Como avaliar as contribuições de um, digamos, Steve Jobs para a
cultura humana? Como os cristãos explicam a quantidade imensurável de coisas boas realizadas por quem se presume não estar em
um relacionamento pactual com Deus? A graça comum é a resposta: a misericórdia divina paira sobre todas as suas obras. Esta
tradução da obra de Abraham Kuyper sobre a graça comum fornece o impulso necessário para os cristãos buscarem respostas às
perguntas sobre a amplitude do evangelho, seu próprio papel na
vida pública e as contribuições benéficas de outros, em especial na
ciência e na arte. Altamente oportuno e recomendado.
— David K. Naugle
Professor emérito da Dallas Baptist University
Autor de Cosmovisão: a história de um conceito
A redenção provida por Deus é uma tão ampla, sublime e profunda
quanto a extensão de sua criação. Essa é a mensagem central de
Abraham Kuyper, ouvida de uma nova forma por uma geração
de jovens evangélicos possuidores de uma nova apreciação da
importância da arte cristã de produzir cultura. Este livro é uma
forma maravilhosa de conhecer Kuyper “face a face” e ouvi-lo “em
primeira mão”. Aguardo ansioso para apresentar essa maravilhosa
antologia a amigos e alunos. É exatamente o que precisamos.
— James K. A. Smith
Professor de Filosofia do Calvin College
Autor de Cartas de um jovem calvinista:
um convite à tradição reformada

Abraham Kuyper navega com uma mão estável no timão, conduzindo-nos através das águas da cultura, igreja e Estado, vocação
e colaboração com a sabedoria teológica. Ele não separa a piedade fervorosa do compromisso cultural, nem os textos bíblicos
das discussões do mundo contemporâneo. Esta nova tradução de
Common Grace in Science and Art [A graça comum na ciência e na
arte], com muito bom gosto intitulada Sabedoria e prodígios, é um
acréscimo muito bem-vindo ao crescente conjunto de escritos de
Kuyper disponíveis em inglês. Todos os que enfrentam os problemas da igreja e da sociedade devem conhecer este livro.
— William Edgar
Professor de Apologética do Westminster Theological Seminary
Autor de Criados para criar: uma teologia bíblica da cultura
Esta joia de livro torna Kuyper, um erudito brilhante e cheio de
prodígio, acessível aos leitores contemporâneos. Os aficionados
por Kuyper desfrutarão da leitura e se beneficiarão dela, e quem
for apresentado a Kuyper por meio dela desejará mais.
— John Bolt
Professor de Teologia Sistemática no Calvin Theological Seminary
Autor de A Free Church, A Holy Nation:
Abraham Kuyper’s American Public Theology
Abraham Kuyper foi um teólogo profundo, um pensador enciclopédico e um homem profundamente espiritual que acreditava
competir aos crentes “conhecer a Deus em todas as suas obras”. Na
época em que a ciência secular busca estabelecer a hegemonia sobre todo o conhecimento e a arte pós-moderna ameaça acabar com
a arte, as percepções sólidas e bíblicas de Kuyper podem ajudar a
restaurar a perspectiva e a sanidade dessas duas áreas importantes
da vida humana.
— Chuck Colson (1931-2012)
Fundador do Prison Fellowship
Co-autor de E agora, como viveremos?

O surgimento desse estudo é, para mim, o começo da concretização
de um sonho mais amplo. Os escritos de Kuyper sobre a graça
comum são providenciais “em uma época como esta”, e Sabedoria e
prodígios é uma maravilhosa antecipação do que está por vir!
— Richard J. Mouw
Presidente emérito e professor no Fuller Theological Seminary
Autor de Abraham Kuyper: A Short and Personal Introduction
Sabedoria e prodígios, de Abraham Kuyper, é um eloquente antídoto
teológico contra os impulsos anti-intelectualistas e antiartísticos
que tanto infectam a igreja contemporânea. Kuyper posiciona os
cristãos em movimento além do estudo e da teologia bíblicos, e
além da arte eclesiástica, para que se envolvam nessas atividades
agraciadas (ciência e arte) em gratidão a Deus e por fidelidade à
convicção cristã. Embora ele tenha escrito essas palavras há mais de
cem anos, elas não perderam nada de sua pungência e relevância.
— Nicholas Wolterstorff
Professor emérito da Cátedra Noah Porter
de Teologia da Universidade de Yale
Autor de Art in Action: Toward a Christian Aesthetic
“Que tens tu que não tenhas recebido?”, indaga Paulo (1Co 4.7). Em
outras palavras, tudo é graça — em um sentido. Sendo esse o caso, o
que acontece com a graça distintiva do evangelho? Esse é o grande
mérito do neocalvinista Abraham Kuyper, que lidou com esse
problema espinhoso de maneira que ainda merece atenção. Esta
nova tradução de Sabedoria e prodígios ajudará todos os cristãos
a manter a singularidade confessional enquanto permanecem
abertos para o mundo. Aqui está o sal que não perdeu o sabor.
— Edward T. Oakes (1948-2013)
Professor de Teologia Sistemática na
University of St. Mary of the Lake
Autor de Infinity Dwindled to Infancy:
A Catholic and Evangelical Christology

