política, economia, artes e educação internacional. 



 

 

Driscoll para os modismos culturais, permitindo tatuagens, piercings e música rock indie pode 

ser considerada como um relacionamento com o mundo secular. Isso no máximo é uma 

tolerância para com os costumes dos jovens de hoje, mas não um verdadeiro e enriquecedor 

relacionamento com a cultura. Essa ―abertura cultural‖ não significa uma verdadeira 

―proposta cultural‖, antes parece mais um apelo populista que não demonstra ter uma 

envergadura teológica forte o suficiente para suportar os reveses do tempo e da sociedade 

plural e nem ter uma consciência clara dos objetivos propostos. Não é uma saída em direção 

ao mundo, é antes uma abertura para que o mundo entre na igreja. Não é uma proposta que 

pode ser vivida plenamente lá fora, é antes uma maneira de fazer com que as pessoas lá de 

fora se sintam bem aqui dentro da igreja. Portanto, não é um diálogo significativo com o 

mundo secular. 

Os três principais expoentes do Novo Calvinismo podem ser enquadrados facilmente 

nessa concepção. Mohler representa o Calvinismo recrudescido da Modernidade sem qualquer 

inovação, exceto o chamado para o combate pela fé que sempre atrai seguidores, mas não tem 

uma proposta atual de diálogo e transformação, apenas denúncia e rejeição. Piper é restrito 

demais em sua interpretação do hedonismo cristão e, provavelmente, equivocado por 

estabelecer o conceito como chave para toda a teologia calvinista. O Calvinismo de Piper, 

apesar de ser o que tem mais potencial dos três, acaba sendo ―privativo‖ demais, conduzindo a 

uma interiorização da fé, a uma atitude separatista em relação à cultura e não a um 

envolvimento direto com ela. Como já demonstramos, Driscoll é o único que parece ter 

alguma abertura cultural, entretanto, no fim das contas, é apenas um Calvinismo re-estilizado 

comportamental e liturgicamente. Não há nenhum diálogo produtivo com a cultura apenas 

permissividade em assuntos extravagantes e recrudescimento de posições medievais no que 

tange aos aspectos essenciais de sua teologia. 

Ao que nos parece, se continuar assim, esse Novo Calvinismo não terá forças e 

consistência para estabelecer o futuro do Calvinismo. Ele não consegue reunir e aplicar a 

tradição reformada em sua plenitude para ser considerado um aggiornamento. Ainda está 

demasiadamente preso aos arranjos evangelicais do passado herdados diretamente dos 

movimentos avivalistas e fundamentalistas. O estilo de pregação de Driscoll e Piper ainda é 

―populista‖ demais, visando a uma resposta emotiva, mais do que a uma reflexão profunda. A 

teologia que faz o coração cantar, nem sempre faz a mente pensar. Refletem ainda 

demasiadamente o desejo evangelical de trazer auditórios ao ponto de estar preparados para 

assumir compromissos de conversão pessoal na base de uma decisão existencial imediata, em 

lugar de um processo cuidadoso de reflexão. (McGrath, 2007, p. 13).  



 

 

O ponto positivo, no que diz respeito a isso, é sem dúvida a capacidade de identificar e 

promover o apelo popular em meio a uma cultura cada vez mais individualista. O Calvinismo 

tradicional dos últimos séculos, distanciado de Calvino, é culpado de tornar a teologia tão 

racional a ponto de vir a ser o tesouro de uma pequena elite acadêmica, distanciada da vida 

prática das pessoas. Se tem algo que Driscoll, e Piper principalmente, têm feito é exibir um 

modelo de teologia que não depende de títulos ou referências acadêmicas, mas de um 

envolvimento direto com a comunidade. Piper é o teólogo que Alister McGrath chama de 

―intelectual orgânico‖ emprestando uma figura de Antonio Gramsci (1891-1937), que é a 

ideia de um teólogo que não se posiciona ―acima da comunidade da fé, e sim alguém que está 

profundamente envolvido em sua vida de culto, oração, adoração e evangelização‖. (2007, p. 

16). Esse, sem dúvida, é o grande apelo de pregadores como Piper e Driscoll. 

Mas o movimento ainda está muito longe de exibir aquelas características que 

poderiam torná-lo uma fonte de mudanças duradouras e externas à igreja. Para que isso 

acontecesse, ele teria que buscar no passado mais subsídios teológicos e uma cosmovisão 

mais ampla, e no presente um envolvimento maior e mais sincero com a cultura. Enquanto 

não for enriquecido com essas coisas, o único ―mundo‖ que ele conseguirá mudar, é o 

pequeno e restrito mundo da igreja, e mesmo isso, talvez, de modo efêmero. 

