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AS MARCAS DE CRISTO 

"Quanto ao mais, ninguém me 
moleste; porque eu trago no corpo 

as marcas de Jesus."  
(Gl 6:17 ) 

JOÃO CALVINO 
JEAN CALVIN 

1509 - 1564 
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UMA VISÃO GERAL DO REFORMADOR 

CALVINO EM LINHAS GERAIS 

• Um dos principais protagonistas da Reforma 
Protestante do século XVI 
• O reformador que mais produziu obras 

teológicas 
• Um defensor radical da Supremacia de Deus 

e da Glória de Cristo 
• Intelectual brilhante - um "Gênio"  

CALVINO EM LINHAS GERAIS 

• Estudioso voraz das Escrituras 
• Mestre aplicado da Palavra  
• Viveu sob constante ameaça de perseguição e 

iminência de martírio 
• Um dos teólogos mais controversos que já 

existiu 
• 25 anos mais novo que Lutero, nunca se 

encontraram 

CALVINO EM LINHAS GERAIS 

• "Fraco, tímido, desanimado e efeminado como Calvino 
era por natureza, quando guiado pelo Espírito de Deus, 
nenhum perigo o amedrontava, nenhum inimigo 
interrompia seu progresso" (BÈZE, 1836, p. 117)  
• "O cuidado incomum de Calvino por todas as igrejas 

protestantes da Europa, merece os mais elevados 
louvores" (BÈZE, 1836, p. 113) 
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UMA CRONOLOGIA DA VIDA DE 
CALVINO 

CRONOLOGIA 
•  1509  
– Nasceu em 10/Julho em Noyon, França 
– Pai: Gérard Cauvin - advogado dos religiosos e secretário do 

bispo local 
– Mãe: Jeanne Lefranc  

•  1515 (6 anos) 
–  Morte da mãe quando 

•  1521 (12 anos) 
– Graças à influência do pai,  recebe alguns "cargos" eclesiásticos 

cuja renda lhe serviu como bolsa de estudos posteriormente 

CRONOLOGIA 
•  1523 (14 anos) 
– Vai residir em Paris para estudar no Collège de la Marche 

em preparação à universidade, onde aprende latim. 
– Transfere-se para uma escola mais famosa, Collège de 

Montaigu da Universidade de Paris, para estudar Teologia 
católico-romana 

•  1528 (19 anos) 
– Seu pai entra em conflito com a igreja e ordena que ele 

deixe a Teologia para estudar Direito na universidade de 
Orleans 

CRONOLOGIA 
•  1529 (20 anos) 
– Transfere-se para a universidade de Bourges, onde além 

de Direito, estuda Grego com um erudito Luterano (que 
possivelmente o expõe à fé protestante) 

•  1531 (22 anos) 
– Seu pai morre 
– Retorna a Paris e dedica-se à literatura clássica 

•  1532 (23 anos) 
– Publica um comentário sobre o a obra clássica de Lúcio 

Enéias Sêneca "De Clementina" 

CRONOLOGIA 
•  1533 (24 anos) 
– Converte-se à fé Protestante, possivelmente por influência 

de um primo (Robert Olivétan) 
– É acusado de ser co-autor de um discurso simpático às 

doutrinas Luteranas, proferido por Nicholas Cop, novo 
reitor da universidade. 
– O Rei Francisco I inicia uma perseguição à "Maldita Seita 

Luterana" - Calvino conseguiu fugir de Paris 
– Refugiou-se na casa de um amigo em Angoulême, onde 

começa a escrever As Institutas 
– Torna-se completamente devotado à causa da Reforma.  

