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PREFÁCIO

A

Sociedade Holandesa Reformada de Tradução (DRTS) foi formada em
1994 por um grupo de empresários e profissionais, pastores e professores de
seminário, representando cinco diferentes denominações reformadas, para patrocinar a tradução e facilitar a publicação, em inglês, de clássicos teológicos
reformados e literatura religiosa publicada em língua holandesa. Ela é incorporada como uma entidade sem fins lucrativos no Estado de Michigan e governada por um conselho de diretores.
Crendo que a tradição reformada holandesa tem muitas obras valiosas que
merecem uma distribuição mais ampla do que a que é permitida pela limitada
acessibilidade da língua holandesa, os membros da sociedade procuram ampliar
e fortalecer a fé reformada. O primeiro projeto da DRTS é a tradução definitiva
da Gereformeerde Dogmatiek (Dogmática Reformada) de Hermann Bavinck em
quatro volumes. A sociedade convida aqueles que compartilham de seu empenho
e visão de difusão da fé reformada a escrever para informações adicionais.
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INTRODUÇÃO

DO
ORGANIZADOR

C

om a publicação deste primeiro volume completo da Dogmática Reformada de Herman Bavinck, a Sociedade Holandesa Reformada de Tradução alcançou um grande marco em seu projeto de publicar, no prazo de dez anos, toda
a tradução inglesa da obra holandesa de Bavinck em quatro volumes. Anteriormente, tinham sido publicados dois volumes parciais da obra, um sobre a unidade da escatologia,1 e o outro sobre a unidade da criação.2 O presente trabalho
é a tradução de todo o primeiro volume da obra magistral de Herman Bavinck,
material nunca antes traduzido para o inglês. Uma palavra ou duas sobre o homem e o teólogo Bavinck são apropriadas neste momento. Quem foi Herman
Bavinck e por que esta obra de teologia é tão importante?
A Gereformeerde Dogmatiek de Herman Bavinck, publicada originalmente
há mais de cem anos, representa o ápice final de quatro séculos de reflexão teológica reformada holandesa marcadamente produtiva. Pelas numerosas citações
feitas por Bavinck de grandes teólogos reformados holandeses, como Voetius,
De Moor, Vitringa, van Mastricht, Witsius e Walaeus, bem como do importante Synopsis purioris theologiae3 de Leiden, fica claro que ele conhecia bem
essa tradição e a considerava como sua. Ao mesmo tempo, é mister observar
também que Bavinck não foi simplesmente um cronista do passado de ensino
de sua própria igreja. Ele se ocupou seriamente de outras tradições teológicas,
notadamente a católica romana e as modernas teologias liberais protestantes,
garimpou eficazmente os pais da igreja e grandes pensadores medievais e colocou seu próprio selo neocalvinista em sua Dogmática Reformada.
Herman Bavinck, The Last Things: Hope for This World and the Next, org. John Bolt e trad. John Vriend (Grand
Rapids: Baker, 1996). Este volume representou a segunda metade do volume 4 da Gereformeerde Dogmatiek.
2
Herman Bavinck, In the Beginning: Foundations of Creation Theology, org. John Bolt e trad. John Vriend (Grand
Rapids: Baker, 1999). Este volume representou a segunda metade do volume 2 da Gereformeerde Dogmatiek.
3
A Synopsis de Leiden, publicada originalmente em 1625, é um grande manual de doutrina reformada, assim
definida pelo Sínodo de Dort. Ela serviu como livro-texto de referência para o estudo da teologia reformada até o
século 20 (ela é citada até mesmo por Karl Barth, em sua Church Dogmatics). Como uma obra original de referência
da teologia clássica reformada holandesa, é comparável à Reformed Dogmatics de Heinrich Heppe, do século 19, a
mais ampla antologia continental (Londres: Allen & Unwin, 1950). Enquanto servia como ministro de uma igreja
cristã reformada em Franeker, Friesland, Bavinck publicou a sexta e definitiva edição deste manual, em 1881.
1
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KAMPEN