 

 

 

 

 

4.4 Complementos necessários ao Novo Calvinismo 
 

 

 

 

 O Novo Calvinismo só será uma ideia capaz de ajudar a transformar o mundo se ele 

passar por um processo de enriquecimento teológico. Em nossa opinião, a correção que o 

movimento chamado de Novo Calvinismo precisaria para ter ―futuro‖ como Calvinismo é o 

conceito de cosmovisão. Se continuar apenas focado em espiritualidade e decisão de vida, não 

parece haver futuro.  Nesse sentido, Kuyper seria muito útil para o Novo Calvinismo. Não 

pretendemos aqui estabelecer Kuyper como o herói e aquele que tem todas as soluções para o 

Calvinismo. Apesar de que Kuyper parece ser um calvinista um pouco a frente de seu tempo, 



 

 

no fundo ele foi um homem do seu tempo. Mas teve o mérito de, dentro do conceito da graça 

comum, oferecer uma cosmovisão apropriada do Calvinismo para a Modernidade. E essa 

cosmovisão tem potencial também para a época atual, mas é claro que precisa ser adaptada às 

situações dos dias presentes. Essa adaptação não feriria a própria essência do Calvinismo de 

Kuyper. Portanto, não estamos dizendo que o Novo Calvinismo deveria ―copiar‖ o Neo-

Calvinismo de Kuyper, antes adaptá-lo para a situação presente do mundo, como o próprio 

Kuyper fez com Calvino em seu tempo. 

 Parafraseando Kuyper, podemos dizer que apenas uma cosmovisão ampliada que 

consiga abarcar as novas realidades e a situação do mundo atual como parte integrante e não 

marginal à ―história da salvação‖, terá condições de responder aos desafios da época atual. 

Caso contrário, a cosmovisão calvinista nem poderia realmente ser chamada de uma 

cosmovisão, pois ela não seria a visão de um mundo como um todo, mas apenas de parte dele. 

Sem dúvida essa visão ―parcial‖ do mundo tem sido a grande responsável pela fraqueza da 

Igreja nos dias atuais. E igualmente não seria digna de ser chamada ―reformada‖, pois a 

filosofia da Igreja Reformada sempre foi o ―sempre se reformando‖. A teologia reformada se 

construiu a partir do respeito ao ser humano, como base da liberdade religiosa, da aceitação 

do diferente e da própria democracia. Por isso, não pode haver dificuldades para a teologia 

reformada em se adaptar aos novos tempos. O erro, entretanto, seria se esquecer do passado, 

pois aí não haveria base para qualquer construção. 

 A cosmovisão kuyperiana do Calvinismo se apresenta como uma proposta de ação em 

relação às três áreas centrais da existência humana que Kuyper define como relacionamento 

com Deus, relacionamento com o homem e relacionamento com o mundo. (2002, p. 28). 

Abordaremos esses três tópicos a seguir como uma introdução ao resgate e reformulação da 

cosmovisão reformada que poderia ajudar o Novo Calvinismo a expandir sua concepção e 

influência de forma mais duradoura. É evidente que isso será apenas uma espécie de sumário. 

 

4.4.1 A prioridade de Deus 

 

 Evocando o ―sensus divinitatis‖ e o ―semen religiones‖ de Calvino, (2002, p. 56), 

Kuyper entende que o ser humano não conseguirá encontrar seu significado pessoal sem se 

voltar para Deus. Ele diz: ―É nossa repetida experiência que, nas profundezas de nossos 

corações, no ponto onde nos mostramos a nós mesmos ao Único Eterno, todos os raios de 

nossa vida convergem como em um foco‖. (2002, p. 29). Kuyper diferencia o Calvinismo do 

paganismo, do Islamismo e do Catolicismo dizendo que:  



 

 
Ele não procura Deus na criação, como o Paganismo; não isola Deus da criatura, 

como o Islamismo; não postula comunhão intermediária entre Deus e a criatura, 

como faz o Romanismo. Ele proclama o pensamento glorioso que, embora 

permanecendo em alta majestade acima da criatura, Deus entra em comunhão 

imediata com a criatura. (2002, p. 30).  

E Deus faz isso por uma decisão de sua soberania. Kuyper diferencia também o 

Calvinismo do luteranismo dizendo que o segundo, embora fosse anterior, restringiu-se a um 

caráter exclusivamente eclesiástico e teológico, enquanto que o Calvinismo colocou sua 

marca na igreja e fora dela, sobre cada departamento da vida humana e, por isso, ao contrário 

do Luteranismo que não criou uma forma de vida peculiar, o Calvinismo é o criador de uma 

cosmovisão inteiramente própria. (2002, p. 31).  

 Kuyper entende que a questão a respeito de Deus é fundamental. Para ele, toda forma 

de desenvolvimento geral da vida encontra seu ponto de partida em uma interpretação 

peculiar da relação do homem com Deus. O modernismo não é exceção. Embora o 

modernismo tenha nascido da Revolução Francesa que rompeu com toda religião, Kuyper 

entende que esse rompimento denotou uma espécie de ―relação‖ com Deus. Ele diz: ―Era a 

declaração de que, doravante, Deus deveria ser considerado como um poder hostil, além 

disso, até mesmo como morto, se não ainda para o coração, ao menos para o Estado, para a 

sociedade e para a ciência‖. (2002, p. 32). Portanto, mesmo o modernismo tem uma relação 

com Deus, pois é a partir da ideia de Deus e reagindo contra ela que o modernismo formulou 

seus conceitos. Por isso, Kuyper conclui: ―Assim, eu sustento que é a interpretação de nossa 

relação com Deus que domina todo sistema de vida em geral‖. (2002, p. 32). Essa 

interpretação pode ser em termos de fé como o Calvinismo, ou de incredulidade, como foi o 

caso do modernismo. 