CRONOLOGIA 
•  1534 (25 anos) 
– Retorna à cidade natal (Noyon) e renuncia a seu benefício 

eclesiástico 
•  1535 (26 anos) 
– Escreve o prefácio do Novo Testamento traduzido para o 

Francês por seu primo Robert Olivétan 
•  1536 (27 anos) 
– Publicada a 1ª edição das Institutas na Basiléia, com uma 

introdução em forma de carta ao rei Francisco I da 
França, contendo um apelo aos protestantes perseguidos 
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CRONOLOGIA 
•  1536 (27 anos) - continuação 
– Em viagem para Estrasburgo (fronteira com a Alemanha), teve 

que fugir de algumas manobras militares da guerra entre Carlos 
V (Itália) e Francisco I (França), indo parar em Genebra 
(Suíça) - uma cidade com 10 mil pessoas na época 
– Um reformador suíço (William Farel) soube da presença de 

Calvino ali e o procurou, convencendo-o a ajuda-lo naquela 
cidade que havia abraçado a fé protestante havia 2 meses 
– Assume responsabilidade de professor da Bíblia e em 4 meses é 

nomeado pastor da catedral de San Pierre (São Pedro) 

CRONOLOGIA 
•  1538 (29 anos) 
– Farrel e Calvino entraram em conflito com as autoridades civis de 

Genebra sobre questões eclesiásticas (disciplina, adesão à confissão 
de fé e práticas litúrgicas) 
– Ambos foram expulsos da cidade  
– Martin Bucer, reformador de Estrasburgo, ao saber da 

disponibilidade de Calvino, recrutou-o para trabalhar ali. 
– Calvino passou ali os 3 anos mais felizes da sua vida 
– Pastoreou uma igreja de 500 refugiados franceses 
– Escreveu muito: uma nova edição das Institutas, comentário de 

Romanos, "Resposta a Sadoleto"(apologia à fé protestante), e 
outras obras 

CRONOLOGIA 
•  1540 (31 anos) 
– Casou-se em 6 de Agosto com uma das ovelhas da sua igreja - 

Idelette de Bure, cujo marido morrera em decorrência da peste 
negra alguns meses antes. A viúva tinha 2 filhos. 

•  1541 (32 anos) 
– Genebra passa a ser governada por simpatizantes seus 
– Seu banimento é revogado e ele é declarado "Homem de Deus" 
– Ele é convidado a retornar: uma agonizante decisão, pois sabia que 

sua vida seria cheia de controvérsias e perigos 
– Em 13 de Setembro foi nomeado pastor da catedral de San Pierre, 

onde serviu até sua morte 

CRONOLOGIA 
•  1541 (32 anos) - continuação 
– Escreveu as "Ordenanças Eclesiásticas" - novo catecismo, liturgia e 

normas de conduta para a igreja que foi aprovada e adotada pelas 
autoridades civis 
– Durante muitos anos empenhou-se por transformar a libertina 

Genebra em uma cidade cristã.  
– Ao longo desses anos, embora estivesse constantemente 

enfermo, desenvolveu intensa atividade como pastor, pregador, 
administrador, professor e escritor. 
– Travou grandes lutas com os "libertinos" - famílias influentes que 

se alternavam no poder da cidade 

CRONOLOGIA 
•  1542 (33 anos) 
– Em 28/7 Nasce seu 1º filho, mas morre 2 semanas depois. O 

casal teve mais 2 filhos que também morreram logo depois de 
nascer 

•  1548 (39 anos) 
– Sua esposa morreu provavelmente de Tuberculose. Calvino nunca 

mais se casou 
– O estilo de vida que adotou só foi possível pois permaneceu 

solteiro e sem filhos.  

CRONOLOGIA 
• 1549 (40 anos) 
– Calvino já era muito conhecido na Europa 
– Graças à sua liderança, Genebra atraia muitos 

refugiados religiosos de todo o continente. 
– Ao regressarem a seus países, essas pessoas 

ampliavam ainda mais a fama de Calvino 
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CRONOLOGIA 
•  1553 (44 anos) 
– Calvino é o "acusador" do médico e teólogo Espanhol 

Miguel Serveto 
– Serveto havia fugido da inquisição e foi parar em 

Genebra. Sua teologia era herética e contrária à trindade. 
– O médico é condenado à morte na fogueira  
– Essa é a mais triste mancha na biografia do reformador, 

muito lamentada por muitos dos seus seguidores 

CRONOLOGIA 
•  1555 (46 anos) 
– Partidários de Calvino voltaram a ter controle sobre a cidade. 