E LEIDEN
Para entender o tempero característico de Bavinck, é necessária uma breve
orientação histórica. Herman Bavinck nasceu em 13 de dezembro de 1854. Seu
pai foi um influente ministro da Igreja Reformada Cristã Holandesa (Christelijke Gereformeerde Kerk), que havia se separado da Igreja Reformada Nacional na Holanda vinte anos antes.4 A separação de 1834 foi, em primeiro lugar,
um protesto contra o controle da Igreja Reformada Holandesa pelo Estado. Ela
também entrou em uma longa e rica tradição de divergência eclesiástica em
questões de doutrina, liturgia e espiritualidade, assim como de política. Em
particular, deve-se fazer menção aqui ao equivalente holandês do Puritanismo
britânico, a assim chamada Segunda Reforma5 (Nadere Reformatie), o influente
movimento do século 17 e início do século 18 de teologia e espiritualidade experimental reformada,6 e o movimento reavivalista, evangélico, internacional
e aristocrático do início do século 19, conhecido como o Réveil.7 A igreja de
Bavinck, sua família e sua própria espiritualidade foram, assim, definitivamente
moldados por fortes parâmetros de profunda espiritualidade reformada pietista.
Também é importante observar que, embora as fases iniciais do pietismo holandês afirmassem a teologia reformada ortodoxa e não fossem separatistas em
sua eclesiologia, por volta da metade do século 19 o grupo divisionista tinha se
tornado significativamente separatista e sectário em sua perspectiva.8
A segunda grande influência sobre o pensamento de Bavinck vem do período de sua formação teológica, na Universidade de Leiden. A Igreja Reformada Holandesa tinha seu próprio seminário, o Kampen Theological School,
fundado em 1854. Bavinck, depois de estudar em Kampen por um ano (187374), manifestou o desejo de estudar na faculdade teológica da Universidade de
Leiden, uma faculdade famosa por sua abordagem “científica”, agressivamente
modernista, da teologia.9 Sua comunidade eclesiástica, inclusive seus pais, fiPara uma breve descrição do contexto e do caráter da separação da igreja, veja James D. Bratt, Dutch Calvinism in Modern America (Grand Rapids: Eerdmans, 1984), c. 1, “Secession and its Tangents”.
5
Veja Joel R. Beeke, “The Dutch Second Reformation (Nadere Reformatie)”, Calvin Theological Journal 28
(1993): 298-327.
6
A realização teológica de maior importância da Nadere Reformatie é a piedosa e teologicamente rica obra de
Wilhelmus à Brakel, Redelijke Godsdienst, publicada originalmente em 1700 e frequentemente a partir de então
(incluindo vinte edições holandesas somente no século 18!). Esta obra está agora disponível em tradução inglesa:
The Christian’s Reasonable Service, trad. Bartel Elshout, 4 vols. (Ligonier, Pa.: Soli Deo Gloria, 1992-95).
7
A obra-padrão para o Réveil é M. Elizabeth, Het Protestantse Réveil in Nederland en Daarbuiten, 1815-1865
(Amsterdã: Paris, 1970). Bratt também dá um breve resumo em Dutch Calvinism in Modern America, 10-13.
8
O próprio Bavinck chamou atenção para isso em seu discurso reitoral em Kampen, em 1888, quando ele
lamentou que a emigração separatista para a América foi um afastamento espiritual, um abandono da “Pátria e
uma perda para a incredulidade” (“The Catholicity of Christianity and the Church”, trad. John Bolt, Calvin Theological Journal 27 [1992]: 246). A erudição histórica recente, contudo, sugere que esta observação de separatismo
e alienação cultural não deve ser levada ao exagero. Embora claramente fosse uma comunidade marginalizada na
Holanda, os separatistas não foram indiferentes às responsabilidades educacionais, sociais e políticas. Veja John
Bolt, “Nineteenth- and Twentieth-Century Dutch Reformed Church and Theology: A Review Article”, Calvin
Theological Journal 28 (1993): 434-42.
9
Para uma visão panorâmica das principais escolas de teologia reformada holandesa no século 19, veja James
Hutton MacKay, Religious Thought in Holland during the Nineteenth Century (Londres: Hodder & Stoughton,
4
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cou chocada com essa decisão, que Bavinck explicou como sendo um desejo de
“tornar-se familiarizado com a teologia moderna em primeira mão” e receber
“uma formação mais científica do que a que a Theological School é atualmente
capaz de oferecer”.10 A experiência de Leiden deu origem àquilo que Bavinck
entendeu como sendo a tensão em sua vida entre seu compromisso com a teologia e a espiritualidade ortodoxas e seu desejo de entender e apreciar tudo o que
pudesse sobre o mundo moderno, inclusive sua visão de mundo e sua cultura.
Um impressionante e comovente registro em seu diário pessoal no início de
seu período de estudos em Leiden (23 de setembro de 1874) indica sua preocupação em ser fiel à fé que ele havia publicamente professado na Igreja Cristã
Reformada de Zwolle, em março desse mesmo ano: “Permanecerei firme [na
fé]? Deus permita que sim”.11 Durante a realização de seu trabalho doutoral em
Leiden, em 1880, Bavinck reconheceu francamente o esgotamento espiritual
que Leiden havia lhe custado: “Leiden beneficiou-me de muitas formas: espero sempre reconhecer isso agradecidamente. Mas ela também me empobreceu
grandemente, roubou-me não apenas muito lastro (pelo que estou feliz), mas
também muito daquilo que eu recentemente, em especial quando prego, reconheço como vital para minha própria vida espiritual”.12
Portanto, não é incorreto caracterizar Bavinck como um homem entre dois
mundos. Um de seus contemporâneos certa vez o descreveu como “um pregador da igreja separada e um representante da cultura moderna”, concluindo:
“Essa foi uma característica marcante. Nessa dualidade é que se encontra a
importância de Bavinck. Essa dualidade é também um reflexo da tensão – às
vezes crise – na vida de Bavinck. Em muitos aspectos, é uma coisa simples ser
um pregador da igreja separatista e, em certo sentido, também não é difícil ser
uma pessoa moderna. Mas de modo algum é simples ser uma coisa e outra”.13
Contudo, não é necessário confiar apenas no testemunho de outras pessoas. Bavinck resume claramente essa tensão em seu próprio pensamento em um ensaio
sobre o grande teólogo protestante liberal do século 19, Albrecht Ritschl:
Portanto, enquanto a salvação em Cristo era antigamente considerada primariamente um meio para separar o homem do pecado e do mundo, para
prepará-lo para a bem-aventurança celestial e fazer com que ele ali desfru1911). Para uma discussão mais detalhada sobre a escola “modernista”, veja K. H. Roessingh, De Moderne Theologie in Nederland: Hare Voorbereiding em Eerste Periode (Groningen: Van der Kamp, 1915); Eldred C. Vanderlaan, Protestant Modernism in Holland (Londres e Nova York: Oxford University Press, 1924).
10
R. H. Bremmer, Herman Bavinck en Zijn Tijdgenoten (Kampen: Kok 1966), 20; cf. V. Hepp, Dr. Herman
Bavinck (Amsterdã: W. Ten Have, 1921), 30.
11
Bremmer, Herman Bavinck en Zijn Tijdgenoten, 19.
12
Hepp, Dr. Hermann Bavinck, 84.
13
Citado por Jan Veenhof, Revelatie en Inspiratie (Amsterdã: Buijten & Schipperheijn, 1968), 108. O contemporâneo citado é o jurista reformado A. Anema, que foi um colega de Bavinck na Free University of Amsterdam.
Uma avaliação semelhante de Bavinck como um homem entre dois pólos é feita por F. H. von Meyenfeldt, “Prof.
Dr. Herman Bavinck: 1854-1954, ‘Christus en de Cultuur’”, Polemios 9 (15 de outubro de 1954); e G. W. Brillenburg-Wurth, “Bavincks Levenstrijd”, Gereformeerde Weekblad 10.25 (17 de dezembro de 1954).
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tasse sossegadamente da comunhão com Deus, Ritschl postula exatamente
o oposto: o propósito da salvação é precisamente capacitar a pessoa, uma
vez livre do sentimento opressivo do pecado e vivendo na consciência de
ser filha de Deus, a exercer sua vocação terrena e cumprir seu propósito
moral neste mundo. A antítese, portanto, é absolutamente clara: de um lado,
uma vida cristã que considera que o mais nobre objetivo, aqui e na vida por
vir, é a contemplação de Deus e a comunhão com ele e, por essa razão (sendo sempre mais ou menos hostis às riquezas de uma vida terrena) corre o
perigo de cair no monasticismo ou no ascetismo, pietismo e misticismo; e
do lado de Ritschl, uma vida cristã que considera que seu mais nobre objetivo é o reino de Deus, isto é, o compromisso moral da humanidade, e, por
essa razão (sendo sempre mais ou menos contrário à solidão e à tranqüila
comunhão com Deus), corre o perigo de se degenerar em um Pelagianismo
frio e um moralismo insensível. Pessoalmente, ainda não vejo uma forma
de combinar os dois pontos de vista, mas sei que há muitas coisas excelentes em ambos, e que ambos contêm verdades inegáveis.14