 A luta do homem contra Deus só poderia levar o homem ao cansaço e ao esgotamento, 

pois ―ser irreligioso é abandonar o propósito mais alto de nossa existência‖. (2002, p. 56). O 

Calvinismo, ao contrário, levou o homem a viver em paz com Deus e, consequentemente, em 

paz consigo mesmo. Sem intermediários (nem Calvino o foi, nem pretendeu ser) os calvinistas 

encontraram uma forte segurança da salvação eterna. Kuyper diz: ―O coração humano tinha 

obtido paz eterna com seu Deus: fortaleceu-se por esta comunhão divina, descobriu sua alta e 

santa chamada para consagrar cada departamento da vida e toda energia à sua disposição para 

a glória de Deus‖. (2002, p. 33). Kuyper diz que se tornou o pensamento fundamental do 

Calvinismo ―a convicção de que o todo da vida do homem deve ser vivido como na presença 

divina”. (2002, p. 34). 



 

 

 Ao tratar do seu conceito de religião, Kuyper repudia a tese da filosofia da religião de 

que a religião nasce a partir do senso de limitação e das dificuldades da vida humana. (2002, 

p. 54). Kuyper diz que essa concepção ―tem confundido o canhão que dispara a bala com a 

bala em si‖. (2002, p. 54). Kuyper entende que essas coisas patrocinam a religião no mundo, e 

geralmente patrocinam uma religião egoísta aonde Deus cumpre apenas o papel de ser alguém 

que existe para ajudar o homem, para manter a boa ordem e a tranquilidade do Estado, para 

fornecer assistência ou livramento em tempos de necessidade, ou para ajudar o homem em sua 

luta honrosa contra a influência do pecado. (2002, p. 55). Kuyper dá o veredicto para esse tipo 

de religião: ―Ela torna-se supérflua e desaparece assim que os interesses egoístas são 

satisfeitos‖. (2002, p. 55). A verdadeira religião não é a que procede do homem, mas a que 

procede de Deus. De certo modo toda religião procede de Deus, pois é a partir daquele 

―senso‖ que Deus colocou dentro do próprio homem e que impele a buscá-lo. Por isso, a 

verdadeira religião que tem Deus como prioridade, procede do coração. (2002. P. 57). 

Segundo Kuyper, a religião concebida por Calvino deve ―sem a mediação de qualquer 

criatura, realizar a comunhão direta entre Deus e o coração humano‖. (2002, p. 57). Kuyper 

assevera que  

em toda religião o próprio Deus deve ser o poder ativo. Deve fazer-nos religiosos. 

Deve dar-nos a disposição religiosa, nada sendo deixado para nós exceto o poder 

de dar forma e expressão ao profundo sentimento religioso que ele mesmo 

despertou no fundo de nosso coração. (2002, p. 58). 

 A teologia nas últimas décadas, por vezes, se envergonhou de falar em Deus. 

Preocupada com a opinião do mundo, a teologia frequentemente partiu do homem e de seus 

sistemas. Mas parece-nos que a concepção de Kuyper tem muito potencial para a época atual, 

pois há, sem dúvida, uma busca da humanidade por uma experiência transcedental que lhe dê 

significado. (Tillich, 1992, p. 242). O mundo necessita ouvir a respeito de Deus. A 

humanidade está cada vez mais cansada da aridez da ciência e do círculo vicioso da filosofia 

moderna. Porém, todo tipo de religião mediada, fortemente institucional, também terá 

dificuldades de sobreviver, pois as visões de mundo tendem a ser cada vez mais fragmentadas 

e misturadas. A proposta de Kuyper é que o Calvinismo recupere seu ponto de partida no 

Deus que se revela diretamente às pessoas. Aqui está, sem dúvida, a grande importância da 

Escritura e também o devido lugar para ela na atualidade. McGrath notou que ―teólogos 

evangélicos parecem muitas vezes ter estado mais preocupados com a defesa da autoridade da 

Escritura, do que em tratar de seu conteúdo‖. (2007, p. 19). Isso certamente aconteceu por 

causa da aceitação da agenda do mundo dentro da Igreja. Por outro lado, a Igreja Reformada 

nunca reivindicou (pelo menos em tese) a exclusividade na interpretação bíblica como Roma 



 

 

sempre fez. Todo crente reformado deveria ter a sua Bíblia e interpretá-la com a ajuda do 

Espírito Santo, pois não há sacerdócio específico e sim universal. Recuperando o verdadeiro 

conceito da religião que nasce em Deus, a fé reformada em seu relacionamento direto com 

Deus tem os recursos para não cair no problema da individualização radical. A Modernidade 

teve como característica esse individualismo radical que foi a base da epistemologia moderna. 

É preciso rejeitar ―o paradigma moderno com seu enfoque no sujeito auto-reflexivo, 

autodeterminante e autônomo que se situa fora de toda tradição ou comunidade‖. (Grenz, 

1997, p. 243). Se por um lado cada indivíduo se relaciona diretamente com Deus, por outro, 

cada indivíduo faz parte de uma comunidade e, essa comunidade, é de suprema importância 

para a formação do próprio indivíduo como a sociologia tem ultimamente demonstrado. 