Calvino ganha uma grande influência jurídica e política 
– Como advogado, Calvino ajuda a reformular as leis da cidade, a 

criar um sistema educacional mais acessível e incentivou a 
iniciativas filantrópicas, como um hospital e um fundo de 
assistência a estrangeiros pobres 

•  1559 (50 anos) 
– Calvino tora-se cidadão de Genebra 
– Foi inaugurada a Academia de Genebra, destinada à formação de 

pastores 
– Publicou a última edição das Institutas 

CRONOLOGIA 
• 1564 (55 anos) 
– Calvino morre. 
– Seu último pedido foi atendido: foi sepultado 

discretamente em um local desconhecido. 
– Não queria que homenagens póstumas à sua pessoa 

ofuscassem a Glória de Deus 

CALVINO: O ESTADISTA 

CALVINO: O ESTADISTA 

• "Enquanto o alvo de Lutero foi o de ensinar 
uma verdadeira soteriologia, o de Calvino foi 
o de construir um Estado à imagem da 
verdade de Deus" (Fairban apud Stevenson, 
1907, p. 119)  

CALVINO: O ESTADISTA 

• "Calvino era advogado e também pregador. 
Seu treinamento legal o colocou em um bom 
lugar na organização do sistema doutrinário, 
político e disciplinar de Genebra" 
(Stevenson, 1907, p. 128)  



Biografias - As Marcas de Cristo 
João Calvino 

Igreja Batista Cidade Universitária 
Escola Bíblica - Dez/2014 6 

CALVINO: O ESTADISTA 

• "Ele (Calvino) não escapou da caricatura, 
censura e desprezo. Mas conseguiu impor sua 
vontade sobre as pessoas que, no final, 
muito lucraram com a sua influência, na 
moral, na boa ordem, na inteligência, na 
influência entre os vizinhos e na manutenção 
do seu bom nome." (Stevenson, 1907, p. 
128)  

CALVINO: O ESTADISTA 

• "Bruxaria, blasfêmia e heresia foram 
considerados tão malignos quanto mentira, 
fornicação e assassinato mesmo por gerações 
depois dos dias do grande reformador"  
(Stevenson, 1907, p. 135) 

O ESTADO "CLEROCRÁTICO" 

• Calvino se tornou o legislador da cidade 
• Igreja e Estado ficaram unidas na 

implementação da ordem pública 
• A meta era fazer de Genebra uma 

"comunidade cristã" 
• Pelo batismo (inclusive o infantil), 

praticamente todos os cidadãos eram 
automaticamente "membros" da igreja 

O ESTADO "CLEROCRÁTICO" 

• Calvino convenceu as autoridades civis a 
tratar dos casos graves de disciplina 
eclesiástica 
• O "código civil" incorporou o código de ética 

da igreja 
• Os líderes da igreja eram "vigilantes" dos 

cidadãos. 
• A igreja "acionava" as autoridades 

O ESTADO "CLEROCRÁTICO" 

• "Na administração de disciplina havia uma 
imparcialidade altamente vigorosas: nem 
sexo, nem posição, nem a pessoa que está 
sendo considerada importava. Os olhos dos 
anciãos estavam por toda parte. Todo ato 
indecoroso era relatado." (Stevenson, 1907, p. 134) 

EXEMPLOS DE PUNIÇÕES NO PERÍODO DE CALVINO 

Incidentes registrados nas atas da Cidade: 
(Stevenson, 1907, p. 134-140) 
• Várias mulheres (inclusive a esposa de um 

Capitão-General) foram presas por dançar 
• Um herói de guerra e um amigo de Calvino 

tiveram que prestar contas às autoridades 
por que jogaram dados 
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EXEMPLOS DE PUNIÇÕES NO PERÍODO DE CALVINO 

• Três homens que riram durante um sermão 
foram presos por três dias 
• Três crianças foram punidas pois ficaram 

fora da igreja para comer bolo 
• Um garoto foi chicoteado pois chamou sua 

mão de "demônia" 

