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Situando-nos historicamente
Quais caminhos nos trouxeram ao Novo Calvinismo?
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Movimentos Eclesiásticos Modernos e Pós 
Modernos

• Modernismo (com seus ídolos)

• Liberalismo Teológico

• Neo Puritanismo Racionalista (ortodoxia morta)

• Igreja com propósitos e Igrejas Pragmáticas

• Pós Modernismo (com seus ídolos)

• Neo-ortodoxia

• Pentecostalismo

• Neo-pentecostalismo

• Igrejas da Libertação

• Igrejas Missionais

• Igrejas Emergentes (Seeker Sensitive)

• Cristãos desigrejados



Oportunidades do Pós Modernismo

• A ciência deixou de ser a fonte de verdade objetiva, diminuição do 
cristianismo x ciência.

• O pluralismo permite que nós também falemos.

• Tendência para narrativas: apresentemos a história da redenção.

• Aproveitar a crítica ao modernismo para apresentar uma teologia e 
uma liturgia pré-modernas.

• Aproveitar a crítica ao racionalismo como oportunidade de viver e 
demonstrar a valor da fé, da emoção, da vontade e também da razão.

• Aproveitar o existencialismo para celebrar e viver o cristianismo de 
forma radical.
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John Piper, Don Carson, Tim Keller, Francis Chan, Mike Driscoll, 
Kevin deYoung, R. Albert Mohler, Jr., Mark Dever, Thabiti
Anyabwile, Matt Chandler, C. J. Mahaney, R. C. Sproul, Michael 
Horton, Paul Washer...





Novo Calvinismo na Mídia

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1884779_1884782_1884760,00.html
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1884779_1884782_1884760,00.html


Palavras Chave!

• Reformacional

• Missional

• Missio Dei (Missão de Deus)

• Emergente

• Abraham Kuyper

• Jonathan Edwards



O que há de Calvinismo no 
Novo Calvinismo?



O que há de Calvinismo no Novo Calvinismo?

• Base: Credo Apostólico

• Solas

• Soberania de Deus em todas esferas

• Calvinismo como Cosmovisão

• Soberania de Deus na Salvação

• Depravação Total

• Eleição Incondicional

• Expiação Limitada

• Graça Irresistível

• Perseverança dos Santos

• Teologia da Aliança (mandatos)

• Lei Moral, Civil e Cerimonial

• Sacerdócio Universal

• Profetas

• Sacerdotes 

• Reis

• União com Cristo

• Justificação

• Santificação

• Marcas da Igreja

• Bíblia

• Sacramentos

• Disciplina



O que há de Novo no Novo 
Calvinismo?



Novo Calvinismo

• Reavivamento das doutrinas calvinistas no evangelicalismo americano, 

unido à uma prática missional.

• Há pastores de teologias e práticas diversas sendo associados ao 

movimento (de Mark Dever a Francis Chan e de D. A. Carson a Mark 

Driscoll). É muito difícil dissociar o novo calvinismo do movimento das 

igrejas emergentes.

• Portanto: não é um movimento uniforme.



4 MOTIVOS PELOS QUAIS O “NOVO CALVINISMO” 
É TÃO PODEROSO.

Velho Calvinismo eram fundamentalista ou liberal e 
separado ou sincrético com a cultura. O Novo Calvinismo é 
missional e procura criar e redimir a cultura.

O Velho Calvinismo fugiu das cidades. Novo 
Calvinismo está inundando as cidades.

O Velho Calvinismo era cessassionista e tinha medo
da presença e do poder do Espírito Santo. O Novo 
Calvinismo é continuista e se alegra com a presença e 
poder do Espírito Santo.

O Velho Calvinismo tinha medo e levantava suspeitas
com relação a outros cristãos e queimava pontes. O Novo 
Calvinismo ama todos os cristãos e cria pontes entre eles.



O que é uma igreja missional?

• Diz respeito à natureza missionária de Deus e de sua igreja

• Diz respeito ao ministério encarnacional de Jesus (versus atrativo/extrativo) em um 
contexto pós cristão.

• Diz respeito à participar ativamente da Missio Dei, ou Missão de Deus.

• Uma igreja missional é “um corpo de pessoas enviadas na missão de ajuntarem-se em
comunidade para adoração, encorajamento e ensino da Palavra que complete aquilo
com que elas já alimentam-se mutuamente durante a semana” (Dan Kimball, "The 
Emerging Church" Zondervan, 2003).

http://missionalchurchnetwork.com/what-is-missional/ http://www.friendofmissional.org/

http://missionalchurchnetwork.com/what-is-missional/
http://www.friendofmissional.org/


O que é uma igreja missional?

