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“Calvinismo Histórico e Neocalvinismo” 
foi publicado no Westminster Theological 
Journal, vol. 36 (1973-1974). As revisões 
editoriais feitas por Sherman Isbell neste 

artigo e em suas notas de rodapé não podem 
ser compartilhadas por outros websites, 

nem publicadas em qualquer outra 
mídia, nem indicadas em outros sites sem 

permissão escrita de Sherman Isbell.[1]

[1] Publicado com permissão de Randall J. Pederson, editor 
Executivo do Westminster Theological Journal
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Introdução

Calvino e Kuyper podem ser considerados como os 
iniciadores de dois movimentos, o calvinismo históri-
co e o neocalvinismo. O presente artigo não pretende 
determinar se o neocalvinismo deve ser considerado 
como uma negação do calvinismo histórico ou como 
um desenvolvimento legítimo dele. Mas, o que talvez 
se consiga estabelecer por meio da investigação dos 
textos, é que existem, pelo menos, diferenças signifi-
cantes de ênfase, que tendem a desenvolver-se em di-
ferenças de princípios e práticas religiosas.

O principal contraste a ser estabelecido refe-
re-se à função da religião experimental na Fé Refor-
mada. O cenário da Fé Reformada nos Países Baixos 
apresenta um fenômeno singular: i.e., uma nítida 
separação entre a ênfase dos calvinistas, às vezes 
de forma extrema, na religião experimental, quase 
cultivando uma espécie de misticismo; e, por outro 
lado, os calvinistas kuyperianos, incluindo também 
os seguidores de Schilder como líderes da Gerefor-
meerde Kerken, que tendem a mostrar uma acentu-
ada aversão pela religião experimental e a restringir 
seus interesses aos aspectos doutrinários e práticos 
da religião. Os primeiros, i.e., os círculos do antigo 
calvinismo, além das comunidades menores cha-
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madas Oud-Gereformeerd, incluem a próspera Ge-
reformeerde Gemeenten, a Christelijk Gereformeer-
de Kerken, e um substancial elemento ortodoxo da 
Hervormde Kerk representado pelo Gereformeerde 
Bond. Nesses círculos, os autores reformados mais 
antigos são considerados na mais elevada estima, 
não apenas os autores holandeses como R. Acro-
nius, Th. e W. à Brakel, A. Comrie, J. Fruitier, Th. v. 
d. Groe, J. Koelman, J. van Lodenstein, W. Schortin-
ghuis, B. Smytegelt, W. Teellinck, G. Udemans, G. 
Voetius, e H. Witsius, mas também os autores pres-
biterianos escoceses e os puritanos ingleses, como 
I. Ambrose, Baxter, H. Binning, Boston, Brown of 
Wamphray, Bunyan, J. Durham, R. e E. Erskine, A. 
Gray, T. Hooker, C. Love, Owen, Perkins, Ruther-
ford, T. Shepard e T. Watson[2]. Embora o próprio 
Kuyper e seus seguidores imediatos conhecessem 
e amassem os oude Schrijvers, surgiu uma geração 
de herdeiros de Kuyper que desconhece a grande 
tradição da teologia experimental e prática a que 
tanto os calvinistas holandeses e britânicos fizeram 
notáveis contribuições, ou, se não lhe desconhecem 
a existência, consideram-na com indiferença ou 
desprezo. A atitude deplorável de desprezo mui-
tas vezes expressa para com os puritanos por parte 
dos representantes do movimento de Kuyper faz 
gritante contraste com as frequentes referências fa-
voráveis aos puritanos que se encontram nas Stone 

[2] Esta lista é uma seleção da Bibliotheek van oude Schrijvers 
(Roterdã: Lindenbergs Boekhandel en Antiquariaat, 1968).
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Lectures de Kuyper[3], bem como sua constante ati-
tude para com os grupos do calvinismo antigo.

A passagem a seguir, extraída de Spier’s Inlei-
ding, passagem omitida na tradução inglesa, mostra 
claramente o menosprezo da religião experimental 
por parte dos membros da escola de Dooyeweerd: 
“Isso é chamado de pregação ‘prática’ (bevindelijk) e 
tem como objetivo pregar mais o cristão do que pre-
gar a Cristo. Esse misticismo (mystiek) que se encon-
tra tanto no assim chamado calvinismo antigo como 
no movimento ético, porque ambas as escolas são 
subjetivistas, encontra-se em conflito direto contra a 
Palavra de Deus e sempre se expressa por meio dos 
seguintes sintomas: mais respeito pela palavra dos 
homens ‘piedosos’ do que pela Sagrada Escritura, 
desprezo pelos sacramentos, subestimação das fun-
ções, pregação ‘psicológica’,... colocação em primeiro 
plano da autoanálise ‘psicológica’ e coisas afins”[4].

Uma avaliação desfavorável semelhante da re-
ligião cheia de vida dos puritanos encontra-se na obra 
de P. Y. de Jong (muito valiosa, exceto por esse senão), 
The Covenant Idea in New England Theology: “Tudo isso 

[3] Abraham Kuyper, Het Calvinisme (Amsterdã: Höveker and 
Wormser, 1898).
[4] J. M. Spier, Een Inleiding tot de Wijsbegeerte der Wetsidee, 
4ª ed. (Kampen: Kok, 1950), págs. 109-110. A caricatura da 
religião experimental apresentada na passagem mencionada é 
um exemplo da ignorância e arrogância muitas vezes mostradas 
pelos neocalvinistas nas suas críticas contra o calvinismo mais 
antigo.
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demonstra que os puritanos nunca se comprome-
teram totalmente com o entendimento calvinista da 
relação entre a natureza e a graça, a criação e a reden-
ção. Houve, sempre, uma tendência para o dualismo 
anabatista. A aversão pela arte e a cultura por parte 
de muitos, a forte tendência para uma interpretação 
legalista da ética e a separação da religião das ocupa-
ções diárias podem ser apresentadas como evidências 
disso. Além disso, havia uma ênfase nunca vista no 
aspecto soteriológico da doutrina cristã característica 
de todos os grupos que não aceitam o assunto funda-
mental da conexão da natureza e da graça.”[5]

Essa calúnia imerecida, dirigida contra a memó-
ria dos mais consistentes calvinistas, encontra-se no livro 
totalmente equivocado de Ralph Bronkema, The Essence 
of Puritanism[6]. As distorções dessa obra, tão diferentes 
do louvor de Abraham Kuyper para com os puritanos, 
têm contribuído muito para envenenar o pensamento 
da geração passada e da presente da Gereformeerde Ke-
rken nos Países Baixos e das Igrejas Cristãs Reformadas 
da América do Norte com preconceitos contra os purita-
nos, e incentivar uma aversão à profunda piedade expe-
rimental dos puritanos e seus equivalentes holandeses. 
De Jong chega ao ponto de dizer a respeito do melhor 
dos autores clássicos holandeses sobre a teologia da 

[5] Peter Y. De Jong, The Covenant Idea in New England Theology, 
1620-1847 (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing 
Company, 1945), págs. 151-152.
[6] Ralph Bronkema, The Essence of Puritanism (Goes, the 
Netherlands: Oosterbaan and Le Cointre, 1929).
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aliança, Herman Witsius: “Pelo fato de ele ter adotado os 
princípios de interpretação de Johannes Cocceius, que 
foram tão vigorosamente atacados por Voetius e seus 
discípulos, e sua ênfase no lugar e métodos do misticis-
mo no Cristianismo, ele dificilmente pode ser conside-
rado como defensor da ortodoxia reformada nas igrejas 
holandesas daqueles dias”[7]. De Jong deixa de mencio-
nar que Voetius e seus discípulos, inclusive Petrus van 
Mastricht (cuja Theoretico-Practica Theologia foi um dos 
textos favoritos de Jonathan Edwards), foram defenso-
res da prática da piedade, e chamados preciosistas pelos 
negligentes, mas considerados por A. Kuyper Jr. como 
representantes de um misticismo saudável[8].

[7] De Jong, Covenant Idea, pág. 30.
[8] Abraham Kuyper Jr., Johannes Maccovius (Leyden: D. Donner, 
1899), pág. 240: “In het bloeitijdperk der Gereformeerde 
Theologie kan voor de gezonde Mystiek gewezen worden op 
Teelinck - op Udeman - ja zelfs op Voetius en zooveel anderen, 
bij Lodensteyn en Koelman al minder zuiver wordende”. 
A “gezonde Mystiek” da fé reformada é descrita (pág. 239) 
como “door de Gereformeerde Theologen gegrepen in hun 
leer van Gods ‘persoonlijke bemoeienis’, van de onmiddellijke 
wedergeboorte, van de inplanting in het Mystieke Lichaam, 
van de mystieke werking der Sacramenten, van het mystieke 
Testimonium Spiritus Sancti, van de mystieke inwoning des H. 
Geestes”. Em defesa de Jakobus Koelman, podemos mencionar 
sua obra Neerlands Plicht en Voorbeeld of 1689 (Goudriaan, 
the Netherlands: W. A. de Groot, 1966), na qual ele defende 
uma reforma maior nas igrejas holandesas em questões como 
observar dias santos além do sábado cristão, cantar salmos e 
hinos além dos que se encontram nas Escrituras (como os dez 
mandamentos, o credo apostólico e a oração dominical), tocar 
órgão antes, durante e depois de cantar, parar de discriminar 
o batismo de crianças, e parar de profanar o sábado, prática às 
vezes defendida por doutrina menos rígida. “Minder zuiver” é 
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O desprezo para com a piedade e a religião 
cheia de vida, mesmo em nome da insistência na or-
todoxia doutrinária, pode voltar-se contra e enfra-
quecer o calvinismo doutrinário tão respeitado pelas 
gerações anteriores do movimento de Kuyper. A acu-
sação de que os puritanos deram ênfase demasiada 
à soteriologia denuncia uma tendência de não levar 
a sério o Evangelho da salvação, quer seja por causa 
da preocupação com outros aspectos da teologia, quer 
seja por causa de um chamado ponto de vista “orgâ-
nico” da natureza e da graça supostamente desconhe-
cido dos puritanos e incompatível com a revivificação 
da religião. É uma vil calúnia dizer que os puritanos 
separavam a religião dos assuntos diários, mas eles 
nunca se renderam ao erro — destacado pelo Dr. Pat-
ton, conforme citação do Dr. Machen — de dar valor 
ao Cristianismo prático sem se preocuparem com o 
fato de terem um Cristianismo para colocar em prá-
tica. Nas palavras de um eminente escocês, o coração 
deles estava fixo na única coisa necessária, o grande 
interesse do cristão, e então encaravam as questões da 
vida em todas as esferas em obediência aos manda-
mentos de Deus revelados na Palavra escrita.

A decadência da religião experimental anda de 
mãos dadas com a deterioração da prática da adora-
ção e da conduta tanto entre os neocalvinistas holan-
deses como nos círculos religiosos anglo-saxões, onde 

expressão que não se pode usar de forma apropriada para falar 
do ponto de vista de Koelman!
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os ácidos da modernidade têm corroído o calvinismo 
deixado como herança pelos covenanters e pelos puri-
tanos. A tendência de tornar estética e litúrgica a ado-
ração de uma igreja reformada denuncia a perda de 
consciência do princípio regulador da adoração, um 
princípio claramente enunciado por Calvino e ensina-
do no Catecismo de Heidelberg[9] de forma tão defini-
tiva como nos Padrões de Westminster. Assim como 
aconteceu no presbiterianismo escocês e no ameri-
cano, a grande quantidade de hinos não inspirados 
introduzidos na Gereformeerde Kerken e na Igreja 
Cristã Reformada é sintoma do começo de deforma-
ção doutrinária. Em acréscimo à implícita negação 
do princípio regulador, os elementos da religião pe-

[9] Catecismo de Heidelberg, pergunta 96: “O que Deus exige 
no segundo mandamento? Não podemos, de maneira alguma, 
representar Deus por imagem ou figura. Devemos adorá-
lo somente da maneira que Ele ordenou em sua Palavra”. Na 
pergunta 98, a rejeição do uso de imagens na igreja “como 
livros para os ignorantes”, com base no argumento de que “não 
devemos ser mais sábios que Deus” e que “Ele não quer ensinar 
seu povo por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva de 
sua Palavra” é obviamente contrária ao uso de figuras de Cristo 
como recursos didáticos. Para o ponto de vista luterano contrário, 
veja-se a obra de August Pfeiffer (superintendente em Lübeck 
em 1698), Anti-Calvinism (Columbus, Ohio: Printing House of 
the Joint Synod of Ohio, 1881), págs. 398-399: “Os reformados 
nos censuram pelo fato de ornamentarmos nossas igrejas com 
agradáveis pinturas e belas estátuas. ... Em lugar nenhum 
somos proibidos de usar pinturas como memoriais saudáveis”. 
O argumento “em lugar nenhum somos proibidos” tem se 
mostrado a desculpa normal na deformação da adoração das 
igrejas reformadas, ao passo que o princípio regulador continua 
sendo a garantia da verdadeira liberdade cristã em oposição à 
imposição de doutrinas e mandamentos de homens.
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lagiana do livre arbítrio e do nocivo misticismo que 
impregnam os cânticos rotineiramente entoados pro-
gressivamente corroem aquilo que restou da doutrina 
e experiência da graça soberana. A doutrina e a prá-
tica antinomiana, especialmente visíveis com respeito 
à observância do Dia do Senhor, é outra proeminente 
característica do neocalvinismo, o qual se junta com 
jesuítas e profanos em sua acusação contra os purita-
nos, chamando-os de legalistas.

