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apresentação

Abraham Kuyper provavelmente é hoje um dos autores 
mais influentes ou citados nos círculos reformados dos paí-
ses de longa tradição protestante. O teólogo holandês, ver-
dadeiro polímata a serviço da glória do nome de Cristo, tem 
sido, ao menos na perspectiva superficial, a referência teórica 
de vários que se lançam na formalização do pensamento de 
fato reformado. 

Entretanto, todos os ligados à pesquisa teológica per-
cebem que há de fato um descompasso ou uma despropor-
ção numérica entre as inúmeras alusões a seu nome e às suas 
obras efetivamente traduzidas — uma diferença substancial 
entre as catedrais erigidas com os materiais por ele forneci-
do em suas obras e a disponibilidade dos materiais em nos-
so mercado das ideias. Evidentemente é possível que alguém 
aponte para as traduções em língua inglesa de sua obra como 
forma de refutar ou ao menos abrandar nosso diagnósti-
co. Contudo, as próprias confusões e abusos aos quais seus 
conceitos são submetidos constituem-se evidência de que 
Kuyper, em vez de compreendido de forma adequada e de-
vidamente assimilado ao pensamento brasileiro, tornou-se, 
antes, uma espécie de idolum fori, um ídolo do mercado, uma 
moeda comum, e por isso desgastada, no câmbio das ideias. 



8  

em toda a extensão do cosmos
a
p
r
e
s
e
n
t
a
ç
ã
o

Não raro, diletantes teológicos afirmam que o conceito 
de graça comum é gnóstico ou, no mínimo, biblicamente in-
fundado. Isto porque interpretam o adjetivo comum no sen-
tido de vulgar ou banal, e daí, por meio de um fantasma de 
logicismo, concluem que se trata de um equívoco, posto que 
toda graça, sendo imerecida, é especial. O problema não é 
apenas a inabilidade lógica (pois o adjetivo especifica não a 
natureza, mas a extensão ou administração da operação gra-
ciosa de Deus), mas também a incompreensão da estrutura 
geral do pensamento kuyperista. 

A doutrina da graça comum é não só bíblica, mas tam-
bém acessível à experiência de qualquer um que, levando 
em conta a existência e a corrupção promovidas pelo peca-
do, ainda percebe a candência da bondade original da cria-
ção. A graça comum não provê apenas o mundo com traços 
de beleza, justiça, bondade (ainda que cívica) e verdade em 
todos os lugares e ao longo de toda a história, mas também 
refreia a operação do mal e as consequências desastrosas do 
pecado. 

Com efeito, não fora a graça comum, até mesmo a for-
mação da sociedade humana, para não dizer a história das 
civilizações, ter-se-ia mostrado impossível, pois a deprava-
ção humana, seguindo um curso irrefreável, impossibilita-
ria mesmo as mais corriqueiras trocas voluntárias de bens e 
serviços; o casamento — instituição anterior à Queda — não 
se sustentaria mesmo entre os crentes, visto que o egoísmo, 
próprio do pecado, invalidaria qualquer doação ou entrega 
voluntária; a família, analogamente, mimetizaria o suposto 
ato patricida das hordas primitivas de Freud, ou estaria con-
denada a sofrer, inúmeras vezes, o drama do fratricídio pri-
mordial de Caim e Abel. 
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Portanto, a negação da graça comum revela não o te-
mor à santidade divina e o apego à doutrina da eleição, mas a 
perspectiva gnóstica sobre a realidade, que encara o mundo 
como terra desolada, privada da presença e atuação imanen-
te de Deus — ao passo que a teologia reformada, em especial 
o pensamento de Calvino, concebe o universo como o palco 
para a glória de Deus.

Atualmente, ao que parece, existe no meio reformado 
brasileiro um gramscismo que, dotado de uma antropologia 
humanista, infiltra-se nas discussões e nos ambientes eclesi-
ásticos travestindo-se de kuyperismo. São os que, crendo na 
renovação da cultura operada pela ação e cumprimento do 
mandato cultural por parte do cristão, apenas transportam 
para sua congregação atividades e discussões comuns no uni-
verso acadêmico secularizado. Não que a igreja e a academia 
sejam antípodas; ao contrário, a igreja deve, pautando-se na 
luz das Escrituras, apresentar a cosmovisão que confronte in-
telectual e espiritualmente os pontos, as teorias e as doutrinas 
acadêmicas opostas à verdade bíblica. O problema, no entan-
to, é que, valendo-se de Kuyper, alguns ministros e intelectuais 
cristãos trazem o levedo das doutrinas estranhas para a massa 
dos pães ázimos e, de igual modo, carregam em seu bojo algu-
mas sementes de joio para cultivá-las em meio ao trigo. 