Grenz diz que ―os indivíduos somente se aproximam do saber por meio de uma estrutura 

cognitiva mediada pela comunidade da qual participam‖. (1997, p. 243). Mesmo 

reconhecendo que cada crente tinha a liberdade de ler e interpretar sua própria Bíblia, a Igreja 

Reformada sempre destacou a importância da comunidade nessa interpretação. Não um líder 

principal, nem somente os doutores da igreja, mas toda a comunidade precisava estar 

envolvida e empenhada na interpretação e aplicação da Bíblia para sua própria realidade.  

 O Deus que chama o homem para o relacionamento é triúno. Isso, sem dúvida dá-nos 

uma indicação do papel social que está envolvido nesse relacionamento. Aceitando o convite 

de Deus para o relacionamento com ele próprio, a igreja reformada pode estabelecer um 

contexto de comunidade que poderá dar muitos resultados no mundo atual em termos de 

evangelização e do correto papel dela. A figura do pregador que subia num palanque em praça 

pública e anunciava as verdades com convicção e fervor está cada vez mais distanciada dos 

dias atuais. É preciso entender que ―os membros da nova geração, geralmente, não se 

impressionam com nossas apresentações verbais do evangelho‖. (Grenz, 1997, p. 244). Mas 

têm mais facilidades em deixar cair suas resistências ao Evangelho quando vêem pessoas que 

o vivenciam em relacionamentos autênticos e terapêuticos. Esse foi o modelo escolhido pelo 

próprio Jesus para comunicar sua mensagem. Ele não desprezou as multidões que, dada a 

época, tinham interesse em ouvir pregadores nas montanhas e à beira mar. Mas o resultado do 

seu trabalho foi visto naquele pequeno grupo que ele trouxe para perto de si e investiu três 

anos e meio de sua vida. Seu estilo não foi fazer apologética ao mundo sobre a veracidade de 

sua missão, mas viver a missão com o seu grupo de relacionamento, convidando outros para 

fazer parte daquela comunidade que buscava lealdade, conhecimento e experiências com 

Deus. 



 

 

 Se Deus é a prioridade, então, o soli Deo gloria pode ser a pregação que dará sentido a 

existência e satisfará aos anseios do homem atual. Nisso parece que o Novo Calvinismo tem 

acertado. Corrigindo o aspecto desconstrucionista que se transforma em niilismo, a 

cosmovisão reformada provê uma reorientação do foco da existência, do homem e seu 

pessimismo, para Deus e seu otimismo. Há um plano em ação para o mundo. Há uma 

soberania sendo exercitada na prática. Por isso há a necessidade de recolocar a doutrina da 

Soberania de Deus no seu devido lugar. A soberania de Deus e a própria predestinação não 

precisam ser aquelas doutrinas áridas formuladas a partir do racionalismo, mas podem ser, 

como queria Calvino, doutrinas pastorais. Se tornou comum falar em Soberania de Deus e 

Predestinação, na teologia reformada, como algo mais filosófico do que bíblico. O conceito de 

Predestinação frequentemente é abstrato e não prático. O que queremos dizer com isso é que 

nos compêndios de teologia reformada, a Predestinação é tratada antes de se falar na própria 

salvação. Na edição de 1559 das Institutas, que foi a edição que mais agradou Calvino, ele 

localizou o assunto da Predestinação apenas depois de tratar sobre a Salvação. Isso significa 

que ele falou da Predestinação dentro do contexto de seu ensino sobre salvação, ou seja, de 

modo bem concreto, e não algo abstrato estudado apriori como fizeram os Puritanos e a 

própria Confissão de Westminster. (Toon, [s.d], p. 60-61). O Novo Calvinismo ainda não 

encontrou o devido lugar para a doutrina da soberania de Deus. 

 Finalmente, a fé reformada pode elaborar uma cosmovisão correlata com os objetivos 

nobres da ciência, da moral, e da estética, além de trazer o suporte necessário para o 

pacifismo, a igualdade sexual e racial e a própria questão da ecologia, ajudando assim a 

resolver os grandes dilemas da sociedade atual, relacionando-se intimamente com o mundo 

secular
23

. 

 

4.4.2 O valor do ser humano 

 

 Para Kuyper, uma cosmovisão só será digna se incluir nela uma compreensão do 

próprio homem e do relacionamento do homem com o homem. Ele diz: ―Como nos 

posicionamos com Deus é a primeira, e como nos posicionamos com o homem é a segunda 

questão principal que decide a tendência e a construção de nossa vida‖. (2002, p. 34). Embora 

reconhecendo a multiformidade da raça humana, sem realizar qualquer esforço para 
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 Apesar de sua concepção intrínseca de que não há mundo secular. Para a teologia reformada tudo é 

sagrado. Mas é justamente porque tudo é sagrado que a cosmovisão reformada alcança e se relaciona 

com aquilo que geralmente é tido por ―secular‖. 



 

 

homogeneizá-la, o Calvinismo insiste na absoluta igualdade do ser humano diante de Deus, 

pois,  

Se o Calvinismo coloca toda nossa vida humana imediatamente diante de Deus, 

então segue-se que todos, homem ou mulher, rico ou pobre, fraco ou forte, obtuso 

ou talentoso, como criatura de Deus e como pecador perdido, não tem de 

reivindicar qualquer domínio sobre o outro, e que permanecemos como iguais 

diante de Deus, e consequentemente iguais como seres humanos. (2002, p. 35-36).  