Surge, então, a pergunta: será que os desvios 
dos calvinistas kuyperianos com respeito à pieda-
de experimental e à prática bíblica da fé reformada 
histórica tiveram origem nos princípios do próprio 
Kuyper? É preciso fazer distinção entre os pontos de 
vista do próprio Kuyper e os efeitos de certa linha de 
pensamento a que ele deu ênfase. Também é preciso 
lembrar que Kuyper foi um talentoso teólogo e sua 
genialidade não se restringia à teologia, ao passo que 
seus discípulos foram muitas vezes homens de me-
nor envergadura. Pode-se fazer observação similar no 
caso de Dooyeweerd, exceto pelo fato de este último 
negar ser teólogo. Em muitos aspectos importantes, 
Kuyper não foi um exemplo para seus sucessores se-
guirem, e num ponto crucial ele cometeu um erro, 
exagerado por eles, resultando na maior disparidade 
entre o neocalvinismo deles e o calvinismo histórico 
do qual parece que Kuyper se desviou em apenas um 
ponto principal. O ponto em que ele se desviou é a 
doutrina da regeneração presumida, com a associa-
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da reinterpretação da clássica doutrina reformada da 
aliança da graça.

Como já foi mencionado, o respeito de Kuyper 
pelos puritanos, ao ponto de frequentemente usar a 
palavra puritano como sinônimo de calvinista, con-
trasta fortemente com o desprezo expresso por mui-
tos que se dizem andar conforme os pensamentos de 
Kuyper. Além disso, ele não escreve como se fosse ini-
migo da religião experimental ou mesmo de todo tipo 
de misticismo. Sua obra devocional, To Be Near Unto 
God, em especial, dá eloquente expressão a um pro-
fundo apreço e uma forte ênfase na vida interior do 
homem piedoso como elemento indispensável da re-
ligião. Ele escreve a respeito do “conhecimento expe-
rimental de Deus, que nos é concedido pessoalmente 
por meio da experiência espiritual, da comunhão dos 
santos e da comunhão secreta com Deus”[10]. Ele fala, 
também, do “misticismo sagrado e bendito”[11] e das 
dolorosas experiências de tropeços, que os antigos au-
tores reformados conheciam muito bem. Kuyper não 
desconhecia a experiência da conversão, conforme se 
vê na narração das suas Confidentie[12], e não deixa de 

[10] Abraham Kuyper, To Be Near Unto God (Nova Iorque: 
Macmillan Company, 1925), pág. 224.
[11] Ibid., pág. 44.
[12] A. Kuyper, Confidentie (Amsterdã: Hoeveker en Loon, 
1873). Repare a intensa emoção com que Kuyper escreve, na 
pág. 40, sobre a influência do romance de Charlotte Yonge, The 
Heir of Redcliffe (“Esta obra prima foi para mim o instrumento 
usado para quebrar meu coração autossuficiente e resistente”), 
e, na pág. 45, a respeito do “piedoso povo reformado” do seu 
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enfatizar que “a fria consideração para com Deus por 
parte dos não convertidos difere da calorosa ligação 
a Deus por parte dos redimidos, pelo fato de os não 
convertidos não levarem em conta o pecado, ao pas-
so que os redimidos sempre começam pelo conheci-
mento da sua própria miséria, para que, pelo fato de 
conhecerem seu pecado, possam chegar ao conheci-
mento de Deus.”[13]

Apesar de Kuyper reconhecer a importância da 
experiência cristã, da conversão e da comunhão com 
Deus, há uma tendência em seu ensino que se inclina 
em direção contrária. Em um dos seus aspectos, essa 
tendência pode ser considerada de caráter naturalis-
ta, e humanista em outro. Teologicamente, essa ten-
dência, que tem sido acentuada unilateralmente por 
muitos dos seguidores de Kuyper, torna-se evidente 
na reconstrução da doutrina da aliança da graça, e no 
aprimoramento do tema até agora subordinado da 
graça comum ao locus da teologia sistemática[14], pre-

primeiro pastorado: “Muito bem, amado irmão, eu não me 
opus a eles, e ainda dou graças ao meu Deus que eu tenha feito 
essa opção. A tenaz perseverança deles tem sido a bênção para 
meu coração, o nascer da estrela da manhã da minha vida. Eu 
de fato estava inclinado, mas ainda não tinha encontrado a 
palavra da reconciliação que eles me trouxeram, trouxeram 
com sua linguagem desconexa nessa forma incomparável em 
que unicamente minha alma encontra descanso: na adoração e 
glorificação de um Deus que opera todas as coisas, tanto o querer 
como o fazer de acordo com sua boa vontade!”
[13] Ibid., pág. 226.
[14] A. Kuyper, De Gemeene Gratie, 3 vols. (Amsterdã: Hoeveker 
and Wormser, 1902-1904). A parte prática (Vol. 3) explana assuntos 
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nhe de consequências muito mais amplas para a teo-
ria e prática calvinistas.

Geralmente, Kuyper seguia os pais reformados 
em assuntos doutrinários, optando comumente pelo 
alto calvinismo onde os pais não se mostravam unâ-
nimes, como nas questões do supralapsarianismo e 
a ordo salutis[15]. Somente na questão da autoridade 
do magistrado com respeito à primeira tábua da lei é 
que Kuyper declaradamente rejeitou o ponto de vista 
reformado histórico, acusando os pais e a Confissão 
de infidelidade para com o genuíno conceito reforma-
do[16]. Mas, quando propõe a tese de que os filhos da 
aliança devem ser considerados como regenerados e 
devem ser tratados assim, ele adapta um ponto de vis-
ta com tênue suporte de uma disputa altamente con-
trovertida de Voetius, um ponto de vista provocador 
ligado à controvérsia sobre o pedobatismo, mas que 
é estranho ao calvinismo conhecido pelo mundo de 
fala inglesa e, no calvinismo holandês, estranho não 

relacionados com política, Igreja e Estado, família, educação, 
sociedade, ciência e arte, ao passo que a parte doutrinária (Vol. 
2) contém uma defensa da vacinação e do seguro, em oposição 
aos pontos de vista prevalecentes entre os antigos reformados 
dos Países Baixos.
[15] A respeito do supralapsarianismo de Kuyper, cfe. De 
Gemeene Gratie 2:95ss., onde propõe uma reinterpretação cósmica 
do ponto de vista do alto calvinismo. Sobre a ordo salutis, veja 
a obra de Kuyper Het Werk van den Heiligen Geest (Amsterdã: 
J. A. Wormser, l888), Tweede Deel, 32: “Gerechtvaardigd van 
eeuwigheid,” e 33: “Gewisheid onzer rechtvaardigmaking”.
[16] Cf. a preleção de Kuyper sobre o calvinismo e a política em 
Het Calvinisme.
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só a Comrie como também a à Brakel. Quaisquer que 
tenham sido as diversas opiniões expressas pelos te-
ólogos reformados com respeito à condição dos be-
bês de pais cristãos, o sistema doutrinário e a prática 
baseados no presuntivismo é invenção dos calvinistas 
kuyperianos, que foram os únicos que se atreveram a 
adotá-lo, bem como as controvertidas teses da graça 
comum, entre os artigos doutrinários obrigatórios da 
igreja.

O que torna o neocalvinismo de Kuyper dife-
rente do calvinismo histórico? O sistema presuntivo 
se destaca de forma mais evidente, mas ele é apenas 
a forma visível de uma cosmovisão que muitas vezes 
se manifesta como uma cosmovisão cristã, mas que se 
pode chamar adequadamente de hiperaliancismo, um 
sinônimo do calvinismo de Kuyper ou do neocalvinis-
mo. Como o próprio nome sugere, o hiperaliancismo 
é um exagero da doutrina do calvinismo histórico da 
aliança de Deus com o homem. Uma formulação clás-
sica dessa doutrina se encontra na Confissão de West-
minster, capítulo VII, com explicações detalhadas nos 
escritos de John Ball, Samuel Rutherford, Thomas 
Boston e Herman Witsius, dentre muitos outros[17]. As 
aberrações de Cocceius podem ser consideradas como 
precursoras do hiperaliancismo. O que é o hiperalian-

[17] Para uma lista mais completa dos autores puritanos ingleses, 
holandeses e da Nova Inglaterra a respeito da teologia da aliança, 
veja o Apêndice B de Perry Miller, The New England Mind: The 
Seventeenth Century (Nova Iorque: Macmillan, 1939), págs. 502-
505.
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cismo? Assim como Agostinho foi recentemente acu-
sado de inventar o pelagianismo, que estava apenas 
latente no próprio ensino de Pelágio[18], pode-se cor-
rer o risco de inventar uma nova aberração a partir 
da ortodoxia formulando de maneira explícita uma 
série de teses, por vezes abertamente declaradas pelos 
neocalvinistas e às vezes pressupostas de forma mais 
ou menos inconsciente, mas que impregnam a dou-
trina e a prática neocalvinista. O próprio Kuyper não 
deve ser acusado de propor ou apoiar cada uma das 
teses dos hipercalvinistas que o sucederam, embora 
ele tivesse subscrito as teses fundamentais e centrais 
que os outros desenvolveram, com ou sem razão, do 
ponto de vista de Kuyper. Podemos formular e expor 
sete dessas teses.

[18] Peter Brown, Augustine of Hippo (Berkeley e Los Angeles: 
University of California Press, 1969), pág. 345: “O pelagianismo, 
na verdade, como nós o conhecemos, esse harmonioso corpo de 
ideias de significativa importância, passou a existir — mas na 
mente de Agostinho, não na de Pelágio”.
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Tese I

A aliança é um quesito metafísico, sob o 
qual devem ser agrupadas todas as re-
lações entre homem e Deus, homem e 
homem, e homem e natureza.

É possível que esta tese não tenha sido anteriormen-
te formulada nesses termos, nem tenha sido atribuída 
dessa forma a nenhum membro da escola hiperalian-
cista. Mas, mediante ponderação, é possível discernir 
essa tese como a pressuposição metafísica do hipera-
liancismo, metafísica tanto no sentido de definir uma 
categoria de universalidade, e consequentemente no 
sentido de transcender os limites do ser criado ou 
temporal. Ela não deve ser condenada apenas porque 
é metafísica, mas deve ser sujeitada ao escrutínio da 
luz da Escritura e com o devido respeito à histórica 
confissão reformada com respeito à aliança de Deus 
com o homem.

Kuyper e seus seguidores apresentam muitas 
vezes essa concepção em termos de uma analogia com 
a vida biótica. O livre e às vezes descuidado uso das 
palavras orgânico e organismo denuncia o axioma do 
hiperaliancismo. Com respeito a esse todo-abrangente 
princípio de Kuyper e Dooyeweerd, esse apelo a uma 
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analogia biótica para comprovar um axioma metafísi-
co deve ser suspeito ab initio. Historicamente, o fato de 
Kuyper empregar a linguagem orgânica reflete um ge-
neralizado costume da ideologia do século XIX. Ao fa-
lar do conceito da soberania do Estado desenvolvida a 
partir do panteísmo germano, Kuyper consente com o 
inimigo: “Estava correta a percepção de que o povo não 
é apenas um aglomerado, mas sim um todo orgânico. 
Esse organismo necessariamente precisa possuir seus 
membros orgânicos”[19]. Kuyper estava bem ciente do 
perigo de endeusar o Estado, negando a soberania de 
Deus. O que ele não percebeu é que o fato de ele acei-
tar a analogia orgânica, não apenas nesse ponto, mas 
como característica que impregna seu ponto de vista[20], 

