
O Calvinismo Como Uma Força 

"Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,[...]" 

(Efésios 2.1). 

"Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha maē" (Salmos 

51.5). 

João Calvino (1509 - 64) foi um patrono dos modernos direitos humanos. 

Em seu pensamento, ele antecipou a moderna forma republicana de governo, 

debateu o problema do direito à "revolta", levantou-se contra os abusos do 

poder, estruturou um fundo para à assistência aos refugiados, compreendeu que 

o surgimento do comércio burguês internacional, o desenvolvimento da classe 

burguesa e a ampla expansão do mercado monetário exigiam uma nova 

avaliação da proibição do empréstimo de dinheiro a juro. Calvino foi um 

homem que revelou compreensão da cultura do seu tempo e nutria uma atitude 

positiva para com a retórica e as ciências naturais. 

Segundo Robert D. Knudsen: "A mais significativa maneira de alguém 

aproximar-se do Calvinismo, é ter em mente que qualquer movimento que 

alcançou importância histórica, terá uma correspondente influência cultural". 

A influência de Calvino e do Calvinismo sobre a "moderna" cultura ocidental foi 

significativa, constituindo-se entre as maiores forças que moldaram nossa 

sociedade. Para Calvino, diferentemente do que ocorria com outros líderes da 

Reforma Protestante, não existe dicotomia básica entre o Evangelho e o mundo, 

entre o Evangelho e a cultura. A vontade soberana do Deus Criador está presente 

em todas as coisas, mesmo naquelas que, teoricamente, são as mais 

insignificantes. 

O ponto de partida da ética calvinista é um pessimismo absoluto quanto à 

ideia de que o homem é congenitamente dotado de livre-arbítrio e que  não há 

compulsão, força ou algo arrastando-o em qualquer direção. Por força do 

pecado, a natureza humana é corrompida (Depravação Total) em todas as suas 

realidades. 

Como Lutero e Agostinho, Calvino vê a necessidade de uma iniciativa 

divina para libertar o homem da sua escravidão moral - "Ele vos deu vida,[...]". 
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