 Por causa desse princípio fundamental, o Calvinismo (pelo menos na teoria) condena 

toda forma de escravidão ou sistema de castas, mesmo uma escravidão dissimulada da mulher 

pelo homem ou do pobre pelo rico. Também há uma oposição ao sistema hierárquico
24

 ou 

aristrocrático, pois  

o Calvinismo foi obrigado a encontrar sua expressão na interpretação democrática 

da vida; a proclamar a liberdade das nações; e a não descansar até que, tanto 

política como socialmente, cada homem, simplesmente porque é homem, seja 

reconhecido, respeitado e tratado como uma criatura criada à semelhança de Deus. 

(Kuyper, 2002, p. 36).  

Por isso, segundo Kuyper, o Calvinismo foi responsável por imensas transformações 

sociais conquistadas não pela revolução selvagem (francesa) ou pela inveja de classes, mas 

por ―uma interpretação mais séria da vida‖ (2002, p. 36). Kuyper, com algum exagero, diz 

que  

a diferença entre ele e o sonho selvagem de igualdade da Revolução Francesa é 

que, enquanto em Paris ocorreu uma ação de comum acordo contra Deus, aqui, 

todos, rico e pobre, estavam sobre seus joelhos diante de Deus, consumidos com 

um zelo comum pela glória de seu nome. (2002, p. 37). 

 Esse é o espírito de protesto que falta ao Novo Calvinismo. Mais do que protestar 

contra a subserviência cultural do evangelicalismo e da religião do ―sentir-se bem‖, o Novo 

Calvinismo precisa resgatar o protesto calvinista contra todas as formas de dominação e 

contra todos os abusos feitos contra a pessoa humana, criada à imagem de Deus. 

 Entretanto, o conceito Calvinista sobre o homem em sua totalidade somente pode ser 

considerado paradoxal. Por um lado há esse reconhecimento da dignidade e liberdade 

humana, por outro, há também o reconhecimento de que o homem não se encontra em seu 

estado normal, mas anormal. Kuyper discorre sobre isso ao falar sobre a questão soteriológica 

da religião. (2002, p. 63-67). O homem encontra-se em seu estágio anormal porque está 

corrompido pelo mal. Por isso suas ações sempre tendem ao erro. Assim, o homem precisa de 

redenção para poder desfrutar a plenitude da vida que lhe foi preparada. Aqui Kuyper mais 

uma vez induz a necessidade da Escritura, pois somente ela pode conduzir o homem a Deus 
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 Bratt diz que Kuyper detestava inclusive a hierarquia eclesiástica. (1998, p. 125). 



 

 

como uma lâmpada substituta, uma vez que a luminosidade do sol desapareceu. Kuyper 

entende que a Escritura só é necessária porque agora o homem não consegue mais, através da 

natureza e de sua própria racionalidade chegar até Deus. Assim, Kuyper chama a Escritura de 

―luz artificial‖ que precisa substituir a luz natural que está encoberta pela nebulosidade do 

pecado e do mal. (2002, p. 66). O que comprova, entretanto, a necessidade da Escritura não é 

o raciocínio, mas o testemunho imediato do Espírito Santo. (2002, p. 66). Kuyper diz:  

Nossa teoria de inspiração é produto de dedução histórica e assim também é cada 

declaração canônica das Escrituras. Não obstante, o poder magnético com o qual a 

Escritura influencia a alma e a atrai para si, tal como o ímã atrai o aço, não é 

derivado, mas imediato. (2002, p. 66-67).  

O que Kuyper quer dizer com isso é o que já fizemos referência anteriormente, não é a 

comprovação científica que traz valor à Bíblia, e não é por causa dela que alguém passa a 

confiar na Bíblia, mas é o testemunho interno do Espírito Santo, que cada regenerado percebe 

em seu interior. 

 Nesse ponto, o estágio atual da humanidade vem ao encontro do Calvinismo, pois de 

certo modo reconhece o caráter ―anormal‖ do ser humano, rejeitando a concepção mecânica 

moderna e evolucionista a respeito do ser humano como uma máquina programada para 

alcançar o progresso. De fato, ―ninguém mais acredita em progresso‖. (Tillich, 1992, p. 239). 

Não há mais ilusões a respeito do ser humano, antes se percebe claramente suas contradições, 

inconsistências e fracassos. É verdade que a tendência atual é, a partir da constatação dessas 

limitações humanas, deduzir que só resta o niilismo, mas o Calvinismo pode ajudar o ser 

humano a redescobrir seu verdadeiro valor e apontar para o caminho da redenção que 

transformará sua existência. O Novo Calvinismo precisa desesperadamente desse conceito se 

quiser realmente ser um conceito que pode ―mudar o mundo‖. Não basta falar que o ser 

humano não presta, mas que apesar disso, pode ser um escolhido de Deus, é preciso como 

Calvino, dizer que o ser humano é escolhido por Deus para transformar seu mundo. 

 

4.4.3 A importância do mundo 

 

 Sem dúvida, a grande característica do Kuyperianismo foi o resgate da doutrina 

calvinista da importância do mundo. Ao desenvolver o conceito de ―graça comum‖ Kuyper 

conseguiu recolocar o mundo no seu lugar apropriado dentro do ―sistema de vida‖. 