Uma certa tensão no pensamento de Bavinck entre as alegações da modernidade, particularmente sua orientação terrena, científica, e a corrente pietista
reformada da ortodoxia de manter-se afastada da cultura moderna, continua a
desempenhar seu papel até mesmo em sua teologia madura, expressa na Dogmática Reformada. Em sua escatologia, por exemplo, Bavinck, de uma forma
extremamente sutil, continua a falar favoravelmente de certas ênfases na perspectiva terrena de Ritschl.15
Na teologia da criação de Bavinck vemos a tensão constante em seus esforços incansáveis para entender e, quando acha apropriado, afirmar, corrigir ou
repudiar as modernas alegações científicas à luz do ensino cristão e escriturístico.16 Bavinck leva a sério a filosofia moderna (Kant, Schelling, Hegel), Darwin
e as alegações das ciências geológicas e biológicas, mas nunca faz isso de forma imponderada. Sua prontidão para se engajar seriamente, como teólogo, no
pensamento e na ciência modernos é o selo de qualidade de sua obra exemplar.
É preciso dizer que, embora a estrutura teológica de Bavinck continue sendo
um guia valioso para os leitores contemporâneos, muitos de seus temas específicos tratados neste volume são datados por seu próprio contexto do século 19.
Como o próprio Bavinck ilustra tão bem, os teólogos reformados e os cientistas
de hoje aprendem não por uma volta à condição original, mas por novas atitudes diante de desafios novos e contemporâneos.
14
H. Bavinck, “De Theologie van Albrecht Ritschl”, Theologische Studiën 6 (1888): 397. Citado por Veenhof,
Revelatie en Inspiratie, 346-47, ênfase acrescentada por Veenhof. Kenneth Kirk argumenta que essa tensão, que
ele caracteriza como sendo entre o “rigorismo” e o “humanismo”, é um conflito fundamental na história da ética
cristã, desde o início. Veja K. Kirk, The Vision of God (Londres: Longmans, Green, 1931), 7-8.
15
Bavinck, The Last Things, 161 (Reformed Dogmatics, n. 578). De acordo com Bavinck, a perspectiva terrena de Ritschl “significa uma importante verdade” contra aquilo que ele chama de “sobrenaturalismo abstrato da
Igreja Ortodoxa Grega e Católica Romana”.
16
Bavinck, In the Beginning, passim (Reformed Dogmatics, n. 250-306).
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GRAÇA

E NATUREZA
É, portanto, simples demais caracterizar Bavinck meramente como um homem
preso entre dois esforços aparentemente imensuráveis em sua alma, o do pietismo do outro mundo e o do modernismo deste mundo. Seu coração e sua mente
buscavam uma síntese trinitária entre Cristianismo e cultura, uma cosmovisão
cristã que incorporasse o que há de melhor e de verdadeiro no pietismo e no modernismo, enquanto, acima de tudo, honrasse a riqueza teológica e confessional
da tradição reformada desde a época de Calvino. Depois de comentar a análise
da grande síntese medieval e a necessidade de que os cristãos contemporâneos
aceitem essa análise, Bavinck expressou sua esperança de uma síntese nova e
melhor: “Nesta situação, não é infundada a esperança de que é possível uma
síntese entre Cristianismo e cultura, por mais antagônicos que eles sejam entre
si no presente. Se Deus verdadeiramente veio a nós em Cristo, e é, também
nesta época, o Preservador e Governador de todas as coisas, tal síntese é não
apenas possível, mas também necessária, e deve ser realizada em seu próprio
tempo”.17 Bavinck encontrou o veículo para essa síntese na cosmovisão trinitária do Neocalvinismo holandês e tornou-se, ao lado do pioneiro visionário do
Neocalvinismo, Abraham Kuyper,18 um de seus principais e mais respeitados
porta-vozes, além de seu principal teólogo.
Ao contrário de Bavinck, Abraham Kuyper cresceu na Igreja Reformada Nacional da Holanda em um contexto adequadamente moderado-modernista. Os
anos de estudo de Kuyper, também em Leiden, confirmaram-no em sua orientação modernista até que uma série de experiências, especialmente durante os anos
em que trabalhou como pastor de uma igreja, provocou sua conversão dramática
para a ortodoxia reformada calvinista.19 A partir dessa época, Kuyper se tornou
um vigoroso oponente do espírito moderno na igreja e na sociedade20 – que ele
caracterizou pelo canto da sereia da Revolução Francesa, “Ni Dieu! Ni maître!”21
– explorando todos os caminhos para se opor a ele com uma cosmovisão alternativa, ou, como ele a chamava, o “sistema de vida” do Calvinismo:
H. Bavinck, Het Christendom, na série Groote Godsdiensten, vol. 2, n. 7 (Baarn: Hollandia, 1912), 60.
Para um breve panorama, veja J. Bratt, Dutch Calvinism in Modern America, c. 2, “Abraham Kuyper and
Neo-Calvinism”.
19
Kuyper relata essas experiências em uma reveladora obra autobiográfica intitulada Confidentie (Amsterdã: Höveker, 1873). Um rico retrato do jovem Abraham Kuyper é dado por G. Puchinger, Abraham Kuyper:
De Jonge Kuyper (1837-1867) (Franeker: T. Wever, 1987). Veja também a biografia levemente hagiográfica de
Kuyper escrita por Frank Vandenberg (Grand Rapids: Eerdmans, 1960) e a mais teológica e historicamente mais
substancial escrita por Louis Praamsma, Let Christ Be King: Reflection on the Times and Life of Abraham Kuyper
(Jordan Station, Ont.: Paideia, 1985). Breves relatos também podem ser encontrados na introdução de Benjamin B.
Warfield a A. Kuyper, Encyclopedia of Sacred Theology: Its Principles, trad. J. H. De Vries (Nova York: Charles
Scribner´s, 1898), e na nota biográfica do tradutor em A. Kuyper, To Be Near to God, trad. J. H. De Vries (Grand
Rapids: Eerdmans, 1925).
20
Veja especialmente seu famoso discurso, Het Modernisme, een Fata Morgana op Christelijke Gebied (Amsterdã: De Hoogh, 1871). Na página 52 desta obra o autor reconhece que ele, também, já havia sonhado os sonhos
dos modernistas. Esse importante ensaio está agora disponível em sua tradução inglesa: J. Bratt, org., Abraham
Kuyper. A Centennial Reader (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 87-124.
21
A. Kuyper, Lectures on Calvinism (Grand Rapids: Eerdmans, 1931), 10.
17

18
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Desde o início, portanto, eu sempre disse a mim mesmo: se a batalha
deve ser travada com honra e com esperança de vitória, então um princípio deve se alinhar contra outro, e deve-se perceber que, no Modernismo,
a vasta energia de um sistema de vida totalmente abrangente nos assalta,
e também deve ser entendido que temos de assumir nosso posto em um
sistema de vida de um poder igualmente abrangente e de muito maior
alcance [...] Entendido dessa forma, eu encontrei, confessei e ainda sustento que esta manifestação do princípio cristão nos é dada no Calvinismo. No Calvinismo, meu coração encontrou descanso. Do Calvinismo
eu extraio firme e resolutamente a inspiração para assumir meu posto na
parte mais densa deste grande conflito de princípios.22