[19] Kuyper, Het Calvinisme, págs. 80-81: “Zeer terecht zag men 
het in: een volk is geen aggregaat, maar een organisch geheel. 
Dat organisme nu had zijn organische geledingen.” Parece que 
a segunda sentença é essencial à analogia, mas o pensamento 
seguinte é rejeitado por Kuyper: “Door deze organen werkt 
de Staatswil, en voor dien Staatswil had alles te bukken. Deze 
Staatswil was oppermachtig, was souverein. . . . Zoo vervalt elk 
transcendent recht in God.”
[20] Nas Stone Lectures, podem-se mencionar passagens como as 
seguintes (pág. 70): “De mensch wordt uit den mensch geboren, 
en hangt krachtens die geboorte organisch met heel het geslacht 
saam.” Nesse texto, a palavra organisch pode ter sentido literal, 
mas a ideia da raça como organismo simples é uma forma da 
analogia em questão. Cfe. pág. 71: “De organische eenheid van 
ons geslacht . . . en in dat ééne wereldrijk heel de menschheid 
organisch saamleefde”. Veja, também, a Encyclopedia of Sacred 
Theology de Kuyper (Nova Iorque: Charles Scribner’s Sons, 1898), 
pág. 113: “O todo é sempre diferente da combinação de suas 
partes. Em primeiro lugar, porque a relação orgânica que mantém 
juntas as partes...” Também na pág. 64: “Por consequência, não 
é possível chegar a uma concepção de ‘ciência’ em seu mais 
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o levou à reinterpretação da teologia da aliança, cuja 
pressuposição metafísica acarretou uma fundamental 
rejeição da soberania de Deus e o lançou no panteísmo. 
Se a analogia orgânica fosse dilatada como o fizeram 
Schelling e Hegel ao ponto de incluir a relação entre 
Deus e o mundo, só poderíamos concluir juntamente 
com Schleiermacher: “Ohne Gott kein Welt; ohne Welt 
kein Gott” (Sem Deus, não existe o mundo; sem mun-
do, não existe Deus)[21]. Alguns calvinistas kuyperianos 
têm afirmado que o conceito da aliança é necessário 
para equilibrar a ênfase na soberania de Deus. Essa 
perspectiva infeliz, sugerindo de forma injusta que a 
soberania de Deus de alguma forma poderia ser mag-
nificada em excesso, tem estreita ligação com a mal 
orientada antítese da soberania versus a aliança propos-
ta pelos acadêmicos seculares como Perry Miller[22].

elevado sentido, se não se considerar a humanidade como um 
todo orgânico. A ciência não funciona de maneira atomista... Não, 
a ciência funciona de maneira orgânica...” Kuyper prossegue 
falando de relações orgânicas na matéria (pág. 66), e dizendo que 
é necessária uma relação orgânica entre pessoa e matéria (págs. 
67,68): “É necessário haver uma relação orgânica entre essa 
matéria e nossa natureza, entre essa matéria e nossa consciência, 
e entre essa matéria e o mundo dos nossos pensamentos”. Essa 
linguagem de relações orgânicas, que pode ser uma maneira de 
falar de relações internas, não é esclarecedora quando se trata de 
epistemologia.
[21] Essa frase aparece na obra Dialektik, de Schleiermacher. 
As implicações da analogia orgânica foram desenvolvidas na 
obra Philosophy of Nature (1797), de Schelling, e governou o 
pensamento filosófico de Hegel desde sua fase em Frankfurt até 
o fim da sua vida.
[22] Veja a maneira como ele aborda a teologia da aliança em 
Jonathan Edwards (Nova Iorque: William Miller Sloan Associates, 
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É preciso lembrar que recentemente uma ten-
dência da mais deplorável natureza surgiu entre al-
guns discípulos de Dooyeweerd, e, neste caso, parece 
receber a aprovação do mestre. É a discussão a respei-
to dos atributos de Deus. Um neodooyeweerdiano ra-
dical, numa conferência patrocinada pela Associação 
Científica Americana, alguns anos atrás, falou com 
desdém a respeito da “Anatomia da Teologia de Deus”, 
e a interpretou como o tipo de discussão apresentada 
por Berkhof como os atributos incomunicáveis e os 
comunicáveis. Já Dooyeweerd se opõe à maneira de 
Van Til lidar com os atributos nos moldes tradicionais 
de uma teoria metafísica do ser. Dooyeweerd afirma 
de modo anti-metafísico, a la Kant que “os conteúdos 
conceituais genuínos dessas ideias transcendentais li-
mitadas não transcendem a dimensão modal de nosso 
horizonte temporal de experiência”, e aplica isso “aos 
conceitos teológicos limitados relacionados aos assim 
chamados atributos de Deus”[23]. Esse tipo de declara-
ção com tendências para o agnosticismo não fluiriam 
da pena de um filósofo reformado se a soberania e a 

1949), págs. 71-99. Cfe. pág. 77: “Na verdade ... a aliança da graça 
passou a significar, nos círculos puritanos das duas Inglaterras, 
não aquilo que Deus se agradou em conceder, mas aquilo que Ele 
foi obrigado a conceder”. Cfe. também a pág. 30: “Por meio dessa 
formulação esperta e altamente legalista, a Nova Inglaterra do 
século XVII achou um caminho para o empreendimento humano 
em meio a um sistema de determinismo”.
[23] Herman Dooyeweerd, “Cornelius Van Til and the 
Transcendental Critique of Theoretical Thought,” em Jerusalem 
and Athens, ed. E. R. Geehan (Nutley, N. J.: Presbyterian and 
Reformed Publishing Company, 1971), pág. 87.
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majestade de Deus não tivessem sido “anuladas” por 
algum contrapeso como o hiperaliancismo que, ao 
que parece, tende a seduzir o coração para longe de 
Deus em direção ao mundo e ao homem. 

Talvez alguém argumente que o axioma hipe-
raliancista é metafísico, ao passo que Dooyeweerd 
está se insurgindo contra a metafísica. Em resposta a 
isso, pode-se destacar, como o próprio Dooyeweerd 
muitas vezes observou, que a história da filosofia está 
repleta de antinomias dialéticas, das quais esta pode 
muito bem ser outro exemplo. Além disso, Dooyewe-
erd, assim como todos os anti-metafísicos, encontra-se 
metido na antinomia de transcender o limite que ele 
estabelece no próprio ato de estabelecê-lo. Van Til, se 
estivesse inclinado a isso, poderia replicar a Dooyewe-
erd num sentido teísta cristão, assim como Hegel fez 
com Kant num assunto semelhante. Kant alegava es-
tabelecer limites à razão para dar lugar à fé. Sua fé, 
com toda certeza, não era a fé cristã, mas era morali-
dade independente do Deus da Bíblia. Mas o que im-
primiu a marca dele no hiperaliancismo foi sua tática 
de limitar a razão com a finalidade de organizar os 
dados referentes aos sentimentos. Isso se mostra es-
pecialmente proeminente no sistema de Dooyeweerd, 
não obstante sua crítica a vários aspectos do sistema 
de Kant. Hegel corretamente rejeitou a restrição da ra-
zão. Ele destacou que, para estabelecer um limite ao 
pensamento, o indivíduo precisa colocar-se fora desse 
limite. Quanto a Van Til, ele gostava de tomar empres-
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tados termos da moderna filosofia secular, inclusive o 
“conceito limitado” e o “como se” de Kant, dando a 
essas expressões uma conotação cristã. Uma vez que 
ele foi grandemente influenciado pelo neo-hegelia-
nismo de Bradley, Bosanquet e Bowman, por que não 
tomaria ele emprestado o argumento hegeliano para 
usá-lo contra Dooyeweerd? É possível que os elemen-
tos do hiperaliancismo em seu próprio pensamento 
exigiriam, então, mudança, e um resultante reconhe-
cimento da função da lógica na teologia o conduziria 
a uma posição semelhante à de Gordon Clark, sem fa-
lar do clássico ponto de vista da teologia reformada[24]. 

[24] O contraste de limitar ideias e “genuínos conteúdos 
conceituais” de Dooyeweerd é claramente parecido (e dela 
derivado) com a oposição de Kant à ideia e ao conceito. Apesar 
de Van Til adotar o conceito kantiano de conceito limitado, não 
fica claro se ele quer dizer a mesma coisa que Dooyeweerd. Um 
conceito dialético hegeliano da lógica caracterizou sua noção de 
paradoxo, um conceito estranho a Dooyeweerd.
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Tese II

A relação pactual entre Deus e homem 
era elemento essencial do estado origi-
nal do homem, conferida pelo fato de os 
homens terem sido criados à imagem de 
Deus.

Essa tese é uma proposição que necessariamente 
acompanha a Tese I. Mas ela é contrária ao registro 
histórico de Gênesis, onde a aliança das obras é apre-
sentada, nos termos de G. Vos, como “revelação espe-
cial pré-redenção”[25], ou, como se poderia dizer, como 
uma instituição divina positiva que pressupõe uma lei 
natural, de acordo com a qual o homem se encontra 
sob a obrigação de obedecer a todos os mandamen-
tos de Deus. A Confissão de Westminster apresenta 
uma filosofia bíblica da relação pactual, na qual se faz 
justiça tanto à soberania de Deus quanto à obrigação 
antecedente da lei moral anterior à aliança das obras. 
“É tão grande a distância entre Deus e a criatura que, 
apesar de as criaturas racionais deverem obediência a 
Ele como seu Criador, elas não conseguem jamais des-
frutar dele coisa alguma como sua bem-aventurança 
e recompensa, a não ser pela voluntária condescen-

[25] Geerhardus Vos, Biblical Theology (Grand Rapids: William B. 
Eerdmans Publishing Company, 1959), págs. 31, 32, 37ss.
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dência da parte de Deus, a qual Ele se agradou em 
expressar por meio da aliança”[26].

Note que, em matéria de religião, i.e., no rela-
cionamento do homem com Deus, existe algo mais 
fundamental do que o relacionamento pactual, ou 
seja, a lei moral. O hiperaliancismo, pelo fato de des-
considerar a intrínseca força compulsória da lei mo-
ral, carrega em si mesmo a semente da relativização 
dos padrões morais, semente que tem produzido uma 
série de ervas daninhas venenosas na mais recente 
geração de neocalvinistas. O neoaliancismo, nesse 
assunto, tem uma estranha similaridade com o anti-
nomismo, que tem suas raízes numa confusão da lei 
como regra de vida com a lei como aliança das obras. 
Não deveria surpreender que, a despeito de Kuyper 
dar ênfase à lei, Geesink e Dooyeweerd, os pioneiros 
do movimento, exibam pronunciadas tendências an-
tinomistas[27].

[26] Confissão de Westminster, capítulo VII, seção I.
[27] Cfe. A. H. de Graaff e C. G. Seerveld, Understanding the 
Scriptures (A.A.C.S.: Toronto, 1969), obra em que de Graaff faz 
a seguinte declaração (pág. 29): “A Bíblia não nos ensina como 
nos tornarmos bons e como deixar de sermos maus”, e, com 
respeito aos Dez Mandamentos (pág. 35): “Nenhum deles pode 
ser seguido de forma literal ou aplicado em nossos dias, visto 
que vivemos num período diferente da história, numa cultura 
diferente”.
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Tese III

A aliança não deve ser vista principal-
mente como soteriológica, mas como 
cultural. Devemos interpretar Gênesis 
1.28 como apresentando um “mandato 
cultural” para a raça humana.

Assim como as teses anteriores, esta também carece 
de sólido fundamento exegético, é consequência do 
conceito original, e está abarrotada de inferências per-
niciosas. Falar de um mandato cultural seria algo ba-
nido da “linguagem de Canaã” e reconhecido como 
um chibolete do hiperaliancismo. A palavra cultu-
ra está longe de ser clara e de ter bem definido seu 
significado, e, nos círculos neocalvinistas, se presta 
a encorajar a introdução de uma atitude humanista 
para com a vida, envolvendo a idolatria das obras das 
mãos do homem nas artes finas e úteis, associando-se, 
sob o pretexto de zelo pactual, à plena negligência da 
grande salvação. A doutrina pactual bíblica e clássica 
reformada, pelo contrário, é soteriológica do início ao 
fim. Até mesmo a aliança das obras foi um caminho 
para alcançar a vida eterna, enquanto a aliança da 
graça nada mais é do que a combinação planejada e 
executada pelo Jeová Trino com vistas à salvação dos 
eleitos em Cristo para o louvor da sua glória. 
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O texto de Gênesis 1.28 deve ser lido simples-
mente como uma concessão feita a nossos primeiros 
pais do domínio sobre as criaturas, não como uma de-
finição da principal finalidade do homem, a qual se 
encontra unicamente em Deus e não no mundo natu-
ral nem no relacionamento do homem com seus seme-
lhantes. O hiperaliancismo, por meio da sua procla-
mação do “mandato cultural”, por vezes acompanha-
da por uma soberba teoria da “graça comum”, ame-
aça substituir o evangelho da livre e soberana graça 
por “outro evangelho”, pouco distinto do evangelho 
social modernista[28]. A verdadeira e celestial glória da 
aliança se obscurece quando seu caráter soteriológico 
é envolvido num véu cultural naturalista.

[28] Cfe. John M. Frame e Leonard J. Coppes, The Amsterdam 
Philosophy (Phillipsburg, N. J.: Harmony Press, 1972), onde 
Coppes, apesar de conservar a expressão “mandato cultural”, 
estabelece firmemente o mesmo ponto, que o Cristianismo é 
acima de tudo soteriológico e não cultural. A seção de Frame 
a respeito da evangelização é incisiva (pág. 48): “As buscas 
normais da cultura... devem ficar em segundo lugar em relação à 
pregação do evangelho”.
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Tese IV

A relação pactual permite a presunção 
de que os filhos dos crentes são regene-
rados desde a mais tenra infância, e de-
vem ser tratados como possuidores da 
graça salvífica a não ser que e até que 
rejeitem a aliança.