McGoldrick diz que ao desenvolver essa doutrina, Kuyper se tornou o teólogo da graça 

comum, como Calvino foi o teólogo do Espírito Santo. (2000, p. 152). De fato, embora 



 

 

Kuyper tenha trabalhado nas mais variadas áreas da teologia, sua principal contribuição foi o 

esclarecimento da doutrina da graça comum a partir das ideias de Calvino. Vandenberg diz 

que Calvino lançou as bases do conceito da doutrina da graça comum, mas Kuyper o 

desenvolveu até sua plena extensão e expôs seu significado para os diferentes setores da vida. 

(1960, p. 207).  

 Kuyper fez uma distinção entre graça comum e especial. Ele enfatizou que a graça 

divina combate os efeitos do pecado em duas frentes: a graça especial transforma a natureza 

pecaminosa do homem fazendo com que o eleito renuncie ao comportamento pecaminoso 

para servir a Deus; a graça comum restringe a tendência humana para o mal e encoraja as 

pessoas a realizar ações em benefício da raça humana como um todo. (McGoldrick, 2000, p. 

141). Kuyper disse:  

Nós precisamos distinguir duas dimensões nesta manifestação da graça; 1. uma 

graça salvadora, que no fim abole o pecado e remove completamente as suas 

consequências; e 2. uma graça temporalmente restringente, que levanta barreiras e 

bloqueia os efeitos do pecado‖. (1998b, p. 168).  

A graça salvadora ou especial é restrita aos eleitos, enquanto que a graça comum se 

estende a toda a humanidade e ao todo da vida. Desse modo, Kuyper conseguiu demonstrar 

como a Soberania de Deus podia ser vista de forma prática sobre todo o mundo, e não apenas 

sobre uma esfera, como a Igreja. 

 Nas Stone Lectures, Kuyper demonstra como o catolicismo cometeu, ao mesmo 

tempo, dois erros em relação ao mundo. Por um lado, quis dominá-lo, tentando regê-lo, 

obrigando o magistrado a ser ungido pela igreja, bem como colocou a arte e a ciência debaixo 

da censura eclesiástica. Por outro, com seu monasticismo promoveu uma verdadeira ―fuga do 

mundo‖. (2002, p. 38). Isso tudo se deve ao falso entendimento do significado do mundo que 

está enraizado no pensamento romano por causa de seu dualismo entre sagrado e profano. 

Assim, ―como resultado natural, o mundo corrompeu a Igreja, e por seu domínio sobre o 

mundo, a Igreja proveu um obstáculo a todo desenvolvimento livre de sua vida‖. (Kuyper, 

2002, p. 38). Deve, entretanto, ser observado que Inácio de Loyola foi uma exceção do lado 

católico. 

 O Calvinismo não fez distinção entre secular e sagrado, mas fez distinção entre graça 

especial e graça comum. Isso significa que há uma salvação para a humanidade que é fruto da 

graça especial, mas a graça comum é responsável pela manutenção da vida do mundo, pela 

suavização da maldição que repousa sobre ele, suspendendo seu processo de corrupção, e 

assim permite o desenvolvimento da vida sem obstáculos, entendendo que a vida como um 

todo deve glorificar a Deus como Criador. (Kuyper, 2002, p. 38-39). Assim, o papel da Igreja 



 

 

também foi recuperado, livrando o mundo do domínio da Igreja, embora não do domínio de 

Deus. Kuyper diz:  

Assim, a vida doméstica recobrou sua independência, os negócios e o comércio 

atualizaram suas forças em liberdade, a arte a ciência foram libertas de todo 

vínculo eclesiástico e restauradas à sua própria inspiração, e o homem começou a 

entender a sujeição de toda natureza, com suas forças e tesouros ocultos, a ele 

mesmo como um santo dever. (2002, p. 39).  

O dualismo foi abolido. Não havia mais secular e sagrado. Por isso, ―em vez de vôo 

monástico para fora do mundo é agora enfatizado o dever de servir a Deus no mundo, em 

cada posição na vida‖. (2002, p. 39). Essa autonomia do mundo tem como base a doutrina da 

criação. Sobre ela, Kuyper não tinha dificuldades em conceder autonomia à ciência. Ele diz: 

―A autonomia da ciência descansa sobre a criação da humanidade à imagem de Deus‖. (1998, 

p. 442). Isso quer dizer que Deus havia dotado o homem de capacidades para desenvolver os 

recursos naturais e promover descobertas para o bem da humanidade (se fosse para o mal, isso 

seria um mau uso da graça comum). Isso abre um imenso suporte para a ecologia. A criação 

não precisa ser divinizada para ser honrada como no paganismo, antes tem seu devido lugar e 

papel dentro dos propósitos de Deus. Cuidar da criação é um mandato. O Calvinismo em seus 

melhores momentos sempre esteve preocupado com isso. 

 A visão de Kuyper sobre a vida cultural é que ela é composta de múltiplas esferas da 

atividade humana incluindo artes, ciência, política, educação, comércio, etc. (1998c, p. 467). 

Ele crê que o princípio calvinista básico da soberania divina conduz à ideia das esferas de 

soberania. Cristo é o soberano de cada esfera e nenhuma esfera pode usurpar a autoridade 

sobre outra esfera. (VanDrunen, 2007, p. 294). Isso por um lado adverte contra a usurpação da 

autoridade do estado sobre as esferas da vida humana conduzindo ao princípio da democracia, 

mas também adverte contra a usurpação da autoridade da Igreja. (McGoldrick, 2000, p. 154). 