A forma de Calvinismo terrena e agressiva de Kuyper estava arraigada em
uma visão teológica trinitária. O “princípio dominante” do Calvinismo, ele argumentava, “não era, soterologicamente, a justificação pela fé, mas, cosmologicamente, no sentido mais amplo, a soberania do Deus Triúno sobre todo o
cosmos, em todas as suas esferas e reinos, visíveis e invisíveis”.23
Para Kuyper, esse princípio fundamental da soberania divina conduzia a
quatro importantes doutrinas ou princípios derivados e relacionados: graça comum, antítese, esfera da soberania e distinção entre a igreja como instituição e
a igreja como organismo. A doutrina da graça comum24 está baseada na convicção de que, antes e, até certo ponto, independentemente da soberania particular
da graça divina na redenção, há uma soberania divina universal na criação e
na providência, restringindo os efeitos do pecado e concedendo dons gerais a
todas as pessoas, tornando, assim, possíveis a sociedade e a cultura humana até
mesmo entre os não-redimidos. A vida cultural está arraigada na criação e na
graça comum e, portanto, tem vida independente da igreja.
Essa mesma compreensão é expressa mais diretamente pela noção de esferas de soberania. Kuyper se opôs a todas as versões anabatistas e cristãs ascéticas de aversão ao mundo, mas se opôs igualmente à síntese católica romana
medieval entre cultura e igreja. As várias esferas da atividade humana – família,
educação, trabalho, ciência, arte – não extraem sua razão de ser e a forma de sua
vida da redenção ou da igreja, mas da lei de Deus, o Criador. Elas são, assim,
relativamente autônomas – também em relação à interferência do Estado – e
respondem diretamente a Deus.25 Nesse sentido, Kuyper claramente distinguiu
Ibid., 11-12.
Ibid., 79.
24
A posição de Kuyper é desenvolvida em sua De Gemeene Gratie, 3 vols. (Amsterdã e Pretória: Höveker &
Wormser, 1902). Um exame completo das posições de Kuyper pode ser encontrado em S. U. Zuidema, “Common
Grace and Christian Action in Abraham Kuyper”, in Communication and Confrontation (Toronto: Wedge, 1971),
52-105. Cf. J. Ridderbos, The theologische Cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper (Kampen: Kok, 1947). A
doutrina da graça comum tem sido muito debatida entre os reformados holandeses conservadores na Holanda e nos
Estados Unidos, tragicamente levando a divisões eclesiásticas. Para uma visão panorâmica da doutrina na tradição
reformada, veja H. Kuiper, Calvin and Common Grace (Goes: Oosterban & Le Cointre, 1928).
25
“Nesse caráter independente, uma autoridade especial mais elevada está necessariamente envolvida, e a
essa autoridade, a mais elevada, nós chamamos intencionalmente de soberania na esfera social individual, para
que fique claro e decididamente expresso que esses diferentes desenvolvimentos da vida social nada possuem
22

23
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duas perspectivas diferentes da igreja – a igreja como instituição reunida em
torno da Palavra e dos sacramentos e a igreja como um organismo diversamente
espalhado nas múltiplas vocações da vida. Não é explicitamente como membros da igreja institucional, mas como membros do corpo de Cristo, organizado em atividades comunitárias cristãs (escolas, partidos políticos, associações
trabalhistas, instituições de caridade) que os crentes exercem suas vocações
terrenas. Embora fosse agressivamente voltado para este mundo, Kuyper foi um
oponente declarado e articulado da tradição Volkskerk, que tendia a misturar a
identidade sócio-cultural nacional com a de uma igreja teocrática ideal.26
Embora Kuyper seja mais conhecido por seu papel social e político na vida
da Holanda – como jornalista, fundador de uma universidade (Free University of
Amsterdam), fundador e líder por longo tempo de um partido político cristão (o
Partido Anti-Revolucionário), e finalmente como Primeiro-ministro holandês no
período 1901-5 – não devemos esquecer que ele foi, antes de tudo, um reformador
da igreja. Suas primeiras publicações e suas primeiras atividades políticas constituíram chamados para a reforma da igreja nacional, reforma que a tornaria uma igreja
mais ortodoxa e comprometida com suas confissões e também com sua política.27
O Neocalvinismo holandês argumentava com o coração e a mente do povo holandês, e a teologia de Bavinck fez isso muito bem. O Neocalvinismo holandês foi um
forte aliado do partido ortodoxo na comunidade reformada holandesa. Contudo,
sua visão não se limitou à igreja, mas abrangeu toda a diversidade do pensamento,
as artes, as profissões, a educação, a cultura, a sociedade e a política. A Dogmática
Reformada é, de fato, igrejeira e confessional em tom e caráter, mas não é sectária
ou indiferente às difíceis perguntas da era moderna. Assim como Kuyper, Bavinck
aprecia grande parte do mundo moderno, mas não indiscriminadamente.
Dizendo de outra forma: a ênfase de Kuyper sobre a graça comum, usada
polemicamente para motivar os piedosos cristãos reformados ortodoxos holandeses à atividade cristã social, política e cultural, nunca deve ser vista de forma
isolada de sua ênfase igualmente forte sobre a antítese espiritual. A obra regeneradora do Espírito Santo divide a humanidade em duas partes e cria, de acordo
com Kuyper, “dois tipos de percepção, a do regenerado e a do não-regenerado;
e essas duas percepções não podem ser idênticas”. Além disso, esses “dois tipos
de pessoas” desenvolverão “dois tipos de ciência”. O conflito no empreendimento científico não é entre ciência e fé, mas entre “dois sistemas científicos [...]
tendo cada um sua própria fé”.28
acima de si mesmos além de Deus, e que o Estado não pode se intrometer aqui, e não tem qualquer autoridade em
seus domínios” (Kuyper, Lectures on Calvinism, 91).
26
Sobre a eclesiologia de Kuyper, veja H. Zwaanstra, “Abraham Kuyper’s Conception of the Church”, Calvin
Theological Journal 9 (1974): 149-81; sobre sua atitude em relação à tradição volkskerk, veja H. J. Langman,
Kuyper en de Volkskerk (Kampen: Kok, 1950).
27
A literatura sobre a posição de Kuyper em relação à igreja, inclusive a discussão sobre os tratados de
Kuyper, pode ser encontrada em Zwaanstra, “Abraham Kuyper’s Conception of the Church”.
28
Kuyper, Lectures on Calvinism, 133; cf. Encyclopedia of Sacred Theology, 150-82. Uma discussão útil sobre
a posição de Kuyper em relação à ciência é dada por Del Ratzsch, “Abraham Kuyper’s Philosophy of Science”,
Calvin Theological Journal 27 (1992): 277-303.