Esta é a tese de Kuyper a respeito da regeneração pre-
sumida (veronderstelde wedergeboorte), uma tese 
que pode muito bem ser considerada como o centro 
do hiperaliancismo, apesar de não aparentar ser uma 
consequência lógica direta do axioma. Sua atrativida-
de sedutora consiste amplamente no fato de fornecer 
uma base sistemática para a defesa do batismo infan-
til e para o conforto dos pais crentes. Ela se adapta 
perfeitamente ao sistema hiperaliancista e também 
vem a propósito para os hipercalvinistas, que veem 
os eleitos como justificados desde a eternidade. Os 
limites da nossa discussão não permitem um exame 
exaustivo desta doutrina à luz do supremo e único 
padrão infalível da Sagrada Escritura. Por ora, susten-
taremos que — apesar de Kuyper afirmar que essa é 
a doutrina reformada histórica ensinada por Calvino, 
pelos padrões reformados e pelos melhores teólogos 
reformados — a doutrina da regeneração presumida 
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é estranha ao calvinismo histórico, estranha com toda 
certeza aos teólogos do calvinismo presbiteriano e pu-
ritano e estranha também aos notórios autores holan-
deses dos séculos XVII e XVIII.

Está longe de ser conclusivo o apelo que 
Kuyper faz a Calvino, aos padrões reformados holan-
deses e a Maccovius, a Voetius, a Gomarus e a outros. 
Os antigos autores citados por Kuyper em sua maio-
ria argumentam contra os anabatistas que os infantes 
eleitos possam ser e às vezes são regenerados na in-
fância. Voetius encabeça a mais firme posição de que 
todas as crianças eleitas dos crentes são regeneradas 
na infância[29], posição essa rejeitada por Herman Ba-
vinck[30]. Mas nenhum dos textos citados por Kuyper, 
com a possível exceção de uma observação ambígua 
de Cloppenburg, declara a doutrina da regeneração 
presumida.

Quanto à posição histórica do presbiterianis-
mo de Princeton, é decisiva a seguinte declaração de 
Archibald Alexander: “A educação das crianças deve 
ocorrer com base no princípio de que elas se encon-

[29] Gysbertus Voetius, Selectarum Disputationum Fasciculus, ed. 
Abraham Kuyper (Amsterdã: J. A. Wormser, 1887). Disputatio 9 
(“De Statu Electorum ante Conversionem”), prob. 2: “An electi 
externe foederati seu in foedere nati, omnes et singuli in infantia 
seu ab utero matris sint interne foederati, sancti, et regeniti?”, 
pergunta à qual, apesar de reconhecer dificuldades, Voetius 
responde de maneira afirmativa (págs. 253-255).
[30] Herman Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek (Kampen: Kok, 
1928), vol. 4, na discussão a respeito do batismo infantil.
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tram num estado não regenerado, até que surjam 
claras evidências de piedade, quando devem ser cui-
dadas e ensinadas com diligência. ... Apesar de ser 
possível que a graça de Deus seja comunicada à alma 
humana em qualquer momento da sua existência nes-
te mundo, permanece o fato que muito poucos são re-
novados antes que se inicie o exercício da razão; e são 
poucos os renovados na tenra infância”[31]. O ponto de 
vista de Voetius e Kuyper carrega a anomalia de um 
espaço de tempo entre a regeneração e o chamamento 
eficaz, especialmente espantoso no caso do apóstolo 
Paulo, a respeito de quem se relata que Kuyper, quan-
do jovem, com base em Gálatas 1.15, pregou usando-o 
como exemplo de um regenerado blasfemador[32].

Em sua detalhada exposição em E Voto, Kuyper 
dedica um capítulo à documentação e argumentação 
em favor da sua alegação de não estar introduzindo 
nenhuma novidade, mas simplesmente retornando 
para a doutrina de Calvino e dos pais reformados, que 
uma geração posterior permitiu que caísse no esque-
cimento[33]. Mas, será que ele consegue comprovar seu 
ponto de vista?

Kuyper cita as Institutas (IV.xxi.17-20) para en-

[31] Archibald Alexander, Thoughts on Religious Experience 
(Londres: Banner of Truth Trust, 1967), págs. 13,14.
[32] A fonte deste item é uma pregação do falecido Professor R. 
B. Kuiper. 
[33] Abraham Kuyper, E Voto Dordraceno (Amsterdã: Hoeveker 
and Wormser, l905), 3:54-60, Zondag 27, hoofdstuk 8.
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contrar apoio em Calvino, cujo ensino é o seguinte: 
“Alguns bebês são salvos; e, sem dúvida nenhuma, 
eles são regenerados pelo Senhor”. O que Kuyper 
deixa de citar é a contestação de Calvino contra a ar-
gumentação dos anabatistas de que a santificação de 
João Batista no ventre da sua mãe “foi um caso úni-
co, que não dá fundamento para a conclusão de que o 
Senhor normalmente age dessa forma com os bebês”. 
A contestação de Calvino é esta: “Porque nós não fa-
zemos uso desse tipo de argumento”[34]. Mas Kuyper 
usa, sim, esse tipo de argumento quando sustenta que 
os filhos dos da aliança devem ser considerados como 
regenerados porque na verdade essa é a maneira nor-
mal de o Senhor lidar com eles. Calvino fala de uma 
semente de arrependimento futuro e fé implantada 
pelo Espírito[35], mas não faz a falsa proposição que 
é isso o que acontece com todos os bebês batizados, 
nem estabelece a muito controvertida tese de Voetius 
que esse é o caso de todos os filhos eleitos dos crentes. 
Com toda a certeza, não há o menor indício da dou-
trina presumida de Kuyper em nenhum desses textos 
de Calvino.

[34] João Calvino, Institutes of the Christian Religion, traduzido por 
John Allen (Philadephia: Presbyterian Board of Education, 1936), 
2:620 (IV.xvi.17); Institutio Religionis Christianae, ed. G. Baum, E. 
Cunitz, E. Reuss (Brunswick: C. A. Schwetschke and Son, 1869), 
2:989: “Dominum ita solere passim cum infantibus agere. Neque 
enim nos eum in modum ratiocinamur”.
[35] Calvino, Institutio, 2:990 (IV.xvi.20): “Baptizari in futuram 
poenitentiam et fidem: quae etsi nondum in illis formatae sunt, 
arcana tamen spiritus operatione utriusque semen in illis latet.”



35

Existe uma falácia básica que enfraquece o ar-
gumento de Kuyper em favor da regeneração presu-
mida. Essa falácia cria um ponto cego primeiro na in-
terpretação de Calvino e depois dos teólogos reforma-
dos e suas confissões, aos quais ele apela para calçar 
sua alegação de que não está apresentando alguma 
nova doutrina. A falácia consiste no seguinte: Da po-
sição autenticamente reformada que “os bebês eleitos, 
quando morrem, são regenerados e salvos por Cris-
to por meio do Espírito, o qual opera quando, onde 
e como Lhe apraz” (citando a pura e precisa formu-
lação da Confissão de Westminster, capítulo X, seção 
iii), Kuyper chega à ilícita conclusão que devem ser 
considerados como regenerados não apenas os bebês 
eleitos que morrem, mas que todos os filhos dos cren-
tes devem ser considerados e tratados como regene-
rados, como “inclusos não apenas na aparência, mas 
realmente incluídos na aliança da graça de Deus”[36].

É possível detectar, no atraente e convincente 
argumento de Kuyper, no mínimo, duas falácias es-
pecíficas e graves. Há uma falácia quantificadora na 
argumentação do caso de alguns bebês para o de to-
dos os bebês dos crentes, dos bebês que morrem na 

[36] Kuyper, E Voto, 3:12: “En ten vierde, dat bij de onzekerheid, 
of de kinderen die ons geboren wierden, vroeg of laat zullen 
sterven, de mogelijkheid van zulk een genadewerk Gods in de 
ziel van ons kind, bij al onze kinderen moet worden aangenomen. 
En ten vijfde, dat uit dien hoofde alle kinderen der geloovigen te 
beschouwen zijn, als niet slechts in schijn, maar wezenlijk in het 
Verbond van Gods genade begrepen.”
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infância para os bebês que não morrem na infância. 
Há, também, uma falácia de lógica modal, na argu-
mentação da possibilidade de regeneração infantil, se 
não da realidade então pelo menos da probabilidade 
ou a presunção da regeneração no caso de todos os fi-
lhos do crente. A inconsistência interna desse ponto de 
vista fica evidente quando Kuyper reconhece que, da-
queles que aparentemente estão na aliança bem como 
dos outros, que chegam à vida adulta, “muito poucos 
morrem na fé no Senhor”[37]. Kuyper chega ao ponto 
de falar de “het kleinste deel” a respeito de crianças 
que chegam à idade adulta e herdam a salvação. Con-
sequentemente, a presunção deve ser que os filhos dos 
crentes que permanecem vivos não foram regenerados 
na infância e não se deve nem sequer presumir que 
foram eleitos, visto que não foram ainda regenerados; 
ainda não convertidos, e muito menos regenerados.

Além das falácias explícitas e da inconsistência 
interna do argumento de Kuyper, existe uma importan-
te falácia que põe em risco o pensamento e a prática re-
formados de inúmeras formas insidiosas, a falácia de fa-
zer do conselho secreto de Deus a regra de vida. Aquilo 
que Deus pode operar de maneira soberana no coração 
de um bebê ou mesmo de um embrião é a inalienável 
e impenetrável prerrogativa do Altíssimo. Atrever-se a 
bisbilhotar os conselhos secretos e as secretas operações 

[37] Ibid., 3:9: “Want van degenen die in klaar, helder berwustzijn 
opwassen, zien we zeer wel, dat slechts de kleinere helft afsterft 
in het geloof aan den Heere.”



37

daquele que é Insondável é pura presunção, e é evidente 
antinomianismo fazer desse tipo de presunção a regra 
do modo de agir dos crentes no trato com seus filhos, 
não menos do que em outros assuntos, mesmo que se 
esconda sob o disfarce de zelo excessivo pela doutrina 
da aliança[38]. A vontade revelada de Deus — que a lei e 
o evangelho sejam apresentados aos pecadores chaman-
do-os à fé e ao arrependimento — é a regra que deve ser 
observada na instrução das crianças. Essa regra pressu-
põe que aqueles que são alvo dessa apresentação devem 
ser considerados como pecadores, não como justificados 
desde a eternidade e regenerados desde o ventre mater-
no. O hiperaliancismo acarreta seu próprio tipo peculiar 
de hipercalvinismo, considerando o hipercalvinismo 
no sentido estrito e peculiar de negar ou tornar incerta 
a pregação do evangelho a pecadores como pecadores, 
a pecadores aos olhos de Deus o que quer que sejam ou 
não em si mesmos. 

À vista do que acima expusemos a respeito das 
falácias do argumento de Kuyper e dos erros em sua 
conclusão, não deveria haver dificuldade em discernir 

[38] Por essa razão, os decretos da eleição e da reprovação não 
devem ser a fonte nem da segurança nem do desespero quanto a 
alguém se encontrar no estado de graça. Em vez disso, a vontade 
revelada de Deus na lei e no evangelho deve ser o padrão do 
autoexame. Da mesma forma, quando se trata dos filhos dos 
crentes, a regeneração presuntiva com base na pressuposição da 
eleição não deve invalidar a necessidade de reagir às exigências 
do arrependimento, da fé e da nova obediência como os sinais 
seguros da grande mudança da natureza decaída para a graça 
renovadora.
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os erros similares em sua exegese dos textos de Calvi-
no e dos antigos teólogos reformados. Esses homens, 
de forma clara, ensinam a doutrina da regeneração 
dos bebês eleitos que morrem na infância, mas eles de 
forma alguma ensinam a doutrina de Kuyper da rege-
neração presumida. Embora Voetius e Cloppenburg 
deem apoio a certos elementos do ponto de vista de 
Kuyper, a maioria das citações dele, incluindo as de 
Maccovius, Gomarus, P. van Mastricht, J. Marck e Al-
ting, para não mencionar à Brakel (que Kuyper cita de 
forma indecisa), não provam mais do que os textos de 
Calvino, nenhum dos quais vai além da sadia doutri-
na formulada na Confissão de Westminster.

Kuyper alega que os melhores teólogos cal-
vinistas holandeses rejeitaram o ponto de vista de 
Beza, de que, no batismo de bebês, a fé dos pais 
assume o lugar da fé das crianças, e alega que os 
calvinistas holandeses seguiram Calvino no fun-
damentar o batismo infantil sobre a suposição que 
Deus o Senhor operou também nesses bebês a gra-
ça da regeneração[39]. Já mostramos que Kuyper leu 
seu próprio ponto de vista no texto das Institutas 
de Calvino. Vamos ver agora que ele repete esse 
erro quando apela aos grandes dogmáticos da teo-
logia reformada clássica.