EXEMPLOS DE PUNIÇÕES NO PERÍODO DE CALVINO 

• Jaques Gruet, a primeira vítima fatal do 
novo sistema disciplinar, foi decapitado por 
motim e blasfêmia 
• Uma garota foi decapitada por bater nos pais 
• Alguém que falou mal da pregação de Calvino 

foi preso e torturado diariamente por um 
mês antes de ser decapitado 

EXEMPLOS DE PUNIÇÕES NO PERÍODO DE CALVINO 

• Um homem bêbado que caluniou Calvino foi 
preso e condenado. Sua pena foi caminhar 
pelas ruas com uma tocha na mão 
implorando por perdão 

EXEMPLOS DE PUNIÇÕES NO PERÍODO DE CALVINO 

• Miguel Servetus (médico e teólogo espanhol), 
foi levado a julgamento por heresia, e 
Calvino em pessoa foi seu acusador. Ele foi 
condenado à morte na fogueira. 
• Pessoas foram queimadas vivas por bruxaria 

e heresia 
• Só nos anos de 1558 e 1559, 414 casos de 

punições estão registrados nas atas da 
cidade. 

EXEMPLOS DE PUNIÇÕES NO PERÍODO DE CALVINO 

Mais sobre as punições da época de Calvino: 
(Monter, 2012, p. 153) 
• 89 execuções foram realizadas em Genebra 

entre 1542 e 1554 
• 57 foram por bruxaria  

AS OBRAS DE CALVINO 
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OBRAS DE CALVINO 

As Institutas da Religião Cristã 
•  Seu trabalho mais notável 
•  Calvino revisou e ampliou diversas vezes,  
•  A 1ª edição (1536) em Latim,  visava ser um 

"Catecismo" para os protestantes franceses recém 
convertidos 
– Tinha somente 6 capítulos abordando: 
•  a Lei, o credo apostólico, a oração do Senhor, os 

sacramentos (verdadeiros e falsos) e a liberdade cristã 

OBRAS DE CALVINO 
As Institutas da Religião Cristã 
•  Em 1539, publicou a 2ª edição em Latim 3 x maior. No mesmo ano, 

traduziu para o Francês para os que não liam Latim. 
•  Em 1543 publicou uma 3ª edição ampliada (Latim) 
•  Em 1545 publicou a tradução para o Francês 
•  Em 1550 publicou uma 4ª edição (Latim) 
•  Em 1551 publicou a tradução para o Francês 
•  Em 1559 publicou a 5ª edição (final) em Latim (4 volumes) 
•  Em 1560 publicou a a tradução para o Francês 

OBRAS DE CALVINO 

Comentários Bíblicos: 
• 23 livros do AT  
• Todos os livros do NT exceto 2 e 3 João e 

Apocalipse 

OBRAS DE CALVINO 
23 Comentários Bíblicos do AT: 
•  1551 - Isaías (expandido em 1559) 
•  1554 - Gênesis 
•  1557 - Salmos 
•  1563 - Êxodo e Deuteronômio 
•  1564 - Josué 
•  Publicado por alunos seus com base em notas de aulas: 
– 1557 - Oséias 
– 1559-1560 - Todos os 12 Profetas Menores 
– 1561 - 1562 - Daniel 
– 1563 - 1565 - Jeremias e Lamentações 
– 1565 - Ezequiel 1 a 20:44 

OBRAS DE CALVINO 
24 Comentários Bíblicos do NT: 
•  1540 - Romanos 
•  1546 - 1 e 2 Coríntios 
•  1548 - Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses 
•  1548 - 1 e 2 Timóteo 
•  1549 - Hebreus 
•  1550 - 1 e 2 Tessalonicenses, Tito e Filemom 
•  1551 - Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 João e Judas 
•  1552 - Atos 
•  1553 - João 
•  1555 - Mateus, Marcos e Lucas 

PALAVRAS DE ARMÍNIO SOBRE SUA OBRA 
(1560-1609) 