DogmáticaReformada.indd 17

3/4/2012 16:48:51

18

INTRODUÇÃO

DO ORGANIZADOR

É aqui, nesta afirmação trinitária do mundo, mas em um Calvinismo resolutamente antitético, que Bavinck encontra os recursos para produzir alguma unidade
em seu pensamento.29 “A pessoa zelosa”, ele observa, “coloca a doutrina da Trindade no próprio centro da vida integral da natureza e da humanidade [...] A mente
do cristão não fica satisfeita até que toda forma de existência tenha sido atribuída
ao Deus Triúno e até que a confissão da Trindade tenha recebido o lugar de proeminência em toda a nossa vida e pensamento”.30 Repetidamente em seus escritos
Bavinck define a essência da religião cristã de uma forma trinitária que confirma a
criação. Uma formulação típica: “A essência da religião cristã consiste na realidade de que a criação do Pai, arruinada pelo pecado, é restaurada na morte do Filho
de Deus e recriada pela graça do Espírito Santo no reino de Deus”.31 Falando de
forma mais simples, o tema fundamental que molda toda a teologia de Bavinck é
a ideia trinitariana de que a graça restaura a natureza.32
Não é difícil encontrar evidência de que “a graça restaura a natureza” é o tema
definidor e orientador da teologia de Bavinck. Em um importante discurso sobre
a graça comum, feito em 1888 na Kampen Theological School, Bavinck tentou
transmitir para sua audiência cristã reformada a importância da atividade sócio-cultural cristã. Ele recorreu à doutrina da criação, insistindo que sua diversidade não é
removida, mas purificada pela redenção. “A graça não permanece fora ou acima ou
além da natureza, mas a permeia e a renova completamente. E assim a natureza, regenerada pela graça, será conduzida à sua mais elevada revelação. Voltará de novo
aquela situação na qual nós servimos a Deus livre e alegremente, sem compulsão
ou temor, simplesmente pelo amor, e em harmonia com nossa verdadeira natureza. Essa é a genuína religio naturalis.” Em outras palavras: “O Cristianismo não
introduziu um só elemento estranho substancial na criação. Ele não cria um novo
cosmos, mas faz com que ele se torne novo. Ele restaura aquilo que foi corrompido
pelo pecado. Ele reconcilia o culpado, cura o enfermo e sara o ferido”.33

PROLEGÔMENOS
Todo este primeiro volume – um quarto de toda a exposição de Bavinck – trata
do tema introdutório de definição e método, comumente chamado “prolegômenos teológicos”. Decidimos manter o título Dogmática Reformada porque ele
salienta o firme compromisso de Bavinck com a ortodoxia reformada. Acima de
29
A relação entre Bavinck e Kuyper, incluindo diferenças e traços em comum, é discutida em detalhes
em John Bolt, “The Imitation of Christ Theme in the Cultural-Ethical Ideal of Herman Bavinck” (dissertação
de doutorado, University of St. Michael’s College, Toronto, 1982), especialmente c. 3: “Herman Bavinck as a
Neo-Calvinist Thinker”.
30
H. Bavinck, The Doctrine of God, trad. W. Hendriksen (Grand Rapids: Eerdmans, 1951), 329 (Reformed
Dogmatics, n. 231).
31
Veja abaixo, p. 111.
32
Esta é a conclusão de Veenhof, Revelatie en Inspiratie, 346, e de Eugene Heideman, The Relation of Revelation and Reason in E. Brunner e H. Bavinck (Assen: Van Gorcum, 1959), 191, 195. Veja Bavinck, The Last Things,
200 n. 4 (Reformed Dogmatics n. 572).
33
H. Bavinck, “Common Grace”, trad. Raymond Van Leeuwen, Calvin Theological Journal 24 (1989):
59-60, 61.
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tudo, ele está arraigado em um conceito elevado da Escritura como revelação
divina. A dogmática, de acordo com Bavinck, é o conhecimento que Deus revelou em sua Palavra à sua igreja a respeito de si mesmo e de todas as criaturas
em relação a ele. Embora o pensamento moderno tenda a depreciar todo dogma,
Bavinck observa que essa postura não é uma objeção geral ao dogma como tal,
mas uma rejeição de certos dogmas e a afirmação de outros.
O fato de estar comprometido com uma tradição particular da ortodoxia
cristã não impediu que Bavinck tivesse um entrosamento completo e honesto
com o pensamento moderno. Em particular, Bavinck repetidamente lida com a
alegação kantiana de que Deus não pode ser conhecido e o subseqüente esforço para manter o estudo da teologia como uma forma de experiência religiosa
humana. Esse tema foi uma questão existencial prática para a igreja reformada
holandesa no século 19 e uma interessante questão filosófica e teológica. Bavinck indica sua completa familiaridade com o pensamento pós-kantiano em
sua discussão sobre os principia (fundamentos do pensamento) nos capítulos
7 e 8 e especialmente na discussão detalhada do método teológico, no capítulo
15. Contudo, o contexto eclesiástico e acadêmico no qual essas questões surgiram e foram discutidas foi a Lei a Respeito da Educação Superior, de 1876,
que efetivamente transformou as faculdades teológicas das universidades em
departamentos de estudos religiosos.34 Em vez de uma teologia dogmática confessionalmente normativa, uma abordagem neutra, fenomenológica à religião
foi determinada por lei. A resposta da mais pietista comunidade reformada da
Holanda foi criar escolas teológicas específicas, confessionalmente orientadas,
como a de Kampen. Embora Bavinck tenha lecionado no seminário de Kampen
por cerca de 20 anos, seu ideal de uma teologia científica exigia uma cadeira
na universidade. Assim, quando a tentativa de unificação da educação teológica na recém-fundada igreja unida (Gereformeerde Kerk in Nederland, fundada
em 1892 a partir de uma união da Igreja da Secessão com o grupo Doleantie
de Abraham Kuyper) falhou, Bavinck deixou Kampen e assumiu um posto na
Free University of Amsterdam de Kuyper. A tensão na mente e no coração de
Bavinck se manifestou também em sua vida.
Bavinck segue a organização tradicional da teologia reformada ortodoxa em
seis tópicos principais: a doutrina de Deus, da humanidade, de Cristo, da salvação, da igreja e das últimas coisas. O que diferencia seus prolegômenos é a amplitude na qual ele confronta a profunda crise epistemológica da modernidade
pós-Iluminismo. Não somente a negação kantiana do verdadeiro conhecimento
de Deus, mas também as variadas tentativas de construir alternativas que simplesmente aceitem o divórcio entre religião e conhecimento (teologia e ciência)
são tratadas em detalhes. Bavinck está familiarizado com esses novos esforços
da escola da história das religiões (e.g. Troelstch) e faz uma crítica competente.
Ao mesmo tempo, ele também faz uso do conhecimento obtido a partir de uma
34
Sobre a lei de 1876 e seu papel na criação da Free University of Amsterdam, veja A. J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf. 2ª. ed. (Kampen: Kok, 1981), 179ss.