Por isso, não raro, vemos igrejas tomadas por discursos 
pós-coloniais, desconstrucionistas e mesmo feministas, mar-
chando sob o suposto estandarte da teologia de Abraham 
Kuyper e impulsionados pela força motriz da doutrina da 
graça comum. Algo que Kuyper, com certeza, rejeitaria. Al-
guns ministros até adotam em sua liturgia ritmos musicais 
contrastantes de modo completo com a tradição da igreja 
ao longo da história, valendo-se para isso do pensamento 
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do teólogo holandês e de sua preocupação com a renovação 
da cultura por meio da cosmovisão cristã. Todavia, no livro 
Sabedoria e prodígios: a graça comum na arte e na ciência, 
Kuyper enfatizou a necessidade da continuidade orgânica da 
tradição cristã, em especial na liturgia:

Na igreja de Cristo, ele é o Rei, e é necessário que tudo 
o sirva. Um organista tocando seu instrumento apenas 
para si mesmo não compreende, por conta disso, seu 
chamado; e o cantor que não compõe suas letras segun-
do a linha histórica da tradição cultual não se santifi-
ca, mas peca, caso o som de sua voz sirva apenas para 
estimulá-lo, e caso, ao conduzir o canto, não se entregue 
completamente à adoração de seu Senhor e Rei.

Desse modo, a presente edição de pequenas obras de 
Kuyper visa não apenas contribuir para a supressão da lacu-
na editorial, mas também demonstrar um aspecto essencial 
do pensamento do teólogo: sua atenção e interesse em rela-
ção aos mais diferentes eventos, movimentos e personagens 
históricos de seu tempo, que servem de ponto de partida para 
a elucubração e sistematização de seus conceitos. Com efeito, 
a mente de Abraham Kuyper não só se irradiava para os mais 
diversos assuntos — da teologia, passando pela literatura e 
culminando na política — e atividades (jornalismo, filosofia, 
educação, artes, ministério eclesiástico e cargo político), mas 
instalava-se como uma rede a captar todas as vibrações que 
atravessavam e modelavam sua época.

II

No Símbolo propriamente dito, naquilo que podemos chamar 
de Símbolo, há sempre, de modo mais ou menos distinto e direto, 

uma incorporação e revelação do Infinito; o Infinito
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é coagido a se fundir com o Finito, permanecer visível e, por assim 
dizer, acessível neste plano.

— Thomas Carlyle 

Na conferência intitulada A antítese entre simbolismo e 
revelação, vemos como o teólogo, utilizando uma temática 
teológica como fio condutor, conjuga várias facetas da reali-
dade, sobrepondo em seu discurso várias camadas de signi-
ficado, na tentativa de diagnosticar algo que sua mente visio-
nária então já prefigurava. Desse modo, subsumindo ao seu 
argumento fatos como o retorno ao aristocratismo vitoriano 
na política da Inglaterra, o movimento literário simbolista 
inaugurado por Jean Moreau, em 1886, na França, a ascen-
são do pensamento monista-panteísta na Alemanha, e a crise 
eclesiástica no País de Gales, o grande pensador apresentou 
a seus ouvintes um exemplo de sua forma teológica — um 
caleidoscópio que, reunindo as várias matizes e diversidades 
do real, almeja ser um reflexo, ainda que pálido, da multi-
forme graça de Deus. Para Kuyper, não menos que para seu 
braço direito Herman Bavinck, a realidade, com sua relutân-
cia a todo sistema reducionista, é um vitral por meio do qual 
vemos, fulgurante, a sabedoria do Criador. 