"Além do estudo das Escrituras, que eu ardentemente enfatizo, eu exorto meus 
pupilos a lerem atentamente os comentários de Calvino, os quais eu exalto em 
termos mais elevados do que os do próprio Helmich (religioso Holandês 
1551-1608). Eu afirmo que ele sobrepuja todos, além de qualquer comparação, 
na interpretação da Escritura, e que seus comentários tornaram-se até mais 
valiosos do que os escritos nos foram passados pela biblioteca dos pais. Assim, 
eu reconheço que ele possuiu, acima de muitos outros, ou melhor, acima de 
todos os outros homens, o que pode ser chamado de um proeminente espírito 
de profecia. Suas Institutas devem ser estudadas na sequência do catecismo de 
Heidelberg pois contém uma completa explanação, mas de forma criteriosa, 
assim como com qualquer escrito de homem." (Disponível em: <http://
www.theopedia.com/John_Calvin> Acesso em: 4/12/2014) 
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OUTRAS OBRAS DE CALVINO 
•  Calvino era um pregador muito aplicado 
•  De 1541 (VOLTA À GENEBRA) em diante, Calvino pregou quase que 

diariamente. 
–  Dias da semana ele ensinava o AT, nos Domingos pela manhã ele ensinava o NT e à 

noite os Salmos 
•  A partir de 1549 seus sermões passaram a ser registrados e publicados. 

Posteriormente foram guardados na biblioteca de Genebra 
•  Mais de  1544 sermões que foram preservados (muitos se perderam) 

foram reunidos e publicados em 1936  - "Supplementa Calviniana" 
•  Há mais de 200 sermões recentemente encontrados e não publicados. Há 

centenas de sermões ainda perdidos.  

CALVINO: O TEÓLOGO 

Apenas alguns Exemplos da Vasta 
Teologia de Calvino 

FORMA DE BATISMO 

• "Calvino definiu as formas para o batismo e 
santa comunhão. Como método de batismo, 
Calvino destacava a imersão, pois era o 
modo primitivo, mas outros modos eram 
igualmente válidos" (Stevenson, 1907, p. 
108) 

BATISMO INFANTIL 

• "Se o pacto se mantém firme e fixo, ele não 
é menos aplicável às crianças dos Cristãos 
nos dias atuais, do que era às crianças dos 
Judeus no Antigo Testamento" (Calvin, 1845, 
p. 1053) 

PREDESTINAÇÃO 
•  "Dizemos, então, que a Escritura mostra muito claramente 

que Deus, pelo Seu conselho eterno e imutável, determinou 
de uma vez por todas, aqueles a quem era o seu prazer um 
dia admitir para a salvação, e aqueles que, por outro lado, 
era o seu prazer condenar à danação. Afirmamos que este 
conselho, no que diz respeito aos eleitos, se baseia em sua 
misericórdia livre, sem qualquer respeito à dignidade 
humana, ao passo que aqueles a quem ele condena à 
danação são excluídos do acesso à vida por um julgamento  
justo e inatacável, mas ao mesmo tempo incompreensível" 
(Calvin, 1845, p 746) 

PREDESTINAÇÃO 

• "Nós de fato atribuímos tanto a presciência 
quanto a predestinação a Deus. Mas dizemos 
que é absurdo fazer a segunda subordinada 
à primeira" (Calvin, 1845, p. 742) 
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SALVAÇÃO 

• Segundo Calvino: (Geisler, 2001, pp. 177-182) 
– O sangue de Cristo satisfez Deus por todos os 
pecados do mundo 
– Cristo sofreu e proporcionou salvação a toda a 
raça humana 
– A culpa do mundo inteiro foi colocada sobre 
Cristo 

SALVAÇÃO 

• Segundo Calvino: (Geisler, 2001, pp. 177-182) 
– A salvação é limitada no seu efeito, mas não na 
sua oferta 
– A salvação é aplicada somente aos que crêem 
– Mesmo os perdidos foram comprados por Cristo 
– Nenhuma pessoa é impedida de ser salva 
– A incredulidade é a razão pela qual alguns nõ 
recebem os benefícios da morte de Cristo 

SALVAÇÃO 

• "O que quer que Calvino tenha dito para 
encorajar os Cinco pontos dos calvinistas 
extremados, ele certamente negou a expiação 
limitada como eles a entendem. Para Calvino 
a expiação é universal na extensão e limitada 
somente na aplicação". (Geisler, 2001, p. 182) 

A INFLUÊNCIA DE CALVINO NA 
HISTÓRIA DA TEOLOGIA 

O "CALVINISMO" 