Os ensaios traduzidos neste volume representam o pensamento
maduro e abrangente de Kuyper sobre a ciência e as artes em geral
— posição coerente firmada na teologia calvinista que demonstra
um entendimento agudo das correntes culturais de sua época. Eles
estabelecem um exemplo provocante que os pensadores cristãos
deveriam tentar corresponder em nossa própria época.
— James Bratt
Professor de História no Calvin College
Editor de Abraham Kuyper: A Centennial Reader
As ideias de Kuyper sobre ciência e arte não são reflexões provenientes de uma torre de marfim. Elas foram forjadas na luta pelo
desenvolvimento do pensamento e da práxis cristã que se envolvem com criatividade em cada área da vida. Os capítulos deste livro são de grande relevância contemporânea, e sua tradução será
bem-vinda pelo número crescente de admiradores de Kuyper ao
redor do mundo.
— Peter Heslam
Diretor de Transforming Business, University of Cambridge
Autor de Creating a Christian Worldview:
Abraham Kuyper’s Lectures on Calvinism
Abraham Kuyper pensava grande mesmo quando considerava
coisas insignificantes. Ele nos desafia a reconhecer o Criador como
Senhor, não apenas de alguma parte “espiritual” de seu mundo,
mas dele todo. Neste livro somos convidados a ouvir de novo a
sabedoria e a visão de Kuyper: suas palavras são dignas de debate
até hoje, como foram quando ele as escreveu.
— Kelly M. Kapic
Professor de Estudos Teológicos no Covenant College
Autor de Pequeno livro para novos teólogos
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Dedicatória
Para o dr. Rimmer de Vries,
Em reconhecimento de seus empenhos ao longo da vida e
de seu legado permanente como líder cultural, economista,
visionário e seguidor fiel de Cristo, refletindo sempre a visão
kuyperiana do senhorio de Jesus Cristo sobre todas as esferas
da sociedade.
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Prefácio