[39] Kuyper, E Voto, 3:57: “Met name ten onzent hebben de 
beste Gereformeerde godgeleerden de zaak steeds zóó bezien 
als Calvijn die bezag, en steeds den Kinderdoop gegrond op de 
onderstelling, dat God de Heere ook in deze jonge kinderen de 
genade der wedergeboorte werkte.”
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Ele cita Maccovius, Theologia Quaestionum, lo-
cus 42, quaestio 20: “Anne infantes habent fidem?” 
Kuyper, na citação erroneamente impressa como 
locus 432, quaestio 20, traduz de forma levemente 
equivocada: “Hebben zulke kinderkens geloof?[40]” 
Maccovius pergunta apenas se os bebês em geral pos-
suem fé. Kuyper faz com que “esses bebês” se refira às 
“crianças regeneradas”[41], que Maccovius nem sequer 
menciona. Maccovius responde: “Habent non actu-
alem, sed habitualem; quemadmodum enim regeni-
ti sunt, ita et fidem habitualem habent.”[42] (Eles não 
possuem fé efetiva, mas fé natural; pois, da mesma 
forma que são regenerados, assim eles também pos-
suem fé natural.) A tradução de Kuyper não é exata. 
A diferença que Maccovius faz entre actualem e habi-
tualem é traduzida como daadwerkelijk e ingeplante[43], 

[40] Ibid.
[41] Ibid.: “Van dit in het pasgeboren kind gewerkt geloof zegt 
Professor Maccovius. . . .”
[42] Joannes Maccovius, Redivivus, Seu Manuscripta (Amsterdã: 
Ludovicus and Daniel Elzevir, 1659), pág. 425.
[43] No parágrafo anterior, Kuyper havia expressado uma 
objeção quanto ao uso de hebbelijk geloof para denominar os 
bebês, e alegou que os melhores teólogos reformados rejeitavam 
essa expressão. Mas Maccovius fala de fides habitualis na 
passagem que Kuyper cita em seguida. Da mesma forma, em 
sua obra Prota Pseude, seu Prima Falsa Adversariorum, puta, 
... Anabaptistorum, capítulo 9 (De Baptismo), à objeção “non 
debere infantes baptizari, quia fidem non habent”, Maccovius 
primeiro intercala uma observação (pág. 624): “(Nostri aliqui 
respondent, habere eos fidem habitualem, non actualem: quod 
quidem verum est, sed nihil ad rem. . .).” Apesar de Maccovius 
julgar irrelevante a distinção para o argumento anabatista, ele 
ainda sustenta que os bebês não possuem fé natural.
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ao passo que na tradução holandesa padrão do Dis-
tinctiones Theologicae de Maccovius[44] a distinção é tra-
duzida por daadelijk e hebbelijk geloof. A tradução que 
Naurdien faz (“desde”) de quemadmodem (“como”), 
talvez também seja forte demais, e Kuyper deixa in-
completa a sentença, com a frase “want naardien ze 
wedergeboren zijn”[45].

Mais grave do que esses detalhes menores de 
tradução é que Kuyper desconsidera o claro ensino de 
Maccovius em outras questões do mesmo lugar. Na 
questão 12, Maccovius afirma que, às vezes, a graça 
do batismo precede e, às vezes, segue o ato do batis-
mo, mas insiste que não há diferença de proporção[46]. 
Na questão 13, Maccovius pergunta se Cristo ordena 

[44] De Godgeleerde onderscheidingen en wijsgeerige regelen van 
Johannes Maccovius, traduzido por Dirk van der Meer em 
1658, reedição (Leeuwaarden: H. Bokna, n.d.). No capítulo 13, 
quando trata da justificação, Maccovius afirma que é a fé efetiva 
e não a natural que justifica (pág. 130): “Het dadelijk geloof 
rechtwaardigt maar niet het hebbelijk.” Se isso fosse aplicado ao 
caso dos bebês, significaria que eles não podem ser justificados, 
apesar de Maccovius sustentar que a justificação efetiva acontece 
antes da fé (Cfe. Theologia Polemica, cap. 15, quaestio 2: “An 
justificatio activa antecedat fidem.”).
[45] Kuyper, E Voto, 3:57, traduz assim: “Antwoord: Ja zij, wel 
niet het daadwerkelijk, maar toch het ingeplante geloof; want 
naardien ze wedergeboren zijn.”
[46] Maccovius, Redivivus, pág. 424. Em resposta à questão de a 
graça do batismo sempre ser conferida por ocasião do batismo, 
Maccovius replica de forma negativa: “Nequaquam; nam 
aliquando praecedit gratia, At 10.4. Aliquando etiam sequitur 
ista gratia; nam quae ratio est, eius quod praecedat, eadem et 
ejusdem quod sequatur”.
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que as crianças sejam batizadas, e ele mesmo dá a res-
posta: “Sim. 1. Já que o batismo toma o lugar da cir-
cuncisão. 2. Já que ele quer que sejam batizados todos 
aqueles a quem é feita a promessa, Atos 2.38,39. 3. Já 
que ele quer que sejam batizados todos aqueles que 
têm o Espírito Santo, Atos 10.47. Mas algumas crian-
ças têm o Espírito Santo. A não ser que pretendamos 
condenar todas as crianças, pois aquele que não tem o 
Espírito de Cristo esse tal não é dele, Romanos 8.9”[47]. 
Repare que, de acordo com Maccovius, cuja doutrina 
é exatamente igual à de Calvino, e não à de Kuyper[48], 
o que constitui a base para o batismo infantil não é 
uma presunção, mas sim a promessa e o fato de que a 
promessa se cumpre em algumas crianças.

A próxima citação de Kuyper, esta vez de Go-
marus, não precisa de muito comentário, uma vez que 
Gomarus não avança mais do que Maccovius quando 
afirma que os filhos dos crentes estão sob a operação 
do Espírito Santo, e por essa razão devem ser bati-
zados[49]. Gomarus primeiro argumenta com base na 

[47] Ibid.
[48] Em sua Theologia Polemica, cap. 23, quaestio 3, obj. 10, 
Maccovius afirma que os bebês recebem os sacramentos para que, 
pelo fato de serem carnais, eles possam tornar-se espirituais (pág. 
252): “Quia ideo infantes recipiunt sacramenta, ut ex carnalibus 
fiant spirituales”. E na sua obra Prota Pseude, cap. 9, pág. 624, ele 
apresenta como uma errônea concepção dos anabatistas a ideia 
de que todas as crianças daqueles que estão na aliança façam 
parte também da aliança (“omnes infantes foederatorum esse 
foederatos”). Contra esse erro, Maccovius cita Romanos 9.8 e 
Mateus 22.14, e acrescenta o exemplo de Absalão.
[49] Franciscus Gomarus, “Disputationes Theologiae”, disputatio 
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promessa da aliança da salvação, e acrescenta que os 
filhos dos crentes pertencem a Cristo e à Igreja, con-
cluindo então com a analogia do batismo e da circun-
cisão[50]. Essa argumentação toda não sugere a regene-
ração presumida.

Kuyper extrai apoio mais plausível do eminen-
te teólogo Gisbertus Voetius em sua obra “Disputa-
tion on the State of the Elect before Conversion”, na 
qual ele afirma que nas crianças eleitas e participantes 
da aliança ocorre uma regeneração inicial, por meio 
da qual é implantado um princípio e semente de real 
conversão e renovação que ocorre no tempo apropria-
do[51]. Kuyper também cita, em seu estilo livre, uma 

32 (“De Baptismo”), tese 39, em Opera Theologica Omnia 
(Amsterdã: Iansonius, 1664), pág. 105: “Ad quos Spiritus Sanctus 
pertinet: illis aqua Baptismi, denegari non potest (At 10.47): 
ad infantes Spiritus Sanctus pertinet (At 2.39). Ergo iis aqua 
Baptismi denegari non potest.” A tradução de Kuyper (E Voto, 
3:57) altera o texto de Gomarus usando as expressões “onder de 
bewerking van den Heiligen Geest” e “de kleine kinderkens der 
geloovigen”, mas mesmo essas mudanças não fazem com que a 
passagem ensine a regeneração presuntiva.
[50] Ibid.
[51] Voetius, Selectarum Disputationum Fasciculus, pág. 254: 
“Opinio hujus authoris mihi hactenus placet, quod statuit in 
infantibus electis et foederatis locum habere Spiritus Sancti 
regenerationem initialem, per quam principium, et semen actualis 
conversionis seu renovationis. ...” Voetius está se referindo à 
opinião de Cornelius Burges, teólogo de Westminster, a respeito 
da regeneração batismal. Isso mostra que ele está ciente da 
consanguinidade da sua doutrina com a regeneração batismal, 
embora Voetius deixe claro que, em sua visão, a regeneração não 
segue, mas precede o batismo, pág. 255: “Nota est enim sententia 
eorum [i.e., dos teólogos reformados] de efficacia baptismi non 
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passagem a respeito da semente implantada, não exa-
tamente um ato nem um hábito, mas em parte uma 
relação e em parte uma qualidade ou faculdade espi-
ritual na mente e vontade. O Espírito Santo, em seu 
tempo, desperta reais disposições e hábitos dessa im-
portante latência[52].

Voetius não se esquiva de traçar as consequ-
ências paradoxais da sua tese. O apóstolo Paulo foi 
regenerado na infância e a semente da graça encontra-
va-se latente nele mesmo enquanto perseguia a Igre-
ja de Cristo[53]. Agostinho era, também, regenerado, 
e, ainda que incompletamente, convertido, antes da 
sua escravidão à heresia e imoralidade[54]. O grande 
intervalo entre a regeneração e a conversão é uma das 
maiores objeções contra a teoria de Voetius e Kuyper 
de que todas as crianças eleitas dos pais crentes são 
regeneradas desde o ventre materno[55]. Além disso, 

in producenda regeneratione, sed in jam producta obsignanda 
. ...”
[52] Ibid., pág. 255: “Non est actio; nec habitus proprie sic 
dictus qui inclinet et facilitet potentiam: sed partim relatio, 
partim qualitas seu facultas spiritualis in mente et voluntate, 
ex qua tanquam ex semine quodam potentia materiali (ita 
loquar) actuales dispositiones, et habitus per impressionem et 
infusionem Spir. S. suo tempore suscitantur. ...”
[53] Ibid., pág. 262: “Fuisse regenitum in infantia: quo forte 
referri possit” (Gl 1.15).
[54] Ibid. “De regeneratione primo prima non est dubitandum. 
Nec etiam de actuali conversione incompleta. ...”
[55] Voetius de forma alguma está alheio à dificuldade ligada 
ao seu ponto de vista. Ibid., pág. 253: “... sed duriusculum forte 
videatur si extendamus etiam ad illos, qui sine actuali fide et 
resipiscentia ... persistant usque ad 30. aut 70. aetatis annum, 
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Voetius apresenta a conclusão, em evidente contraste 
com os casos paradoxais, de que normalmente a con-
versão dos que são regenerados na infância não é uma 
experiência estrondosa, mas gradual e tranquila. Essa 
é a razão por que não se deve esperar que o filho de 
Deus consiga definir a hora e a maneira da sua pri-
meira conversão[56].

Por essas razões e por muitas outras mais nes-
se debate, pode parecer que Voetius defende o pon-
to de vista presuntivo. Kuyper sem dúvida nenhuma 
aprendeu muito de Voetius, e possivelmente inferiu 
outras conclusões do ponto de vista de Voetius. Se 
foi esse o caso, é preciso alertar que o próprio Voe-
tius não esboça a dedução da regeneração presumida, 
e sustenta algumas posições inconsistentes com essa 
doutrina.

Nas passagens citadas, não há nada que expres-
se a tese da regeneração presumida. O que é expresso 
é a real regeneração das crianças eleitas, as que fazem 
parte da aliança. Essa tese não se vincula com a tese 
presumida, quando combinada com outra tese clara-
mente expressa por Voetius, i.e., que grande parte, 
muitas vezes a maior parte daqueles que externamen-
te se encontram na aliança, perece em seus pecados[57]. 

immo usque sub finem vitae.”
[56] Ibid., pág. 257, probls. 15 e 16.
[57] Ibid., pág. 252: “Facto enim, seu experientia a posteriori 
docemur, magnam saepe majorem partem externe foederatorum 
hac aut illa aetate, hoc aut illo loco viventium, in peccatis 
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Se isso é levado a sério, então a presunção será que o 
indivíduo externamente ligado à aliança encontra-se 
destituído da graça salvadora interna da aliança a não 
ser que e até que as marcas de uma conversão sadia se 
façam evidentes em sua vida. Isso se aplica às crian-
ças sob a aliança, que talvez apresentem essas marcas, 
bem como aos adultos[58]. Apesar da teoria da situação 
dos que estão sob a aliança, ou fracamente consistente 
com essa teoria, Voetius, na prática, pensa da mesma 
forma que Archibald Alexander e a grande linhagem 
dos teólogos puritanos e práticos quando insiste na 
praxis pietatis e na exigência de evidências de uma 
obra salvífica da graça na alma. É bem conhecida a in-
fluência do puritanismo britânico sobre Voetius nesse 
assunto. Como W. Geesink destacou em seu discur-
so chamado “Ethics in Reformed Theology”, Voetius 
deu início a sua carreira acadêmica em Utrecht com a 
palestra “De pietate cum scientia conjungenda”, enfa-
tizando a harmonia entre a ciência e a piedade. Mais 
tarde, visitou a Inglaterra, onde recebeu em primeira 
mão instrução sobre o puritanismo[59]. A tradução que 

suis perire.” Observamos que Kuyper parece também apoiar 
firmemente esse ponto de vista. Cfe. nota de rodapé número 32 
acima.
[58] Voetius, na verdade, recorre ao fato que é possível ver, em 
algumas crianças bem pequenas, uma piedade precoce.  Ibid., 
p. 257: “Docet etiam quotidiana experientia, in vita et morte 
quorundam infantium eximias fidei et pietatis scintillas, pro 
ratione aetatis, emicare.”
[59] W. Geesink, Gereformeerde Ethiek (Kampen: J. H. Kok, 1931), 
2:477-478: “Hoe hij in 1634, als academisch docent opgetreden, 
het zijn roeping achtte de harmonie tusschen wetenschap en 
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Voetius fez da obra de Lewis Bayly, Practice of Piety, 
sua própria obra a respeito de tropeços espirituais, e 
sua defesa de uma rígida observância do sábado cris-
tão, todos testificam que a sua maneira de crer estava 
em harmonia com a dos puritanos.