Falando a respeito da autonomia da Universidade em seu discurso de inauguração da 

Universidade Livre de Amsterdam, Kuyper disse que o Calvinismo, com sua concepção da 

Soberania de Deus ―providenciou que a erudição permaneça ‗Soberana em sua própria esfera‘ 

e não seja degenerada sob a guarda da Igreja ou Estado‖. (1998c, p. 476). 

 Ao não fazer distinção entre secular e sagrado, o Calvinismo emancipou por um lado o 

mundo, mas por outro tornou a religião muito mais abrangente. Ela não se restringe mais à 

Igreja e aos atos litúrgicos, antes engloba o todo da vida humana. Tudo é religioso. Tudo é 

sagrado. Tudo deve ser para a glória de Deus. Kuyper diz que ―Calvino abomina a religião 

limitada ao gabinete, à cela ou à igreja‖ (2002, p. 62). O fato é que Deus está presente em toda 

vida e nenhuma esfera da vida humana é concebida na qual a religião não sustente suas 



 

 

exigências para que Deus seja louvado, para que as ordenanças de Deus sejam observadas. 

(2002, p. 62). Assim Kuyper conclui que:  

Onde quer que o homem possa estar, tudo quanto possa fazer, em tudo que possa 

aplicar sua mão – na agricultura, no comércio e na indústria -, ou sua mente no 

mundo da arte e ciência, ele está, seja no que for, constantemente posicionado 

diante da face de Deus, está empregado no serviço de seu Deus, deve obedecer 

estritamente seu Deus e, acima de tudo, deve objetivar a glória de seu Deus. (2002, 

p. 63).  

 Kuyper concebe a influência da Igreja muito mais da perspectiva orgânica do que 

institucional. Como instituição a Igreja não deve intervir nas outras esferas de soberania, mas 

como organismo, ela precisa irradiar a luz para fora de suas janelas institucionais e alcançar as 

esferas da justiça, dos negócios, a opinião pública, a literatura, etc. (1998b, p. 194). Essa é a 

razão porque para o calvinista a religião não pode ser limitada a um círculo específico ou a 

uma esfera da existência. Assim, a vida humana de acordo com a cosmovisão calvinista é um 

todo unificado, onde todos os aspectos são sagrados e devem ser administrados para a glória 

de Deus.  

 O mandato cultural e a doutrina da graça comum continuam com muitas perspectivas 

na atualidade. Fornecem elementos para que o Calvinista entenda a própria situação atual da 

humanidade. Ele não precisa ver o mundo atual como um monstro satânico ao qual precisa 

repudiar a qualquer custo. O Calvinista pode ver no mundo atual mais uma manifestação da 

graça comum em atuação. Até mesmo os distúrbios da atualidade podem ser vistos como um 

instrumento de Deus para corrigir muitos dos erros da modernidade. Isso não significa que o 

Calvinista deve aceitar todos os postulados da atualidade. Na verdade ele tem as ferramentas 

necessárias para corrigir os excessos dela. Mesmo os desvios terríveis que principalmente em 

sua valência desconstrucionista o mundo atual exibe não deixam de ser instrumentos da graça 

comum, pois o mundo precisa ser conduzido a um propósito estabelecido pela soberania de 

Deus. 

 Entretanto, o maior ponto de identificação entre graça comum, mandato cultural e 

atualidade é que há razão para continuar acreditando no mundo. Não é necessário deixar o 

pessimismo corrosivo do niilismo ou a paixão destruidora de parte do existencialismo tomar 

conta da vida. O homem ainda pode encontrar no relacionamento com a cultura uma das 

metas de sua existência. 

 De fato, o Calvinismo só sobreviverá se mantiver seu conceito de cosmovisão. Kuyper 

estava certo em relação à modernidade. Se o Calvinismo andou muitas vezes aos tropeços 

durante a modernidade é porque se preocupou demais com os detalhes e se esqueceu de 

formar uma visão do todo. Agora não é diferente. Seria infrutífero ficar discutindo todos os 



 

 

pontos de vista da atualidade, até porque eles tendem a ser mais numerosos e fragmentados do 

que os do auge da modernidade. O que o Calvinismo precisa é sustentar sua cosmovisão de 

forma coerente, mas acima de tudo, prática. O Novo Calvinismo precisa resgatar o valor do 

mundo, caso contrário, será mais um movimento como um vento de doutrina que atende a 

uma demanda específica de um período, mas desaparece tão logo essa demanda deixe de 

existir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5  CONCLUSÃO 
 

 

 

 

 

 

Se o Novo Calvinismo será realmente uma das dez ideias que mudarão o mundo, 

como alardeou Time Magazine, isso é algo que ainda não pode ser completamente afirmado 

nem negado. Seria simplista dizer que Time acertou em sua avaliação, porque como 

demonstramos, faltam ao Novo Calvinismo elementos essenciais que poderiam torná-lo uma 

verdadeira fonte de mudanças para o mundo. Por outro lado, negar pura e simplesmente o 

fato, também seria simplista, pois o Novo Calvinismo tem alguns elementos concretos que 

podem trazer a mudança e ainda pode ser enriquecido.  