O simbolismo, enquanto movimento artístico, configu-
rou-se uma espécie de vingança metafísica contra a entro-
nização do positivismo e das ciências naturais regentes nos 
círculos intelectuais europeus oitocentistas. A poesia simbo-
lista, não se contendo com o experimentalismo de novos rit-
mos e métricas, empenhava-se em produzir também efeitos 
sinestéticos, combinações insólitas de cores e impressões e 
a retomada ou apreço aos símbolos herméticos, ocultistas e 
orientais. Curiosamente, as primeiras impressões coloridas 
datam dessa época, como experimento estético de poetas 



12  

em toda a extensão do cosmos
a
p
r
e
s
e
n
t
a
ç
ã
o

simbolistas em poemas, semântica e graficamente, multico-
loridos. Alguns críticos literários assinalam que a influência 
oriental no simbolismo se deu de duas formas. Em primeiro 
lugar, como circunvolução, o realismo e naturalismo euro-
peus que migraram para a Rússia, foram ali transmutados 
em obras que, de modo original, percebiam o real com fortes 
matizes subjetivos e místicos. É o caso dos romances e con-
tos de Dostoiévski, Tolstói e Nikolai Gógol (esp. sua nove-
la de horror Viy), que, por sua vez, tendo sido exportadas 
para a Europa, pavimentaram a estrada para o simbolismo. 
Em segundo lugar, alguns críticos apontam para a influên-
cia das doutrinas budistas e hinduístas, em especial com a 
leitura um tanto superficial de Schopenhauer: a analogia do 
véu de Maya com a ideia do mundo como vontade de repre-
sentação. De fato, como afirma o conde Goblet d’Alviella, na 
obra The Migration of Symbols [A migração de símbolos], o 
símbolo “pode ser definido como uma representação que não 
pretende ser uma reprodução”.

Portanto, Kuyper retoma no artigo a etimologia do ter-
mo “símbolo”, refere-se ao contexto histórico originário e, em 
seguida, traça em planos gerais as linhas e eventos que preci-
pitaram a inclinação cultural da supremacia da estética sobre 
todos os demais aspectos, incluindo a verdade. Lembremos 
de Nietzsche, para quem a decadência da Europa se dava não 
apenas pela influência cristã, para ele uma religião feminina, 
mas também pelo fato de o homem europeu se encontrar en-
fermo de história; nesse sentido, a primeira invectiva contra 
o dilema niilista era a recusa do socratismo estético, isto é, a 
ideia inaugurada por Sócrates de que para algo ser belo deve 
necessariamente ser também racional. Tudo isto é reflexo 
de um esboroamento do sentido e da crença numa raciona-
lidade inerente ao real, cujas origens Rousas J. Rushdoony 
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atribui ao “homem epistemológico” que — tomando a razão 
autônoma, e não mais Deus, como princípio unificador do 
mundo — se afastou de modo progressivo do sentido, caindo 
no mais profundo irracionalismo e absurdo.  

Ora, é certo que o existencialismo de Barth contempla 
a fé cristã como núcleo de respostas para a constante indaga-
ção do absurdo no mundo. Antes dele, porém, os homens do 
fin-de-siècle encontraram no cristianismo a estética do trans-
cendente; por meio da apropriação e representação, isolaram 
e se apropriaram da beleza do rito, esvaziando-o de suas 
diretrizes dogmáticas. O próprio Dorian Gray, personagem 
do romance homônimo de Oscar Wilde, hedonista, arrivista 
e dominado pela hiperestesia, encontra no rito católico ro-
mano um evento estético e fonte de prazeres sensórios. A 
bem da verdade, o Barroco, a arte da Contrarreforma, no-
toriamente apela e enreda o indivíduo simultaneamente de 
forma persuasiva e argumentativa, sensorial e cerebral. Eis, 
portanto, a ideia seminal que, tempos depois, no século XIX, 
culminaria na Gesamtkunstwerk, a “obra de arte total” de Ri-
chard Wagner, na qual todas as artes se integram num subs-
trato mítico e em que as circunstâncias são projetadas para 
promover a imersão absoluta no evento estético. 

O resultado foi o transcendentalismo narcotizante,1 se-
melhante ao que Hugo Friedrich chamou “transcendência 
vazia”. Até então jamais a beleza servira para um propósito 

1 Segundo o crítico francês Albert Thibaudet, o simbolismo “fez a li-
teratura se acostumar à ideia de uma revolução sem prazo definido”, 
gerando assim “um vanguardismo crônico da poesia”. Desse modo, 
afirma Thibaudet, “a revolução simbolista talvez tenha sido definitiva 
e última (no âmbito estético), por incorporar o tema da revolução crô-
nica à condição normal da literatura”. 
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tão literal ou figurativamente diabólico. Se no Fausto, de Go-
ethe, por exemplo, temos a descrição da Noite de Valpurgis, 
na qual se realizava a “missa negra” que consistia em uma 
paródia, uma execução reversa (de trás para frente) da missa 
católica, com o decadentismo e simbolismo de fins do sé-
culo XIX e princípio do século XX, temos ritos que buscam 
não só escarnecer, mas ironicamente celebrar a sublimidade 
da liturgia cristã, embora divorciando-a de seus propósitos 
e sentido. Como assinalou o teólogo católico Richard Egen-
ter em outro contexto: “Satanás pode se manifestar como 
um anjo de luz de modo mais impressionante e com muito 
mais facilidade em um símbolo artístico que em um conceito 
científico”.  