DogmáticaReformada.indd 19

3/4/2012 16:48:52

20

INTRODUÇÃO

DO ORGANIZADOR

abordagem mais fenomenológica à religião, particularmente reconhecendo, até
mesmo insistindo, que toda convicção religiosa é nascida de religiões concretas, históricas, das narrativas das comunidades de fé. Embora o Cristianismo
seja a verdadeira narrativa, ele não tem um acesso espiritual especial a Deus à
parte da mediação da igreja e de sua proclamação, à parte do discipulado exercido pela comunidade de fé.
O que pode ser a contribuição mais expressiva de Bavinck para os prolegômenos teológicos é sua discussão sobre a certeza, no capítulo 2 e no capítulo 16. Enquanto a modernidade busca certeza apenas na confiança da percepção do sentido
e naquilo que pode ser deduzido pela razão autônoma, Bavinck insiste em que o
crer é, em si mesmo, uma forma de certeza. Toda religião está baseada na autoridade e, portanto, na revelação. A dogmática cristã depende da verdade da Escritura como a revelação do próprio Deus. Enquanto todos nós, inclusive os cristãos,
somos influenciados por nosso ambiente e por nossa formação, a afirmação cristã
é que somos capazes, em algum grau, de nos distanciarmos de nossas limitações
imediatas porque Deus não apenas se dirigiu a nós na Escritura, mas tornou-se
carne entre nós. Como João escreve, “o que temos visto...” (1Jo 1.1-3).
Não obstante, isso não levou Bavinck a aprovar uma teologia estritamente
“bíblica”. De fato, ele argumenta que isso é impossível. Embora os esforços
sejam puramente “bíblicos”, eles refletem o ambiente eclesiástico e social no
qual eles surgem. Um método teológico adequado, portanto, deve levar a sério
recursos como a Escritura, a tradição cristã e a consciência cristã. Portanto, o
termo “teologia dogmática” é apropriado, pois reflete a realidade normativa de
que a teologia surge da fé e procura servir à comunidade de fé.
Embora a teologia esteja arraigada na fé e sirva à comunidade de fé, nem toda
reflexão sobre a fé é teologia, propriamente dita. A teologia dogmática é uma
ciência, é um estudo disciplinado, rigoroso e sistemático do conhecimento de
Deus. Falando estritamente, nem todo crente é ou precisa ser um teólogo. A longa
história da teologia é análoga à história de vida da igreja, mas não é idêntica a ela.
Com relação a isso, a longa discussão de Bavinck sobre a história da dogmática
(capítulos 3 a 6) tem poucos paralelos em qualquer obra de volume único publicada recentemente. 35 Os quatro capítulos (9 a 12) que versam sobre a revelação são
também especialmente relevantes para o debate deste tema, talvez o tema teológico mais discutido no século 20.36 O que estou sugerindo aqui é que, embora seja
do século passado, a Dogmática Reformada de Bavinck continua sendo essencial
para muitas questões que são discutidas ainda hoje na teologia.
Em resumo, a Dogmática Reformada de Bavinck é bíblica e confessionalmente fiel, pastoralmente sensível, desafiadora e ainda relevante. A vida e o
35
A única exceção aqui é o tratado de Otto Weber, no volume 1 de Foundations of Dogmatics, trad. Darrell L.
Guder (Grand Rapids: Eerdmans, 1981), I, cc. III-IV.
36
Um excelente panorama das várias opções demonstradas na doutrina da revelação é Avery Dulles, Models of
Revelation (Garden City, N.Y.: Image Books, 1983). Para uma discussão mais recente a partir de uma perspectiva
mais filosófica, veja Nicholas Wolterstoff, Divine Discourse; Philosophical Reflections on the Claim That God
Speaks (Nova York e Cambridge: Cambridge University Press, 1995).
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pensamento de Bavinck refletem um sério esforço em busca da piedade, da
ortodoxia e da contemporaneidade. Aos pietistas receosos do mundo moderno,
por um lado, e aos críticos da ortodoxia, céticos a respeito de sua relevância
contínua, por outro, o exemplo de Bavinck sugere um modelo a seguir: uma
atraente visão trinitariana do discipulado cristão no mundo de Deus.
Para finalizar, são necessárias umas poucas palavras sobre as decisões editoriais que governam este volume, traduzido a partir da segunda edição ampliada
da Gereformeerde Dogmatiek.37 Os dezessete capítulos deste volume correspondem aos vinte e três capítulos do original (chamados “parágrafos” na edição
holandesa), sendo a maior diferença a divisão do capítulo 5 original de Bavinck
(com suas seis subdivisões) em quatro capítulos distintos (capítulos 3 a 6 da
edição inglesa) e a combinação de vários capítulos menores em um único. Este
volume também tem cinco partes, em vez das quatro partes originais. O capítulo 5 original de Bavinck, que estava na primeira parte, constitui agora uma
parte: “A História e a Literatura da Dogmática”. Os cabeçalhos que subdividem
cada capítulo são novos. Eles, juntamente com a sinopse dos capítulos, que
tampouco estão no original, foram feitos pelo organizador. Todas as notas de
rodapé originais de Bavinck foram mantidas e formuladas de acordo com os
padrões bibliográficos modernos. As notas adicionais acrescentadas pelo organizador são claramente identificadas. Todas as obras, desde o século 19 até o
presente, estão anotadas com informação bibliográfica completa, apresentadas
na primeira vez em que a obra é mencionada em cada capítulo e com as referências subseqüentes abreviadas. As obras clássicas produzidas antes do século 19
(os pais da igreja, a Suma Teológica de Aquino, as Institutas de Calvino, obras
católicas e protestantes pós-Reforma), para as quais geralmente há numerosas
edições, são citadas somente pelo autor, título e a anotação-padrão das seções.
A informação mais completa sobre o original ou sobre uma edição acessível
para cada obra é dada na bibliografia, no fim deste volume. Onde as traduções
em inglês de obras estrangeiras estão disponíveis e podem ser consultadas, elas
foram usadas em vez do original. A menos que seja indicado na nota por uma
referência direta a uma tradução específica, as traduções do material em latim,
grego, francês e alemão são as do tradutor, feitas diretamente a partir do texto
original de Bavinck. As referências nas notas e as referências bibliográficas
que estão incompletas ou não puderam ser confirmadas são marcadas com um
asterisco (*). Para facilitar a comparação com o original holandês, esta edição
inglesa mantém os números das subdivisões (números de 1 – 160 entre colchetes) usados na segunda edição holandesa e nas edições subseqüentes. Referências cruzadas internas citam o número da página; referências cruzadas a outros
volumes da Dogmática Reformada citam o número da subdivisão.