A citação seguinte, da obra Exercitationes Theo-
logicae de Cloppenburg, é semelhante às que já foram 
citadas, exceto pelo importante aparecimento na ver-
são de Kuyper das seguintes palavras: “Wij gaan dus 
uit van the onderstelling, dat de kleine kinderkens 
der geloovigen door verborgen onmiddelijke werking 
van der Heiligen Geest Christus worden ingelijfd”.” 
(Prosseguimos, então, a partir da suposição de que 
as crianças pequenas dos crentes são enxertadas em 
Cristo por meio de uma operação secreta, direta do 
Espírito Santo.)[60]. No contexto da argumentação de 

godzaligheid onder zijn studenten te bevorderen, kunnen 
wij zien uit de redevoering waarmee hij in Utrecht zijn ambt 
aanvaardde en waarvan de titel luidt: ‘De pietate cum scientia 
conjungenda.’ En het besef dezer roeping is zeer zeker nog bij 
hem versterkt, toen hij in 1636, met zijn zoon Paulus een reis naar 
Engeland ondernam en daar het Puritanisme ook door eigen 
aanschouwing leerde kennen.”
[60] Johannes Cloppenburgius, “Exercitationes super locos 
communes theologicos”, locus 13 (“De Sacramentis N. 
Testamenti”), disputatio 7 (“De Subjecto Baptismi Recipiente”), 
em Theologica Opera Omnia (Amsterdã: Gerardus Borstius, 
1684), 1:1097: “Ut supervacuum sit se fatigare in problemate 
illo, an fides, vel semen fidei saltem, sit in infantibus fidelium, 
ut res Baptismi significata. Sufficit enim, ut sit in baptismo res 
significata, Infantium a Deo insitio in Christum, et communio 
Sp. S. ipsos custodientis, ad efficiendam in ipsis, ubi adoleverint, 
Fidem salvificam. Nos quidem, salvo aliorum judicio, tuemur 



47

Kuyper, o leitor pode ser tentado a considerar isso 
como uma afirmação clara da regeneração presumida. 
Kuyper teria, então, no mínimo, o ponto de vista de 
um dos mais antigos teólogos reformados como pre-
cedente para seu próprio ponto de vista.

Não obstante a impressão aparente provoca-
da pela tradução de Kuyper, existem boas razões 
para negar que Cloppenburg pretendesse ensinar a 
regeneração presumida nessa passagem. Nós já cha-
mamos a atenção para o fato que as traduções de 
Kuyper de textos latinos para o holandês são des-
cuidadas e denunciam a influência do seu próprio 
ponto de vista, que ele infere indevidamente nos an-
tigos escritores[61]. Mas mesmo que a tradução não 

Problematis illius negativam, ac supponimus, Infantes fidelium 
arcana immediata operatione Sp. S. inseri Christo, donec vel in 
hac vita, vel in mortis articulo, infantilis aetas finem accipiat, 
ut vel hic in carne, vel exuti carne, per fidem vel per visionem 
agnoscant, quae ipsis gratificatus est Deus, ut et nobis.”
[61] No parágrafo anterior do texto de Cloppenburg, aparece a 
expressão “Supposito illo axiomate Petri Apostoli”, da qual se 
pode inferir que “supponimus” em nosso texto se refere a uma 
ação lógica de conduta com base numa premissa axiomática, 
e não a uma atitude psicológica com respeito a certas pessoas 
de certa maneira. Traduzir “supponimus” como “We gaan 
dus uit van de onderstelling” é desencaminhar o leitor para 
que acredite que Cloppenburg está ensinando “veronderstelde 
wedergeboorte”. Kuyper também deixa de citar as palavras 
imediatamente anteriores, em que Cloppenburg afirma que, 
qualquer que seja a opinião dos outros, a escolha dele é dizer não 
quando lhe perguntarem se a fé ou mesmo uma semente de fé 
existe nas crianças como a coisa representada pelo batismo. No 
parágrafo seguinte, ele esclarece que mesmo o batismo adulto 
não representa a fé do crente, mas sim a obra de Deus.
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seja incorreta, ela é ambígua na questão crucial. Ela 
pode significar: 1. “Nós presumimos que (todas) as 
crianças dos crentes são regeneradas”; ou, 2. “Nós 
consideramos como premissa do nosso argumento 
que (alguns) filhos dos crentes são regenerados”. É 
bem natural considerar a tradução de Kuyper no se-
gundo sentido, uma vez que, como já consideramos, 
esse é o homogêneo ponto de vista de Calvino e dos 
autores reformados que o sucederam[62]. É importan-
te ressaltar que, apesar de Cloppenburg ter sido um 
dos pioneiros da teologia da aliança na Holanda, ele 
estava longe de adotar a perspectiva do hiperalian-
cismo. A Tese II do hiperaliancismo é diametralmen-
te oposta ao ensino de Cloppenburg sobre a aliança 
das obras, conforme a descrição de Peter Y. De Jong 
com base no estudo de G. Vos[63]. “A obediência que 
o homem devia a Deus não era primeiramente uma 
obrigação pactual, mas um dever natural.”[64] Essa é 
precisamente a doutrina da Confissão de Westmins-
ter e da clássica teologia federal.

Kuyper segue recorrendo a Petrus van Mastri-
cht, fazendo menção da tradução de quatro volumes 

[62] É preciso lembrar também que, na lógica escolástica, 
suppositio é um termo técnico para o significado do discurso.
[63] G. Vos, De Verbondsleer in de Gereformeerde Theologie (Grand 
Rapids: “Democrat” Drukpers, 1891). Tradução inglesa: “The 
Doctrine of the Covenant in Reformed Theology”, em Redemptive 
History and Biblical Interpretation: The Shorter Writings of Geerhardus 
Vos, ed. Richard B. Gaffin Jr. (Phillipsburg, N. J.: Presbyterian 
and Reformed Publishing Company, 1980), págs. 234-267.
[64] De Jong, Covenant Idea, pág. 28.
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do holandês da grande obra Theoretico-Practica Theolo-
gia[65]. A citação nada mais é do que os argumentos em 
favor do batismo infantil de bebês que participam dos 
benefícios da aliança da graça, regeneração e perdão 
do pecado, de serem membros do corpo místico de 
Cristo, e de terem recebido o Espírito Santo[66]. Estra-
nhamente, Kuyper deixa de mencionar a discussão de 
Mastricht a respeito da regeneração, na qual ele en-
dossa o ponto de vista que vemos Voetius propor com 
respeito à regeneração de todos os bebês eleitos dos 
crentes[67]. Nenhum desses vai além do testemunho de 

[65] Kuyper, E Voto, 3:58.
[66] Petrus van Mastricht, “De Sacramentis Regenerationis”, 
Theoretico-Practica Theologia (Trajecti ad Rhenum: Gerardus 
Muntendas, 1698), pág. 825: “Eo quod: 1. sint sub promissione 
foederis gratiae, quibus Baptismus addicitur (At 2.38,39). Quod 
2. beneficiorum foederis gratiae, regenerationis et remissionis 
peccatorum (Jr 31.33,34) sint participes. Quod 3. sint membra 
corporis Christi mystici . . . adeoque sigillo insitionis (1 Co 12.13; 
Rm 6:3,4) potiri debeant. . . . Quod 6. sint participes Spiritus S. 
(1 Co 7.14) ut patet in Jeremia (Jr 1.5) in Baptista (Lc 1.15) tales 
autem baptizandos esse, Petrus manifeste doceat (At 10.47). 
... et per easdem Scripturas, infantes Spiritum S. accipiunt (Lc 
1.15, Jr 1.5).” Pode-se ver que Kuyper desconsidera o assunto 
fundamental da promessa da aliança, bem como o argumento da 
circuncisão, e de forma mais pertinente a explicação de 1 Coríntios 
7.14: “ac proinde Deo sancti sint foederaliter”. Se Kuyper tivesse 
concentrado sua atenção no conceito da santidade federal, teria 
podido dispensar a regeneração presuntiva.
[67] Mastricht, “De Redimendorum Regeneratione”, Theoretico-
Practica Theologia, pág. 668: “Communis Reformatorum 
sententia habet, quod Baptismus infantum (electorum saltem) 
praesupponat regenerationem factam; quod obsignari non 
possit Baptismo, id quod non est. Et haec quidem sententia, 
mihi quidem, veritate maxime videtur consentanea.” Quando 
menciona Beza, Amesius, Zanchius e o presbítero Spanheim, 
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Voetius, mentor de Mastricht, nem dá apoio ao pen-
samento presuntivo. Mastricht, assim como Voetius, 
estava profundamente preocupado com a piedade 
prática, como fica bem claro no título e no conteúdo 
da sua obra magistral.

É desnecessário examinar os textos Synopsis 
Purioris Theologiae, do Compendium Theologiae Chris-
tianae Didactico-Elencticum (1686), de Johannes Marck; 
Commentarius Perpetuus in Joh. Marckii Compendium 
(1761-71) do autor de Moor; Loci Communes (1576), 
de Peter Martyr Vermigli; ou Catechisatie Over De Lee-
re Des Christelicken Catechismi (1659), de Cornelis van 
Poudroyen, erroneamente atribuído por Kuyper a 
Voetius[68], que apenas o revisou. Esses autores nada 
acrescentam ao que já foi apresentado abundante-
mente. Kuyper também se refere a Maresius, mas sem 
fazer nenhuma citação dele[69]. Mas a sucinta e incisiva 
argumentação em favor do batismo infantil na obra 
Systema[70] de Maresius fornece um resumo admirável 

Mastricht sabe muito bem que outros teólogos reformados 
sustentam pontos de vista divergentes.
[68] Kuyper, E Voto, 3:58.
[69] Ibid., 3:59.
[70] Em locus 53 (“De Sacramentis”), Collegium Theologicum 
sive Systema Breve Universae Theologiae (Groningen: Franciscus 
Bronchorstius, 1659), pág. 290, Maresius faz referência à 
santidade federal. Em locus 54, pág. 291, ele nega que a Escritura 
conceda qualquer suporte para falar de fé real, habitual ou 
seminal nos bebês: “Quamvis talem fidem nec Scriptura tribuat 
usquiam infantibus, nec ex analogia Scripturae illis attribuere 
queamus”. Maresius sustenta que os bebês são batizados na fé 
dos pais, um ponto de vista que Kuyper negava a qualquer dos 
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do ponto de vista reformado sem a mínima sugestão 
do presuntivismo.

Seria apropriado dispensar algumas palavras 
com respeito a à Brakel e Comrie. Os kuyperianos, às 
vezes, dão a entender que à Brakel foi um pregador 
popular e prático, ao passo que Comrie foi um grande 
dogmático[71]. Na verdade, à Brakel tornou-se famoso 
por sua teologia sistemática, The Christian’s Reasonable 
Service[72], e Comrie jamais escreveu uma sistemática 
completa, mas foi um excelente pregador prático (cfe. 
sua obra ABC of Faith and Attributes of Faith)[73], bem 
como foi doutor em filosofia e profundo teólogo em 
assuntos aos quais foi levado pelas controvérsias. Se 
o elemento subjetivo é proeminente em à Brakel, ele 
se encontra arraigado na verdade objetiva da Palavra 
de Deus, ao passo que o elemento objetivo, isto é, o 
doutrinário e alto calvinismo de Comrie não pode ser 
apartado da viva preocupação deste com a realidade 

bons calvinistas holandeses.
[71] Por essa razão, A. G. Honig, em sua dissertação a respeito 
de Comrie (Alexander Comrie, Utrecht: H. Honig, 1892), tendo 
Kuyper como seu patrocinador, escreve a respeito de à Brakel e 
Smytegelt (pág. 291): “... deze mannen wel voor de praktijk der 
Godzaligheid tal van onschatbare wenken gaven, maar te weinig 
theologisch ontwikkeld waren ...”, ao passo que a respeito de 
Comrie ele faz uma avaliação mais equilibrada em todo o livro e 
na conclusão (pág. 292).
[72] Wilhelmus à Brakel, Redelijke Godsdienst (1700). Tradução 
inglesa: The Christian’s Reasonable Service, traduzido por Bartel 
Elshout (Ligonier, Pa.: Soli Deo Gloria Publications, 1992), 4 vols.
[73] Alexander Comrie, Het ABC des Geloofs (1739); Verhandeling 
van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs (1744).
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subjetiva da aplicação da redenção. Quando Kuyper 
recorre a à Brakel, ele o faz de forma hesitante (“Zel-
fs Brakel getuigt ...”)[74] e crítica quando à Brakel fala 
da conversão infantil e não simplesmente sobre a re-
generação. Para à Brakel, é totalmente claro que não 
pode existir lacuna de tempo entre a regeneração e a 
conversão, e que está excluída qualquer presunção a 
respeito da regeneração de alguém que ainda não te-
nha sido convertido.