TULIP - SUA ORIGEM 

• Em 1610, seguidores posteriores de Jacó 
Armínio apresentaram uma 
"Objeção" ("Remonstrance") aos ensinos 
de Calvino - daí seu nome: "Remonstrants". 
• Tal objeção foi assinada por 46 ministros da 

igreja holandesa  
• Essa objeção "dividiu" teologicamente o país 

TULIP - SUA ORIGEM 

• Sua objeção tinha 5 tópicos: 
• 1- Eleição condicionada à Fé prevista 
• 2-Expiação Universal 
• 3-A necessidade de regeneração se alguém é 

salvo 
• 4-A resistibilidade à graça 
• 5-Incerteza da perseverança dos santos 
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TULIP - SUA ORIGEM 

• Os seguidores de Calvino reagiram, e 
responderam com uma contra-objeção 
• Anos depois, em um "Sínodo" na cidade de 

Dort, a controvérsia foi "resolvida" 
• Desta assembleia participaram ministros 

"votantes" de 8 países. 

TULIP - SUA ORIGEM 

• Total Depravation 
• Unconditional Election 
• Limited Expiation 
• Irressitible Grace 
• Perseverance of the Saints 

CALVINO E O CALVINISMO 

• Embora muitos Calvinistas afirmem que os 5 
pontos encontram respaldo em Calvino, 
pode-se dizer com certeza que Calvino não 
era tão "Calvinista" 
• Como já visto, Calvino não cria na Expiação 

Limitada (Geisler, 2001, p.178 - 182) 

CALVINO E O CALVINISMO 

• "Embora Calvino tivesse uma mente brilhante e 
sistemática, seus sucessores do século XVII 
sistematizaram a sua teologia ainda mais. Ela se 
tornou mais detalhada e caiu num modelo chamado 
escolasticismo" (Olson, 2011, p. 33) 
• "Alguns teólogos históricos creem que Calvino 

ficaria muito descontente com a natureza 
extremamente sistemática e escolástica do 
Calvinismo" (Olson, 2011, p. 38) 

DESTAQUE DE ALGUMAS  
VIRTUDES DE CALVINO 

FONTE DE INSPIRAÇÃO E  
INFLUÊNCIA PARA NÓS 

ZELO EXTREMO PELA OBRA 

• "... seguindo a verdade em amor, 
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, 
Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado 
e consolidado pelo auxílio de toda junta, 
segundo a justa cooperação de cada parte, 
efetua o seu próprio aumento para a 
edificação de si mesmo em amor." (Ef 4:15-16) 
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ZELO EXTREMO PELA OBRA 

• "O curso de sua vida foi irrevogavelmente 
alterado - não só geográfica mas vocacionalmente. 
Nunca mais ele iria trabalhar no que chamava de 
'tranquilidade dos estudos'. A partir dali (ida 
para Genebra), cada página dos 48 volumes de 
livros, tratados, sermões, comentários e cartas 
que escreveu foram forjadas na bigorna da 
responsabilidade pastoral " (Piper, 2009, p. 32) 

AMOR EXTREMO À IGREJA DE CRISTO 
•  "Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi 

dada: se profecia, seja segundo a proporção da fé; se 
ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina 
esmere-se no fazê-lo; ou o que exorta faça-o com 
dedicação; o que contribui, com liberalidade; o que preside, 
com diligência; quem exerce misericórdia, com alegria. O 
amor seja sem hipocrisia. detestai o mal, apegando-vos ao 
bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor 
fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, 
não sejais remissos; sede fervorosos de espírito, servindo ao 
Senhor" (Rm 12:6-10) 

AMOR EXTREMO À IGREJA DE CRISTO 

• "O cuidado incomum de Calvino por todas as 
igrejas protestantes da Europa, merece os 
mais elevados louvores" (BÈZE, 1836, p. 
113) 

TRABALHADOR INCANSÁVEL 

• "porque, vos recordais, irmãos, do nosso 
labor e fadiga; e de como, noite e dia 
labutando para não vivermos à custa de 
nenhum de vós, vos proclamamos o 
evangelho de Deus." (1Ts 2:9) 