Os quatro volumes da primeira edição de Gereformeerde Dogmatiek foram publicados nos anos de 1895 a
1901. A segunda edição revisada e ampliada surgiu entre 1906 e 1911; a terceira edição, semelhante à segunda, em
1918; a quarta, inalterada exceto com relação à paginação, em 1928.
37

DogmáticaReformada.indd 21

3/4/2012 16:48:52

DogmáticaReformada.indd 22

3/4/2012 16:48:52

PARTE

I

INTRODUÇÃO À
DOGMÁTICA

DogmáticaReformada.indd 23

3/4/2012 16:48:52

DogmáticaReformada.indd 24

3/4/2012 16:48:52

1

A CIÊNCIA DA
TEOLOGIA DOGMÁTICA
O estudo sistemático das verdades da fé cristã é descrito por muitos
termos diferentes. A designação “dogmática” tem a vantagem de fixar
esse estudo no ensino normativo ou dogmas da igreja. Os dogmas são
simplesmente aquelas verdades devidamente estabelecidas na Escritura
como coisas que devem ser cridas. Uma verdade confessada pela igreja
não é um dogma porque a igreja a reconhece, mas unicamente porque
ela repousa sobre a autoridade de Deus. Não obstante, o dogma religioso é sempre uma combinação da autoridade divina com a confissão da
igreja. Os dogmas são verdades reconhecidas por um grupo específico.
Embora os dogmas da igreja tenham autoridade somente se forem realmente verdades de Deus, o ensino da igreja nunca é idêntico à verdade
divina em si. Ao mesmo tempo, é um erro desvalorizar a maior parte dos
dogmas como aberrações inconstantes da pura essência do evangelho
não-dogmático, como fazem alguns teólogos modernos. A oposição ao
dogma não é uma objeção geral ao dogma como tal, mas uma rejeição de dogmas específicos considerados inaceitáveis por alguns. Dessa
forma, a teologia depois de Kant nega os dogmas arraigados em um
conhecimento de Deus por causa do dogma moderno de que Deus é incognoscível. Os dogmas arraigados na moralidade ou na experiência
religiosa são então colocados em seu lugar. Contudo, do ponto de vista
da ortodoxia cristã, a dogmática é o conhecimento que Deus revelou em
sua Palavra à sua igreja a respeito de si mesmo e de todas as criaturas
em relação a ele. Ainda que objeções a esta definição em nome da fé
geralmente provoquem enganos, nunca se deve esquecer que o conhecimento de Deus, que é o verdadeiro objeto da teologia dogmática, só
é obtido pela fé. Deus não pode ser conhecido por nós sem a revelação
recebida por meio da fé. A dogmática nada mais procura do que ser verdadeira para o conhecimento de fé dado nessa revelação. A dogmática,
portanto, não é a ciência da fé ou da religião, mas a ciência sobre Deus.
A tarefa do dogmático é pensar os pensamentos de Deus à maneira dele
e estabelecer sua unidade. Esta é uma tarefa que deve ser cumprida na
convicção de que Deus falou, em humilde submissão à tradição de ensino da igreja, para comunicar a mensagem do evangelho ao mundo.

DogmáticaReformada.indd 25

3/4/2012 16:48:52

26

INTRODUÇÃO

Á

DOGMÁTICA

O lugar próprio da dogmática na grande enciclopédia do estudo teológico não é uma questão de grande debate. A principal questão aqui
tem a ver com a relação entre a teologia dogmática e a filosofia. Nem
a sujeição da dogmática aos pressupostos filosóficos nem a separação
dualista entre a teologia confessional e o estudo científico da religião
são aceitáveis. Essa ruptura separa a vida dos professores de teologia
e dos pastores. Os esforços para “resgatar” os estudos religiosos da
acidez da filosofia modernista são um favor que a igreja não pode deixar
de aceitar. Todo conhecimento está arraigado na fé e toda fé inclui um
importante elemento de conhecimento. A tarefa da teologia dogmática,
em última análise, é nada menos que fazer uma exposição científica da
verdade religiosa com base na Escritura sagrada. A defesa apologética
dessa verdade e suas aplicações éticas à conduta cristã estão baseadas
e procedem da revelação divina e da fé; elas não fundamentam ou dão
forma à fé. A dogmática e a ética são uma unidade, embora possam
ser tratadas como disciplinas distintas. A dogmática descreve os atos
de Deus por nós e em nós; a ética descreve aquilo que seres humanos
renovados fazem agora com base e na força desses atos.

TERMINOLOGIA
[1] O termo dogmática é relativamente recente. No passado, numerosas outras
designações foram usadas. Orígenes intitulou sua principal obra dogmática como
Sobre os Primeiros Princípios (Peri. A
; rkwn). Teognosto, um dos sucessores
de Orígenes na escola de Alexandria, escolheu para sua obra – perdida desde
então – o título Resumo, e Lactâncio falou sobre A Instituição Divina. Agostinho
expandiu o título de seu Pequeno Manual ou Enchiridion com as palavras Sobre
Fé, Esperança e Amor. João de Damasco publicou um Tratado Preciso sobre a
Fé Ortodoxa. Vindo à tona primeiramente na obra de Isidoro de Sevilha (c. 560636), o termo Sentenças, no século 13, deu lugar a Suma Teológica. Melanchthon
falou de Lugares Comuns (Loci Communes). O termo loci foi emprestado de Cícero e serviu para traduzir a palavra grega to,poi. Por topoi Aristóteles se referia
às regras gerais da dialética que eram conhecidas “por si mesmas” e “estabelecidas” e podiam, portanto, servir como “elementos de prova”.1 Transferindo essa
teoria do to,poi da dialética para a retórica, Cícero usou o termo para significar as
regras gerais ou lugares em que um retórico pode encontrar os argumentos de que
precisa para tratar de qualquer assunto dado. Ele definiu loci como “bases a partir
das quais os argumentos são provados, i.e., razões que dão crédito a assuntos em
que há dúvida” e apresentou tais fontes como sendo a ideia, a definição, a divisão,
o significado básico das palavras e sinônimos, e assim por diante.2 Por séculos,
esses loci, que tornaram disponíveis aos oradores os meios pelos quais eles podiam encontrar o material e as provas necessárias para seus assuntos escolhidos,
Aristóteles, Rhetoric, II.22.13; Metaphysics, IV.3.3.
Cícero, De inventione. De optimo genere oratorum, Topica, trad. H. M. Hubbell (Cambridge: Harvard University Press, 1949), II.2.
1