Portanto, esse sentimento hiperestético2 é um dos com-
ponentes do espírito da época, presente não apenas no sim-
bolismo, mas também no decadentismo, e talvez esboçado 
de maneira mais perfeita na obra Às Avessas, de Huysmans, 
que na busca ávida de sensações converteu-se do satanismo 
ao catolicismo. 

Decerto, como Abraham Kuyper enfatiza, Roma é o es-
tágio final de todos os sedentos da espiritualidade conjugada 
ao esteticismo — afinal, são séculos de aperfeiçoamento ri-
tualístico e cerimonial. Entretanto, o teólogo holandês não 
se enfurna no ascetismo que deseja passar por sobriedade; 

2 Uma das consequências da predominância do sentimento estético so-
bre o domínio espiritual, moral e mesmo racional é a conjunção um 
tanto mórbida dos temas do amor e morte, que em alemão se designa 
Liebestod (morte do amor), motivo central da ópera Tristão e Isolda, 
de Richard Wagner, e de Axël, do francês Villiers de l’Isle-Adam, obra 
que forneceu o título a um dos maiores estudos sobre a literatura sim-
bolista: O castelo de Axel, de Edmund Wilson.
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para ele, a beleza no culto é essencial, como revelam seus 
estudos sobre a graça comum, seja na liturgia ou nos cânti-
cos congregacionais, cujo ápice se encontra nos salmos de 
Genebra compostos por Goudimel por ordem de Calvino. 
A solução proposta por Kuyper é o retorno à liturgia genui-
namente reformada, de maneira mais específica a esboçada 
pelo reformador polonês — e objeto de seu premiado ensaio 
acadêmico — Jan Łaski. 

Portanto, rejeitando toda capitulação à inovação litúr-
gica e apelo ao sentimentalismo (algo comum hoje em vá-
rias congregações reformadas), Kuyper ensina que o culto 
reformado é essencialmente belo, posto que, seguindo as 
diretrizes bíblicas, espraia na sua simplicidade a beleza da 
santidade divina. 

III

Os carrascos vão buscar pedras, Deus escreve na areia.

— Tomas Transtörmer

Em A destruição das fronteiras pelo panteísmo, Kuyper 
se lança na análise de uma questão que também exigiu a 
atenção de seu braço direito, Herman Bavinck, mais espe-
cificamente na obra Filosofia da revelação. O movimento 
monista-panteísta talvez tenha sido o mais popular entre os 
círculos intelectuais europeus em fins do século XIX. 

No âmago do panteísmo encontrava-se o desejo de 
unidade que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, 
com o agravamento da divisão do trabalho, haviam esfa-
celado. Suas raízes, porém, datam não só do evolucionis-
mo darwinista, com a ideia de um mundo em processo de 
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ascensão contínuo e interligado, mas também das ideias he-
gelianas do desvelamento do Geist, ou Espírito, na história. 
Nesse sentido, além do campo universalmente regido pelo 
acaso e necessidade (Jacques Monod), o mundo, de certo 
modo, se tornou o corpo do processo dialético no qual a Ra-
zão, por fim, reinaria. 

Essas narrativas evidentemente alteraram o cenário es-
piritual e intelectual da época; afinal, por meio da cosmovi-
são darwinista, o homem passa a ser visto não mais como a 
criatura caída, mas o organismo vitorioso em ascensão. O 
que temos, portanto, é a crença nas potencialidades infindas 
do homem, em seu desenvolvimento crescente e infindável. 
A evolução acabaria por aperfeiçoar as falhas do mundo e 
libertaria a humanidade das limitações físicas e intelectu-
ais. Dito de outro modo, o panteísmo, sob certos aspectos, 
implica na crença do processo de theosis, ou divinização, 
da humanidade.3 E Kuyper também prontamente especifica 
a complexidade da situação: não é o homem, isto é, o in-
divíduo, mas sim a humanidade, tomada em conjunto, que 
detém os poderes do progresso, da criação e mesmo da re-
denção. Em outra palestra, ao tratar com especificidade da 