Kuyper não recorre a Comrie, mas de forma 
surpreendente recorre ao grande oponente de Comrie, 
J. van den Honert[75], que nem mesmo pode ser con-
siderado um defensor da verdadeira ortodoxia. Mas 
Honig tenta explicar a falha de Comrie em perceber “o 
conceito mais profundo da doutrina reformada”, que 
ele reconhece que era quase universalmente desco-
nhecida nos dias de Comrie, mas à qual ele recorre em 
favor dos teólogos mais antigos citados por Kuyper[76]. 
É estranho que apenas van den Honert estivesse se-
guindo os “caminhos antigos”! Honig apresenta jus-
tificativas desnecessárias em favor de uma excelente 
passagem da obra Catechismus de Comrie, na qual a 
promessa de Deus e não a fé dos pais ou das crianças é 
apresentada como a base para o batismo[77]. Comrie ti-
nha a mesma percepção clara de Cloppenburg e Twis-

[74] Kuyper, E Voto, 3:59.
[75] Ibid., 3:60.
[76] Honig, Alexander Comrie, págs. 196-197.
[77] Alexander Comrie, Stellige en Praktikale Verklaring van den 
Heidelbergschen Catechismus (1753).
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se, de que aquilo que é selado pelo batismo não é algo 
subjetivo, não a gratia gratis data, mas a gratia confe-
renda ex gratia gratis dante (não “a graça livremente 
concedida”, mas “a graça sendo conferida pela graça 
livremente dada”)[78].

O ensino de Kuyper, por mais divergente que 
fosse da concepção calvinista histórica, exerceu pode-
rosa influência sobre o movimento liderado por ele. A 
Declaração de Utrecht (1905) normalmente tem sido 
considerada como dando status confessional ou qua-
se confessional à doutrina da regeneração presumida 
na Gereformeerde Kerken dos Países Baixos, apesar 
de haver controvérsia quanto à força da declaração de 
1905 e o manifesto de 1946, que a substituiu[79]. É pre-
ciso admitir que alguns, que rejeitam de modo enfáti-
co a regeneração presumida, propõem, de modo não 
menos enfático, a tese da eleição presumida, a qual 
pouco se distingue daquela com respeito às suas con-
sequências práticas, embora possa ter algumas vanta-
gens teóricas.

A tese da regeneração presumida como base 
para o batismo infantil tem sido contestada por G. 
C. Berkouwer, além de outros. Ele escreve: “Nós não 
hesitamos em declarar que, se essa interpretação da 

[78] Alexander Comrie, Examen van Tolerantie (1753), citado em 
Honig, Alexander Comrie, pág. 198.
[79] Sobre esse assunto, veja G. C. Berkouwer, The Sacraments 
(Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 
1969), pág. 180.
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doutrina batismal reformada está correta, ela, basi-
camente, não é nada além da antiga doutrina batis-
mal dos anabatistas, que faz a integridade do batismo 
depender, no final, do subjetivismo”[80]. Berkouwer, 
aqui, encontra-se afinado com a autêntica linhagem 
reformada que encontramos em Cloppenburg e Ma-
resius, bem como em Twisse e Comrie. Da mesma for-
ma, ele fala do momento da regeneração como inteira-
mente dependente de Deus, dessa forma divergindo 
de Voetius, Mastricht e Kuyper, e ele observa que a 
noção da comunidade não implica numa garantia au-
tomática da regeneração[81].

Apesar dessas excelentes declarações de 
Berkouwer, não é possível duvidar que a doutrina da 
regeneração presumida ou sua contrapartida tem sido 
amplamente sustentada pelas igrejas dos Países Bai-
xos e também da América do Norte onde predominou 
a influência de Kuyper, e mais tarde de Schilder e Ho-
eksema, quanto à eleição presumida. Dentre as conse-
quências práticas dessa tendência, a mais embotadora 
não é apenas a real decadência da religião experimen-
tal, mas uma oposição em princípio à experiência do 
poder da religião viva. Isso nos conduz à tese seguinte 
do hiperaliancismo.

[80] Ibid., pág. 181.
[81] Ibid., págs. 182-183.
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Tese V

O conhecimento doutrinário e ético 
conduzido de acordo com a Palavra de 
Deus é suficiente para a vida cristã, sem 
nenhuma experiência religiosa específi-
ca de convicção de pecado e conversão, 
ou qualquer necessidade de autoexame 
para saber se o indivíduo possui sinais 
característicos da graça salvífica.

O hiperaliancismo se caracteriza pela negligência para 
com a religião experimental, e mesmo pela hostilida-
de para com ela. Para entendermos o que isso acarre-
ta, precisamos fazer distinção entre o que é objetivo e 
o que é subjetivo em matéria de religião. As frases de 
abertura do prefácio do clássico Thoughts on Religious 
Experience de Archibald Alexander estabelecem essa 
distinção com clareza e concisão: “Existem dois tipos 
de conhecimento religioso que, apesar de estarem in-
timamente ligados como causa e efeito, mesmo assim 
precisam ser diferenciados. Trata-se do conhecimento 
da verdade conforme é revelada nas Sagradas Escritu-
ras, e a impressão que essa verdade provoca na mente 
humana quando corretamente apreendida”[82]. Ape-

[82] Alexander, Religious Experience, pág. xvii.
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sar de os termos “objetivo” e “subjetivo” poderem ser 
usados de forma ambígua, e serem censurados pelos 
seguidores de Dooyeweerd, que insistem num senti-
do técnico especial de “sujeito”, “objeto” e seus deri-
vados, permanece o fato que, na linguagem religiosa 
do calvinismo holandês, voorwerpelijk e onderwerperlijk 
passaram a referir-se, respectivamente, à doutrina re-
velada na Escritura e à experiência do seu poder sal-
vífico. Não existe nada peculiarmente holandês, nem 
qualquer influência subjetiva de distinções filosóficas 
que se possam detectar aqui. Às vezes, os calvinistas 
ingleses alertam contra manter as “doutrinas da gra-
ça” sem a “graça das doutrinas”, um alerta de teor 
igual ao do inspirado apóstolo Paulo em 2 Timóteo 
3.5. A histórica distinção e correlação calvinista da Pa-
lavra e do Espírito, que Calvino expôs de forma tão 
eloquente nas Institutas I.ix, se caracteriza pela ênfase 
numa experiência subjetiva da graça arraigada na ver-
dade revelada na Escritura. Ao se opor ao fanatismo 
anabatista, Calvino não cometeu o erro de reagir indo 
ao extremo oposto de negar ou depreciar a religião 
experimental.

Nós vimos que Kuyper também se absteve de 
adotar tal repúdio extremo da religião experimental. 
Mas os seus seguidores, na oposição contra o anaba-
tismo, não foram sempre bem sucedidos em manter 
um ponto de vista equilibrado como o fez seu mestre. 
O ponto de vista presuntivo favoreceu manifestações 
a respeito da aliança que, se não excluíram a religião 
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experimental na teoria, na prática a desaconselham 
pelo expediente de enfatizar exclusivamente a doutri-
na e a ética.

Se as chamadas crianças da aliança devem ser 
consideradas como regeneradas, então não é neces-
sário dizer-lhes: “Vocês precisam nascer de novo”. 
Na verdade, parece que não haveria necessidade que 
essas palavras fossem dirigidas a Nicodemos. Talvez 
seja possível traçar uma nítida divisão teórica entre a 
regeneração e a conversão, mas, na prática, a criança 
será considerada como já convertida ou como sendo 
convertida gradualmente e de forma imperceptível. A 
prática da escola cristã e do treinamento catequético 
será determinada por essa maneira de ver, e acabará 
na expectativa de que os jovens adultos automatica-
mente façam confissão de fé e participem da mesa do 
Senhor. Não há como pensar num sistema melhor de 
produção de fariseus, cuja declaração é: “Nós somos 
filhos de Abraão”.

Esse neocalvinismo, muito semelhante à dou-
trina liberal e evolutiva de Horace Bushnell a respeito 
da educação cristã, encontra-se em nítido contraste 
com o calvinismo histórico dos puritanos e dos pres-
biterianos. Archibald Alexander declara abertamen-
te: “Apesar de ser possível que a graça de Deus seja 
comunicada à alma humana em qualquer período da 
sua existência neste mundo, é notório o fato que mui-
to poucos são renovados antes que comece o exercício 
da razão; e não são muitos os renovados na tenra in-
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fância”[83]. Não devemos atribuir esse ponto de vista 
a uma suposta influência nociva do reavivalismo de 
Whitefield e dos Tennants. William Guthrie, na Escó-
cia do século XVII, lidou com sabedoria com a religião 
experimental. Apesar de admitir que algumas pessoas 
são efetivamente chamadas desde o ventre materno, 
algumas são chamadas na vida madura por meio do 
evangelho soberano, e alguns são graciosamente cha-
mados quando já se aproximam da morte, ele susten-
ta que os homens normalmente são preparados para 
Cristo por meio da obra da lei[84].

Existe uma questão controversa: deve a convic-
ção de pecado ser considerada como obra preparatória 
anterior à regeneração ou deve ser considerada como 
fruto da regeneração? Qualquer solução que se dê a 
essa questão, uma coisa é certa: não existe conversão 
genuína sem uma convicção de pecado que tire o peca-
dor da autoconfiança e o leve a uma percepção de que 
ele só pode ser salvo por Cristo. Casos excepcionais 
podem não concordar com as palavras de Robert Mur-
ray M’Cheyne: “Quando a livre graça me acordou com 
a luz lá do alto, os terrores da lei me abalaram, eu tre-
mi como quem ia morrer”. Mas eles também precisam 
concordar com a sequência do que ele diz: “Nenhum 
refúgio, nenhuma salvação em mim mesmo eu podia 
ver — ‘Jeová Tsidkenu’ meu Salvador precisava ser”.

[83] Ibid., págs. 13-14.
[84] William Guthrie, The Christian’s Great Interest (Londres: 
Banner of Truth Trust, 1969), págs. 37-53. O livro foi publicado a 
primeira vez em 1658.
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A expressão “religião experimental” tem uma 
conotação mais ampla do que experiência religiosa. A 
experiência por si só não é guia seguro na religião. 
Existe experiência salvífica, mas também existe expe-
riência produzida pela graça comum, bem como ex-
periência espúria proveniente de causas naturais ou 
de influência satânica. A experiência precisa ser tes-
tada, o que implica a necessidade de autoexame por 
causa do engano do coração humano e da sutileza de 
Satanás. O texto de 2 Coríntios 13.5 é claro quanto ao 
dever de examinar a si mesmo com respeito à situação 
da própria alma, e a oração do salmista no final do 
Salmo 139 deve ser a oração de todo crente sincero.

Como auxílio para o autoexame, a Escritura 
fornece sinais da graça. Uma segurança falsa que se 
apoia na presunção vai demonstrar uma aversão aos 
sinais da graça e do autoexame, mas as pessoas treina-
das, especialmente os filhos de Deus provados e ten-
tados, receberão com alegria a pregação prática que 
apresenta os sinais característicos de uma obra da gra-
ça salvadora na alma. Esse tipo de pregação é também 
necessário para desmascarar o religioso hipócrita. As 
obras puritanas clássicas são ricas nesse assunto[85]. A 
atitude expressa nas citações de J. M. Spier e P. Y. de 
Jong no início deste ensaio só podem ser considerados 
como sério afastamento dessa ênfase, ou mesmo da 

[85] Notáveis são Anthony Burgess, Spiritual Refinings (1652), 
Thomas Shepard, The Ten Virgins (1660), e Jonathan Edwards, 
The Religions Affections (1746).
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real doutrina e prática, da clara regra da Escritura que 
os puritanos observavam com tanta diligência.
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Tese VI

A vida religiosa situa-se mais em insti-
tuições externas do que na comunhão da 
alma com Deus[86].

Essa Tese é consequência da Tese III e recebe forte re-
forço da Tese V. A cultura é, agora, compreendida em 
seu mais amplo senso, para incluir atividade econô-
mica e política, bem como as artes e, compreendida 
dessa forma, torna-se a preocupação do cristão refor-
mado. O calvinismo deixa de preocupar-se acima de 
tudo com a soberana graça de Deus na salvação dos 
eleitos, e torna-se um rótulo para cobrir diletantismo 
estético e ativismo político. Poucos neocalvinistas se 
preocupariam em propor esta Tese de forma explícita, 
mas já foi expedida uma moratória contra o evangelis-
mo e as missões em lugar de grupos de trabalho cris-
tãos, partidos políticos cristãos, e outras instituições 
externas desse tipo.