Nos dias atuais, aqueles que seguem a Jesus enfrentam nu-

merosos desafios, um dos quais, não menos ferrenhos, são
eles próprios.
A vida na cultura ocidental tem sido cada vez mais descrita
como “secular”, “amoral” e “ímpia”, ainda que vários servos
fiéis de Deus se esforcem para dar sentido de uma situação
pública que destrambelhou terrivelmente. A questão não é que
determinado aspecto de nossa fé esteja sendo confrontado, mas,
sim, que a própria plausibilidade da fé não possui credibilidade
no que concerne à vida numa sociedade pluralista. Qualquer
que seja a fé que ainda retenhamos, não raro aparenta mais
como uma ressaca de um outro tempo do que uma fé robusta
que molda o todo de nossas vidas hoje. Mas o problema está
com os próprios cristãos?
Lembramo-nos das famosas palavras de Walt Kelly: “Eu
me deparei com o inimigo, somos nós mesmos!”. Os cristãos
atualmente se defrontam com um quadro sério dentro de si
mesmos. Perdemos a compreensão coerente e holística de
como o Evangelho, e por esse meio a prática da fé cristã, se
relaciona com cada área da sociedade. Nossa confiança sofreu
abalos até mesmo em seus fundamentos na medida em que
nos empenhamos para oferecer uma realidade alternativa para
um mundo ansioso.
13
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E eis Abraham Kuyper. Semelhante a muitos outros, passamos a conhecer a obra de Kuyper indiretamente, por meio
do famoso evangélico Chuck Colson, quando, em seu livro
E agora, como viveremos?, exclamou: “os cristãos são chamados a aplicar a redenção à totalidade de suas culturas, e não
somente a indivíduos”.
Essa simples afirmação alterou todo o curso das coisas,
pois revela uma verdade que muitos cristãos esqueceram, isto
é, que nós, cristãos, temos o papel, na verdade uma responsabilidade, de nos envolvermos na renovação de cada domínio
deste mundo. Nada deve deixar de ser tocado pelo poder
transformador do Evangelho. Essa foi a influência de Kuyper.
O teólogo holandês nos lembra — num tempo quando
vários cristãos inconscientemente vivem vidas dualistas e desintegradas — que a totalidade da vida, não somente as “partes
espirituais”, pertencem a Deus. Dallas Willard, dentre outros,
diagnostica corretamente o problema quando descreve o “Evangelho truncado” adotado pela maioria. Nessa visão reducionista
e defeituosa, ao invés de viverem as riquezas da narrativa bíblica
plena da Criação, Queda, Redenção e Consumação, os cristãos,
pelo contrário, se debatem apenas com os temas da Queda
(pecado) e Redenção (a cruz). Isto frequentemente nos deixa
confusos, levando-nos a questionar se é possível encontrar a
beleza e a bondade num mundo extensivamente deformado
pelo pecado; isso nos leva a perder de vista grande parte da
operação divina no mundo. Quando agimos assim, reduzido
a extensão da obra de Deus à remoção, espera e evacuação.
Somos deixados a lutar, a fim de estarmos plenamente presentes no mundo, crendo que Deus irá, em última instância,
abandoná-lo (este mundo) em prol de um domínio espiritual.
Por outro lado, Kuyper acredita e ensina que a totalidade
da criação, até sua plena consumação, pertence a Deus. Ele não
14
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é apenas o Senhor dos céus, mas sim o Senhor dos céus e terra.
Como observa o salmista: “Do Senhor é a terra e a sua plenitude” (Salmo 24.1). A obra de criação divina continua ainda hoje
na plenitude e alegria de toda a vida e cultura humanas. Este é
o entendimento coerente e a sensibilidade prática com relação
à aplicação da fé no todo da vida que os conduz os leitores de
Kuyper a uma derradeira epifania.
Mas por quê ciências e arte? Em Sabedorias e prodígios,
Kuyper aborda dois dos domínios mais difíceis que intimidam
os cristãos nas nossas conversas modernas: ciências e arte.
Muitos cristãos se sentem ameaçados pela ciência, creem
que não é digna de confiança e que afronta a fé. Questões
concernentes à bioética, evolução, gestão ambiental e a probabilidade de aumento das descobertas científicas por meio
de novas tecnologias obnubilam a objetividade entre certo e
errado, bem e mal.
A arte é outro aspecto com o qual os cristãos possuem
relacionamento desconfortável e indefinido. Vivemos numa
época na qual nossas imaginações se encontram sob ataque,
de modo que, na vida de vários indivíduos, a criatividade se
tornou uma vítima. Não estamos aptos a discernir entre a
boa arte e a arte pobre, e os patronos da cultura sólida já se
perderam. Infelizmente, grande parte da arte apreciada por
cristãos é classificada como “arte cristã”, que são incapazes de
nos comoverem profundamente. Kuyper vem ao nosso auxílio,
empenhando-se em recuperar a noção de que a grande arte não
deveria somente tocar nossos corações, mas também ocupar
nossas mentes. Caso falhe nisso, não se configura como criativo.
A insistência de Kuyper de que Jesus é, de fato, Senhor
sobre todas as coisas é ressaltada nas páginas deste livro. Sua
convicção de que a ciência não é uma ameaça à nossa fé, mas
uma aliada, e suas exortações para que celebremos a glória
15
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de Deus mediante a expressão criativa, farão, com regozijo,
cantarmos cânticos novos de louvor àquele que é Senhor tanto
dos céus quanto da terra.
— Gabe Lyons
Fundador do Q Ideas e autor de The Next Christians
— Jon Tyson
Pastor da Trinity Grace Church e autor de Rumors of God
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