Entretanto, exatamente agora, como anunciou Time Magazine, não dá para dizer que o 

Novo Calvinismo está mudando o mundo. Apesar do crescimento numérico, é difícil ver o 

Novo Calvinismo como uma das dez ideias que estão mudando o mundo agora, pois não 

parece haver mudanças reais nos campos sociais, políticos ou econômicos acontecendo a 

partir do movimento. Há apenas um sentido em que o Novo Calvinismo está promovendo 

mudanças: na concepção de Deus sustentada pelo Evangelicalismo. 

 Nossa avaliação é que o Novo Calvinismo ainda não é um herdeiro digno do 

Calvinismo clássico, pois não demonstra a mesma abrangência do movimento. É no máximo 

uma re-estilização com adaptações litúrgicas. Apesar de demonstrar alguma abertura e um 

certo diálogo, não faz isso de forma suficiente a forjar uma estrutura sólida e duradoura. O 

movimento apresenta-se focado em aspectos específicos demais para ser considerado 

plenamente calvinista em sua amplitude. Nesse sentido, o Novo Calvinismo ainda precisa se 

identificar, pois até aqui não tem se demonstrado um movimento com abrangência cultural. O 

Calvinismo histórico foi um movimento amplo, bem maior do que o Novo Calvinismo parece 

reivindicar para si, pois se focaliza excessivamente em questões existenciais e litúrgicas. Isso 

significa que o movimento não tem a mesma expressão cultural, enfatizando mais questões 

doutrinárias internas do Calvinismo, como a depravação total e a doutrina da predestinação. É 

Calvinismo no sentido doutrinário, mas não é Calvinismo como sistema. Seu crescimento nos 

Estados Unidos parece surgir dentro de uma lacuna deixada pelo Evangelicalismo que diluiu 

os conceitos puritanos para um conceito de Evangelho individualista e confiante na 



 

 

capacidade humana. Ao confrontar esses aspectos com a mesma força puritana do passado, ou 

com a fixidez categórica do fundamentalismo, o Novo Calvinismo tem conseguido atrair os 

descontentes com o sistema frouxo do Evangelicalismo norte-americano. 

Entretanto, dissemos que ele ainda não é um herdeiro digno do Calvinismo porque é 

possível que ainda se torne isso, se for capaz de alavancar o conceito de cosmovisão em 

direção a um diálogo significativo com a cultura atual. 

Restará ver se os proponentes do movimento terão a humildade suficiente e a abertura 

necessária para olhar para o passado e entender a complexidade da herança cristã-reformada, 

ou se fecharão o círculo em torno de si mesmos e de sua atual popularidade aumentada, 

sacrificando a continuação do movimento, ou no máximo tornando-o uma degeneração do 

verdadeiro Calvinismo. Há também o risco menor de um recrudescimento que o tornaria algo 

parecido com uma seita. 

 Portanto, ainda é cedo para dizer se o Novo Calvinismo realmente terá influência 

duradoura e poderá representar o Calvinismo no futuro. É inegável que o Novo Calvinismo 

consegue se relacionar com os tempos atuais, principalmente por causa de seu poder de 

denúncia, mas é uma denúncia dos exageros apenas dentro do mundo evangélico. Falta aquilo 

que Tillich disse ser o outro lado, o relacionamento com o mundo secular e a própria denúncia 

dos exageros cometidos lá fora, revestida de uma proposta clara e viável de vida para os 

tempos atuais. Como demonstramos acima, é nossa convicção que o Kuyperianismo poderia 

ajudar a formular essa proposta. 

Portanto, o Novo Calvinismo não apresenta ainda maturidade e desenvolvimento 

suficiente para ser considerado um aggiornamento da tradição reformada. Por outro lado, há 

um sentido em que o Novo Calvinismo tem conseguido atuar de modo melhor do que o 

Calvinismo que perdurou nos Estados Unidos até hoje. Talvez porque o Calvinismo 

tradicional tenha se fechado dentro de pequenos grupos localizados, frequentemente com forte 

identificação étnica, mas que falhou em se estabelecer na mídia e principalmente de falar a 

língua das novas gerações. Nesse ponto, o Novo Calvinismo leva vantagem em relação ao 

Calvinismo tradicional e isso sem dúvida é a razão de seu sucesso atual, mas isso não é 

suficiente para um sucesso duradouro. 

O objetivo desse trabalho não poderia ser outro senão introdutório. Sendo assim, 

estamos satisfeitos em poder apontar as principais características do movimento chamado 

Novo Calvinismo e seu relacionamento com o Calvinismo tradicional e com a cultura atual. 

Mas percebemos que muita coisa ainda precisa ser feita no sentido de expandir essas 

correlações. É claro que o próprio movimento ainda é bem recente e temos a esperança que na 



 

 

medida em que for se fundamentando, mais estudiosos investirão tempo para avaliá-lo, 

apontando suas fraquezas e pontos fortes, a fim de estabelecer caminhos para considerar qual 

será o futuro do Calvinismo e se o Novo Calvinismo pode representá-lo. 
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Anexo 2 – Who Would Jesus Smack Down? - New York Times, Janeiro, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Anexo 3 – The End of Christian America – Newsweek, Abril, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – Driscoll: New Calvinism versus Old Calvinism, Abril, 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 – John Calvin: Comeback Kid – Christianity Today, Setembro, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