Uma proposição tão absurda, com sabor do 
moderno evangelho social e da radical teologia secu-
lar, não precisa nem ser seriamente levada em conta 

[86] Para maior discussão a respeito da importância das 
instituições externas, veja Frame, Amsterdam Philosophy, págs. 
44-49.
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para ser refutada. Ela é mencionada apenas porque 
traz a descoberto o caráter virulento do princípio do 
hiperaliancismo, e a genuína antítese entre o neocalvi-
nismo e o calvinismo histórico em sua ênfase na alian-
ça da graça.

O poder atraente dessa preocupação com o ex-
terior ganha força por meio da alegação de que existe 
uma radical antítese entre cristão e não cristão, que 
precisa ser expressa em todo detalhe de cada depar-
tamento da vida humana. Muita gente tem se impres-
sionado com a famosa afirmação de Kuyper de que 
nem mesmo a largura de um polegar de nossa vida 
existe sem que Cristo reivindique: “Isto é meu!”[87]. A 
filosofia de Dooyeweerd deve muito da sua atrativi-
dade a essa disputa com relação à esfera do pensa-
mento filosófico e científico.

Existe, na Escritura, uma antítese entre Cristo e 
Belial, entre o crente e o incrédulo (2 Co 6.15), e essa 
antítese, sem dúvida, permeia todas as áreas da vida 
do crente. Mas em nenhum lugar a Escritura faz da 
antítese uma categoria metafísica que domina tanto 
a epistemologia como a ética. A insistência na lógica 
cristã, matemática cristã, uniões de trabalho cristãs, 
partidos políticos cristãos e coisas semelhantes como 
uma questão de princípio com base na apelação à an-

[87] Essa frase “geen duimbreed” encontra-se na monumental 
preleção de Kuyper, Souvereiniteit in eigen Kring (Kampen: J. H. 
Kok, 1930), pág. 32. Essa preleção foi proferida na inauguração 
da Free University de Amsterdã.
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títese denuncia esse ímpeto metafísico disfarçado de 
religião. Pode-se ligar facilmente a metafísica com a 
vulgarização da dialética hegeliana no esquema con-
vencional (mas enganoso) da tese-antítese-síntese. 
Dooyeweerd serve-se muito do esquema antítese-sín-
tese em sua maneira de pensar[88]. Ele insiste numa an-
títese religiosa que talvez não possa ser resolvida por 
nenhuma síntese, ao mesmo tempo em que faz sua 
crítica transcendental do pensamento teórico depen-
der de uma suposta relação antitética que requer uma 
subsequente síntese teórica.

Dooyeweerd recomendou o método da antino-
mia como o real método da crítica imanente. Ele exa-
minou minuciosamente as filosofias pré-socráticas, de 
Platão, o escolasticismo aristotélico, e o pensamento 
humanista moderno, descobrindo contradições inter-
nas daquilo que, em sua terminologia, são os motivos 
fundamentais dialéticos da forma/matéria, natureza/
graça, e natureza/liberdade na filosofia antiga, medie-
val e moderna, respectivamente. Esse método se com-
para a uma crítica transcendente em que o ponto de 
vista de uma pessoa é colocado em oposição ao dos 
seus oponentes, e usado como critério para criticar 
de forma negativa e repudiar os pontos de vista de-
les. Embora o criticismo imanente, no final das contas 
como indicador de contradições internas de qualquer 
sistema, possa ser usado de maneira mais séria pelos 

[88] Herman Dooyeweerd, Reformatie en Scholastiek in de 
Wijsbegeerte (Franeker: T. Wever, 1949), 1:41-64.
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oponentes, há duas perguntas que se podem fazer: 1ª) 
Será que um argumento desse tipo, no final das contas, 
provém da suposição de que o próprio ponto de vista 
de alguém está correto, e que qualquer pensamento 
contrário com certeza possui contradições internas ou, 
no mínimo, deve-se supor que os tenha? 2ª) Será que o 
próprio sistema de Dooyeweerd, quando examinado 
nos termos dessa conduta, está isento de crítica? Se, 
como Dooyeweerd parece alegar, existem antinomias 
necessárias nos sistemas não cristãos e parcialmente 
cristãos, a ideia de antítese envolvida teria em comum 
com Hegel a afirmação que o erro ou a verdade par-
cial são autocontraditórios. Mas num ponto de vista 
dooyeweerdiano, o princípio básico de Hegel de que 
“a verdade é o todo” é uma expressão da causa da li-
berdade natural da moderna filosofia humanista. Dis-
so tudo pareceria que a doutrina da crítica transcen-
dental com respeito aos motivos fundamentais dialé-
ticos é ela mesma uma espécie de síntese da fé cristã 
e da filosofia moderna. A sugestão acima não é uma 
refutação direta da doutrina ou dos métodos da críti-
ca transcendental. Esse tipo de alegação precisa estar 
disposto a sofrer autorrefutação, pois também cheira 
a conduta de abrangentes conclusões feitas a partir de 
premissas vagamente formuladas. Mas ele pode pelo 
menos servir para dar origem a uma pergunta, isso se 
não apresentar uma prova indireta do caráter incoe-
rente da ideia da antítese quando usada como pedra 
de esquina de uma filosofia reformada.



65

Dooyeweerd desaprovou a infiltração de con-
ceitos teóricos por meio de motivos religiosos bíbli-
cos[89]. O resultado dos seus esforços, que ficaram es-
pecialmente evidentes nas ações dos seus discípulos, 
é antes um brado exterior (a tentação é dizer “mecâ-
nico”) de antítese entre teoria e prática, com propen-
são de desembocar em correntes modistas e arruinar 
a fé uma vez entregue aos santos, deixando de lado 
não apenas a vida interior da alma, mas até mesmo a 
proclamação do evangelho. Mas a influência atual da 
filosofia de Dooyeweerd ameaça fazer dela matéria de 
princípio para emudecer a trombeta do evangelho em 
favor de uma procissão de façanhas teóricas intelectu-
ais e doentias e de empreendimentos práticos efetua-
dos em ocasiões inapropriadas.

[89] Herman Dooyeweerd, De Wijsbegeerte der Wetsidee (Amsterdã: 
H. J. Paris, 1935-1936), 1:33.





67

Tese VII

Não se admite uma bem definida distin-
ção entre natureza e graça.

Essa tese nos remete de volta ao axioma metafísi-
co original. A aliança como categoria desconsidera 
quaisquer diferenças entre natureza e graça, criação 
e redenção, razão e revelação. Isso obviamente não 
combina com a teologia clássica reformada da alian-
ça, em que a aliança das obras é, às vezes, chamada 
de aliança da natureza[90] como forma de contrastá-la 
com a aliança da graça. Uma análise da distinção en-
tre natureza e graça é tarefa teológica crucial que não 
faremos neste artigo. Por agora, basta observar que 
referências ambíguas ao assunto natureza-graça não 
podem servir de instrumento efetivo a uma crítica fi-
losófica ou de base para maior desenvolvimento da 
teologia reformada. 

Ambos os termos — natureza e graça — são 
ambíguos. Natureza pode significar tanto o produto da 
atividade criativa de Deus quanto o homem como pe-
cador; ao passo que graça pode significar simplesmente 
favor imerecido, ou graça no sentido de graça salvífica. 

[90] John Ball, A Treatise of the Covenant of Grace (Londres: G. 
Miller for Edward Brewster, 1645), pág. 12.
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O contraste natureza-graça pode, então, ser considera-
do de várias formas: 1ª) Como natureza criada, e divi-
no favor adicional ao que no início foi criado bom; 2ª) 
Como natureza decaída e graça redentora; e 3ª) Como 
uma combinação de ambos os sentidos anteriores.

No primeiro sentido, pode-se dizer dos anjos 
eleitos que lhes foi concedido o dom da perseveran-
ça em sua integridade original. Pode-se mesmo dizer 
que a aliança das obras é um dom da graça, e, se nos-
sos primeiros pais não tivessem pecado, teria sido por 
meio da graça que eles teriam preservado sua nature-
za original. O segundo sentido do contraste natureza-
-graça é o sentido proeminente do ensino de Agosti-
nho e dos reformadores. Muitas vezes, os calvinistas 
kuyperianos professam sustentar exclusivamente esse 
sentido, e se abstêm de falar a respeito da natureza e 
da graça. Consideramos essa prática, na melhor das 
hipóteses, uma redução das riquezas de todo o conse-
lho de Deus. O terceiro sentido pode ser encontrado 
na confusão do romanismo entre os outros dois, em 
que razão e revelação se tornam duas esferas separa-
das e os efeitos da Queda na mente e no livre-arbítrio 
são minimizados. Van Til corretamente discerniu, na 
antítese de Abraham Kuyper da graça comum e da 
graça especial, o contraste escolástico medieval da na-
tureza e da graça em seu sentido condenável. Mas isso 
não quer dizer que os teólogos reformados do século 
XVII e seus sucessores genuínos tenham caído nesse 
erro.
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Intimamente associada com a crítica da distin-
ção natureza-graça está a inadequada crítica do es-
colasticismo. Raramente se fez, se é que alguma vez 
aconteceu, alguma tentativa de interpretar o sentido 
do escolasticismo além de asserções vagas do moti-
vo essencial do sistema natureza-graça. Esse procedi-
mento é considerado como garantia do amplo repú-
dio dos esforços não apenas dos teólogos escolásticos 
medievais, mas também dos escolásticos reformados 
do século XVII e seus sucessores, incluindo os Hod-
ges, B. B. Warfield, Bavinck, Berkhof e John Murray. 
O ataque contra o escolasticismo, assim, se amplia de 
um ataque contra certos erros especiais do pensamen-
to medieval para um repúdio maciço da teologia sis-
temática reformada. O ataque contra o escolasticismo 
como “não reformado” pode resultar na rejeição de 
doutrinas reformadas fundamentais como a infalibili-
dade das Escrituras e a absoluta soberania da graça na 
discriminação entre os eleitos e os reprovados.

O desprezo de Dooyeweerd pela Confissão de 
Westminster por considerar que ela ensinava uma 
doutrina escolástica da alma racional[91] é sintoma de 
uma atitude que arrogantemente prefere inovações 
modernas e teorias incompletamente desenvolvidas 
aos sólidos resultados do trabalho dos reformadores. 
A prontidão do sínodo da Gereformeerde Kerken de 

[91] Herman Dooyeweerd, In the Twilight of Western Thought 
(Filadélfia: Presbyterian and Reformed Publishing Company, 
1960), pág. 159.
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apoiar um gravame contra os Cânones de Dort a res-
peito da doutrina da reprovação[92] é sinal que foi es-
crito Icabode sobre os portões de um grupo que no 
passado se gloriou em seu calvinismo doutrinário[93].

[92] G. C. Berkouwer, “The Authority of Scripture (A Responsible 
Confession)”, em Jerusalem and Athens, pág. 198. O Professor 
Berkouwer, que apoia o movimento sinodal, afirma o seguinte: 
“Para mim, tem ficado cada vez mais claro que a evidência 
bíblica da reprovação desde a eternidade não tem fundamento. 
...”. Em sua réplica (“Response by C. Van Til”, pág. 203), o Dr. 
Van Til recorre oportunamente ao comentário de John Murray 
sobre Romanos 9 para rebater o uso de Berkouwer da pervertida 
exegese de Ridderbos.
[93] É triste dizer que, desde a publicação inicial deste artigo, 
tem se confirmado a predição da apostasia da Gereformeerde 
Kerken.
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Conclusão

A história do movimento do neocalvinismo de Kuyper 
é, ao mesmo tempo, triste e instrutivo. A grandeza de 
Kuyper é de impressionar, mas um grande homem é 
passível de grandes erros, erros de amplas consequên-
cias. Quando se analisa o afastamento de Kuyper do 
calvinismo histórico, é possível constatar que foi algo 
pequeno, e não um caso de anuência de larga escala 
com o pensamento moderno. Mas mesmo um erro mi-
núsculo no assunto da regeneração pode estar prenhe 
de consequências não premeditadas. O que se aplica 
a Kuyper é também verdade a respeito de Dooyewe-
erd. As realizações são impressionantes, e muita coisa 
pode se mostrar de valor permanente. Mas elementos 
doentios das crenças nas mãos de discípulos menos 
talentosos podem tornar-se uma ameaça à própria 
causa que estão promovendo. A aversão à religião ex-
perimental por parte dos seguidores de Kuyper tem 
contribuído para uma veemente segmentação entre 
eles e os representantes do antigo calvinismo. A ten-
dência para a inovação doutrinária da presente gera-
ção ameaça uma deformação que ataca as raízes da Fé 
Reformada e do próprio Cristianismo histórico.

O calvinismo é um sistema equilibrado, e seus 
adeptos não são abalados por todo vento de doutrina. 
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O equilíbrio do doutrinário, experimental e prático 
é preservado. Nas palavras do “Rabi” John Duncan: 
“Mas se vocês pregarem doutrina e experiência e prá-
tica, pela bênção de Deus, vocês terão a cabeça, o co-
ração, as mãos, e os pés — um homem completo em 
Cristo Jesus” [94].

[94] William Knight, Colloquia Peripatetica, sexta ed. ampliada 
(Edimburgo: Oliphant Anderson and Ferrier, 1907), pág. 167.