2
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continuaram a ser importantes na retórica. Quando esses sedes argumentorum
(bancos de dados de argumentação) ganhavam um caráter geral, de forma que
podiam ser úteis em relação a todos os assuntos, eles eram chamados lugares
comuns. Diferentemente, o termo lugar próprio servia para designar os textos de
prova que só podiam ser aplicados a um tema específico.
Os loci communes de Melanchthon devem sua existência a duas linhas de trabalho que ele estava adotando no mesmo período: uma série de comentários críticos sobre as Sentenças de Lombardo e um comentário sobre a Carta de Paulo
aos Romanos. Em 1520, como resultado dessa dupla atividade, ele planejou escrever Locos Communes a respeito de “lei, pecado, graça, sacramentos e outros
mistérios”. Em outras palavras, ele queria resumir e discutir sob vários conceitos
gerais – ao modo de rubricas, seguindo a instrução dos retóricos – o material escriturístico que ele obteve em seu estudo da Carta aos Romanos. Essas rubricas
gerais ou loci ele emprestou de Lombardo, mas encheu-as com conteúdo derivado não do Escolasticismo, mas da Escritura, especificamente da carta de Paulo
aos Romanos. Em Melanchthon, portanto, o termo loci communes não se referia
ainda às verdades fundamentais, mas às rubricas formais ou esquema sob o qual
as verdades da Escritura podiam ser adequadamente agrupadas e discutidas. O
tratamento desses loci também ainda não tinha qualquer objetivo sistematizador,
mas servia apenas para apresentar aos ignorantes o conhecimento da Sagrada Escritura. Em termos de completude e organização, a obra, portanto, deixou muito
a desejar e foi consideravelmente ampliada apenas em uma edição posterior.
Como o próprio Melanchthon caracterizava sua loci communes pela expressão
“esboços teológicos” e posteriormente falou até mesmo em loci praecipui (loci
principal), o significado normal do termo, gradual e despercebidamente, passou
a ser material, e loci communes tornou-se o nome das verdades principais da fé
cristã. Consequentemente, a tradução alemã de Spalatin da obra de Melanchthon
reproduziu perfeitamente o título em termos de conteúdo: “Os principais artigos
e pontos centrais da Sagrada Escritura em sua totalidade”.3
Este novo nome para o tratamento das verdades da fé, com raras exceções,
teve pouca aceitação entre os teólogos católicos romanos. Embora usem a expressão loci, eles não a empregam no sentido que ela gradualmente adquiriu
graças a Melanchthon, mas no sentido que lhe era dado nos dias de Aristóteles
e Cícero. Para eles, ela se refere não aos artigos da fé (articuli fidei), mas aos
princípios ou fontes da teologia.4 A famosa obra de Melchior Canus, que foi
Philipp Melanchthon, Hauptartikel und für nehmste Punkte der ganzen Heiligen Schrift, trad. Georg Spalatin
(Estrasburgo: Joh. Knobloch, 1522).
4
Pierre Dens, A Synopsis of the Moral Theory of Peter Dens; as Prepared for the Use of Romish Seminaries
and Students of Theology [Theologia ad usum seminariorum et sacrae theologiae alumnorum], tradução do latim
feita da edição Mechlin, de 1838, por Joseph F. Berg, 4ª ed. (Filadélfia: Lippincott, Grambo, 1855 [1790]); Charles
Rene Billuart, Summae S. Thomae: sive Compedium Theologiae (Wirceburn: Joan, Jacob Stahel, 1765-66), I, 47
[nota do organizador da obra em inglês: o subtítulo de Bavinck é sive Cursus Theologiae, 1747]; Carolus Gislenus
Daelman, Theologia, seu, Observationes Theologicae in Summa D. Thomae divisae in duos tomos (Antuérpia:
apud Jacobum Bernardum Jouret, 1735), I, 18 [nota do organizador da obra em inglês: a data da publicação usada
por Bavinck é 1759).
3
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publicada em 1563 sob o título Loci Theologici, não trata da dogmática em si,
mas de suas fontes, das quais há dez: a Escritura, a tradição, o papa, os concílios, a igreja, os pais da igreja, os escolásticos, a razão, a filosofia e a história.
Por outro lado, numerosos teólogos luteranos e reformados, como Chemnitz,
Hutter, Gerhard, Calovius, Mártir, Musculus, Hipério, Ursino, Macovius, Chamier e outros adotaram o termo loci communes de Melanchthon.
Todavia, no decorrer do tempo, quando a necessidade de um tratamento mais
sistemático das verdades da fé se fez sentir cada vez mais, o nome não pôde se
manter. Desde o início da Reforma, outros nomes já estavam em uso. Zwínglio
publicou escritos dogmáticos sob o título de Commentary on the True and False
Religion: A Brief and Lucid Exposition of the Christian Faith.5 Calvino preferiu
o nome Institutas da Religião Cristã.6 E os antigos teólogos das igrejas luterana
e reformada voltaram ao antigo nome de “theologia”. Para distingui-la de outras
disciplinas teológicas, que gradualmente cresceram em número e importância,
este nome, “theologia”, teve de ser qualificado. Para esse fim, os adjetivos “didática”, “sistemática”, “teórica” ou “positiva” foram-lhe acrescentados, e desde
L. Reinhart (Synopsis theologiae dogmaticae, 1659), também “dogmática”. Essa
descrição fez um sentido óbvio, pois as verdades da fé foram, por um longo
tempo, designadas “dogmata”, e a separação entre dogma e ética começou com
a obra de Danaeus, e Calixto exigiu um nome distinto para cada uma das duas
disciplinas. Desde então a adição “dogmática” obteve tal predomínio que, tendo
banido o nome principal, “teologia”, ela assumiu seu lugar, encontrou aceitação
entre os teólogos de várias linhas confessionais e não pôde ser expulsa pelos nomes posteriores “doutrina da fé”, “doutrina da salvação” ou “doutrina cristã”.

DOGMA,

DOGMÁTICA E TEOLOGIA
[2] A palavra dogma, do grego dokein (“ser da opinião”), denota aquilo que é
definido, aquilo que foi decidido e, portanto, está estabelecido.7 Na Escritura
(LXX) ela é empregada para designar decretos do governo (Et 3.9; Dn 2.13;
6.8; Lc 2.1; At 17.7), os estatutos da antiga aliança (Ef 2.15; Cl 2.14) e as
decisões do Concílio de Jerusalém (At 15.28; 16.4). Nos escritores clássicos,
ela tem o sentido de uma decisão ou decreto, e, na filosofia, o de verdades estabelecidas por axiomas ou por provas.8 A palavra, nesses sentidos, também foi
adotada na teologia. Josefo9 diz que, desde a infância, os judeus vêem os livros
do Antigo Testamento como dogmas divinamente dados. No mesmo sentido, os
pais da igreja falam da religião cristã ou doutrina cristã como o dogma divino,
5
Ulrico Zwínglio, Commentary on the True and False Religion: A Brief and Lucid Exposition of the Christian
Faith, orgs. Samuel Macauley Jackson e Clarence Nevin Heller (Durham, N. C.: Labyrinth Press, 1981).
6
João Calvino, Institutes of the Christian Religion (ed. 1559), org. John T. McNeill e trad. Ford Lewis Battles,
2 vols. (Filadélfia: Westminster, 1960).
7
Uma estabilidade refletida nas palavras usadas: dedogme,non, statutum, decretum, placitum.
8
Platão, The Republic, VII.16; Aristóteles, Physics, 4.2; Cícero, On the Limits of Good and Evil, 2.32; Accademica, trad. James S. Reid (Londres: Macmillan and Company, 1880); Seneca, Letters, 94, 95.
9
Josefo, Against Apio, I.8.
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