TRABALHADOR INCANSÁVEL 

• "Quando nós o admoestamos e imploramos 
que deixasse, pelo menos durante sua 
enfermidade, o trabalho de ditar e escrever, 
ele respondeu: 'Poderia meu Senhor me 
encontrar ocioso se retornasse?'" 
(Bèze, 1836, p. 79)  

PAIXÃO PELA PALAVRA DE DEUS 

• "Jamais tires da minha boca a palavra da 
verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a 
minha esperança."(Sl 119:43) 
• "Para mim vale mais a lei que procede de 

tua boca do que milhares de ouro ou de 
prata." (Sl 119:72) 
• "Quanto amo a tua lei! É a minha 

meditação, todo o dia!" (Sl 119:97) 
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PAIXÃO PELA PALAVRA DE DEUS 

• "Nos seus vinte e poucos anos Calvino 
experimentou o milagre de ter os olhos cegos 
de seu espírito abertos pelo Espírito de Deus. 
E o que ele viu imediatamente, e sem 
nenhuma intervenção desencadeada por 
raciocínios humanos, eram duas coisas tão 
entrelaçadas que iriam definir o resto de sua 
vida:..." 

PAIXÃO PELA PALAVRA DE DEUS 

• "... A majestade de Deus e da Palavra de 
Deus. A Palavra defendia a majestade, e a 
majestade demandava a Palavra. Por conta 
disso, ele seria um homem totalmente 
dedicado à exposição da majestade de Deus 
mediante a exposição da Palavra de 
Deus." (Piper, 2009, p. 27). 

CONFIANÇA NA SOBERANIA DE DEUS 

• "Sabemos que todas as coisas cooperam 
para o bem daqueles que amam a Deus, 
daqueles que são chamados segundo o seu 
propósito." (Rm 8:28) 

CONFIANÇA NA SOBERANIA DE DEUS 

• "'O Senhor certamente nos infligiu uma 
ferida severa e angustiante com a morte do 
nosso filhinho. Mas Ele mesmo é um Pai e 
melhor sabe o que é bom para suas 
crianças.' Este é o tipo de submissão à 
soberana mão de Deus que Calvino 
manifestou em todos as suas incontáveis 
provações" (Piper, 2009, p. 36) 

SACRIFÍCIOS PESSOAIS PELO SENHOR E SUA OBRA 

• "Bem-aventurados sois quando, por minha 
causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e, 
mentindo, disserem todo mal contra 
vós." (Mt 5:11) 
• "Porque, se for da vontade de Deus, é 

melhor que sofrais por praticardes o que é 
bom do que praticando o mal." (1Pe 3:17) 

SACRIFÍCIOS PESSOAIS PELO SENHOR E SUA OBRA 

• "Ele escreveu aos seus médicos, em 1564, quando 
ele tinha 53 anos de idade, e descreveu sua 
intensa dor: ele cuspia sangue, tremia, tinha gota 
e suportava 'sofrimentos dolorosos' de suas 
hemorroidas. Mas o pior de tudo parecia ser as 
pedras nos rins que tinha que suportar, sem o 
alívio de qualquer sedativo" (Piper, 2009, p. 40) 
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SACRIFÍCIOS PESSOAIS PELO SENHOR E SUA OBRA 

• "Acima de toda essa pressão e sofrimento físico 
estavam as ameaças à sua vida. Ele estava 
familiarizado com o som dos revoltosos fora de 
sua casa [em Genebra] ameaçando jogá-lo no rio 
e disparando seus mosquetes." (Piper, 2009, p. 41) 

PAIXÃO PELA GLÓRIA DE DEUS 

• "Ao Deus único e sábio seja dada glória, por 
meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos 
séculos. amém!"(Rm 16:27 ) 
• "Convém que ele cresça e que eu 

diminua." (Jo 3:30) 

PAIXÃO PELA GLÓRIA DE DEUS 

• "O slogan abrangedor da Fé Reformada é 
este: a obra da graça no pecador é um 
espelho da glória de Deus" (Voz apud Piper, 2009, p. 17) 
• "Espelhar a Glória de Deus é o significado da 

vida e ministério de Calvino" (Piper, 2009, p. 17) 