3 Paradoxalmente, todavia, o monismo, em parte, se mostrou responsá-
vel pelas ideologias racistas do final do séc. XIX e meados do séc. XX, 
sendo o nazismo o exemplo mais atroz. Ernst Haeckel, por exemplo, 
ao defender as ideias de Herbert Spencer, provavelmente foi um dos 
primeiros a transpor o conceito da seleção do mais apto a indivídu-
os e sociedades humanas. Ao contrário do que se pensa, a expressão 
“lei do mais forte” não pertence a Darwin, mas a Spencer, que acabou 
distorcendo as ideias darwinianas. Elas levaram Haeckel a fundar a 
“Deutsche Monistbund”, a Liga Monista Alemã, cujas ideias serviram 
mais tarde de base para a doutrina biológico-política e eugenista do 
nazismo.
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evolução, o teólogo analisa espiritualmente, segundo suas pa-
lavras, a situação provocada pelo novo conjunto de crenças:

Há uma hierarquia dos fenômenos no cosmo; o estrado 
mais baixo se encontra nos cristais formados natural-
mente, e o mais alto, na cruz do Gólgota. Para se chegar 
ao monismo, portanto, é necessário um percurso duplo: 
primeiramente, a ascensão, e então a descida ao longo 
da escada cósmica. Só quando os resultados de ambos 
convergirem, sentiremos o coração perpassado por um 
frêmito santo e monista de alegria. O que é o cosmo? 
Um precipitado do espírito ou um sublimado de átomos 
físicos? A totalidade da vida organizada deve ser rebai-
xada às esferas da vida inorgânica inferior, ou estas de-
vem ser incorporadas às esferas superiores? 

O efeito mais deletério do panteísmo, segundo Kuyper 
expõe, é, pois, o apagamento das linhas fronteiriças, entre 
as membranas e limites dos entes e domínios. De forma se-
minal, Kuyper aponta para a questão das esferas cosmonô-
micas, mais tarde desenvolvidas por Herman Dooyeweerd 
e também por seu cunhado, Dirk Hendrik Theodoor Vol-
lenhoven. Ora, se há dissolução ou confusão entre as esfe-
ras ou entes, segue-se necessariamente o aniquilamento de 
sua identidade e a perda de autonomia (“a autonomia das 
esferas” kuyperista). Nesse sentido, a distância infinita entre 
Criador e criatura não é mais suprimida pela Encarnação; 
antes, com o apagamento das fronteiras, o homem gradu-
almente se torna Deus, e Deus, por seu turno, se funde ao 
mundo, tornando-se dele dependente. 

Kuyper, consciente das dificuldades e dilemas apresen-
tados por essa situação, oferece a única alternativa possível: 
o reestabelecimento de nossos limites e a aceitação da antí-
tese entre os impulsos irreconciliáveis que movem de forma 
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respectiva crentes e descrentes. Portanto, o refúgio para den-
tro da fronteira entre Deus e a criação, a saber, sua Lei que 
impera e rege a totalidade do cosmos, não significa a retirada 
pusilânime da guerra espiritual contra os antigos ou novos 
panteístas, nem a capitulação ao ignoramus de alguns pietis-
tas, mas sim o recolhimento temporário para a reunião das 
forças e discussões das estratégias. 

Com efeito, o conselho de Abraham Kuyper é ainda 
mais válido hoje, quando não enfrentamos apenas a cultura 
cética e transgressora, mas também o processo no qual mes-
mo as diferenciações culturais e intelectuais se homogeneí-
zam no todo indiferenciado. 

Por fim, em outra parte, o grande polímata nos lembra 
que, em hebraico, em especial nos cantos medievais quando 
do encerramento do Yom Kipur, o Dia da Expiação, Deus é 
por vezes chamado de Hamavdil, isto é, aquele que faz dis-
tinções ou traça linhas separatórias. A despeito de todos os 
conceitos modernos, por vezes histriônicos, de liberdade e 
autonomia, Deus, o soberano sobre tudo e todos, ainda es-
tabelece “a diferença entre o justo e o perverso, entre o que 
serve a Deus e o que não o serve” (Ml 3.18).

Post tenebras lux
— Dr. Fabrício Tavares de Moraes

Juiz de Fora, fevereiro de 2017
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