• De programas para processos

• De demografia para discernimento

• De modelos para missões

• De atracional para encarnacional

• De uniformidade para diversidade

• De professional para apaixonada

• De assentado para enviado

• De decisões para discípulos

• De adicional para exponencial

• De monumentos para movimentos

• De serviços para culto

• De ordenado para ordinário

• De organização para organismo

http://missionalchurchnetwork.com/what-is-missional/ http://www.friendofmissional.org/

Ed Stetzer, David Putman "Breaking the Missional
Code“(Broadman & Holman, 2006).

http://missionalchurchnetwork.com/what-is-missional/
http://www.friendofmissional.org/


Características do Novo Calvinismo

Relacional Missional Carismático Urbano

Aplicacional Descontraído Antropocêntrico? Aculturado

Comunal



O que devemos fazer com o 
Novo Calvinismo?
Crítica: o que refutar e o que aplicar...



Erros aos quais o Novo Calvinismo está 
sujeito

• Cuidar da forma em detrimento do conteúdo e da vida

• Caldeirão: imprecisão teológica

• Liturgia e prática antropocêntricas: culto pode virar show

• Reproduzir erros do pentecostalismo

• Menos temor de Deus

• Aculturação pode virar mundanismo

• Barateamento da graça

• Tão preocupado com aspecto redentivo em todas esferas que se esquece do essencial.

• Ótima teoria a respeito da prática...



O que podemos aprender com o Novo 
Calvinismo?

• Ênfase nos relacionamentos

• Missões e evangelização

• Ação social

• Unidade entre líderes e denominações

• Evangelho mais holístico (não queremos converter só a mente)

• Intrépido

• Humilde

• Simpático, Comunicativo

• Preocupado com a aplicação da fé (e do sermão) no mundo real



Algumas Igrejas



Cornerstone Community Church em Simi 
Valley

• Chan e sua esposa, Lisa, fundaram a Carnerstone em 1994, 
com apenas 30 pessoas. Dentro de 2 meses, a igreja havia
crescido para 100 pessoas. No ano 2000, Chan estava
liderando um projeto de 1 milhão de dólares para prover uma
igreja de 1600 membros. A Cornerstone é hoje uma das 
maiores igrejas de Ventura County, na California.

• Fonte: Wikipedia



• Iniciada em 1959

• Sede do evangelismo explosivo

• Alto investimento em ação social

• Clínica de aconselhamento

• Ministério nas prisões



• Rádio

• Westminster Academy

• Knox Seminary

• Diversas Sociedades

• Rádio

• 2009: 2200 membros





• Iniciada em 1989, em uma reunião de 
oração com 15 pessoas.

• Natal de 1989: 250 pessoas

• 1993: 3 cultos com 400 pessoas

Redeemer Presbyterian Church
Procurando renovar a cidade, social, espiritual e culturalmente



• 2011: 9.000 membros

• Igrejas plantadas: 181 no mundo todo

• Clínica de aconselhamento

• Agência de empregos

Redeemer Presbyterian Church
Procurando renovar a cidade, social, espiritual e culturalmente



Spanish River Church
conhecer – crescer – servir

• Começou em 1967 em uma loja.

• 42 anos: 250 igrejas plantadas

• Congresso e suporte para plantadores de igrejas

• Clínica de Aconselhamento

• Escola

• Diversas sociedades internas

• Pequenos grupos



Fundada em 1871

3 campi

Valorizando a Cristo Juntos (Missões, ação 
social, plantação de igrejas, expansão)

Desiring God



Ministério pró-vida (anti-aborto)

Ministério de Adoção

Viagens curtas de evangelização

Um missionário em cada país do mundo e 
vários nos EUA

Frequentadores por semana: 4.520



Estude Mais...

• http://5calvinistas.blogspot.com.br/2011/03/novo-calvinismo-uma-onda-que-ainda-nao.html

• http://tempora-mores.blogspot.com.br/2009/03/estamos-crescendo-mas-temos-nossos.html

• http://juandepaula.blogspot.com.br/2009/08/157-viva-o-novo-calvinismo-para-gloria.html

• http://presbiterianoscalvinistas.blogspot.com.br/2011/06/as-diferencas-entre-o-novo-calvinismo-e.html

• http://ultimato.com.br/sites/jovem/2010/12/08/novo-calvinismo/

• http://filipeniel.blogspot.com.br/2011/02/os-4-pontos-do-novo-calvinismo.html

• http://theresurgence.com/2009/03/12/more-thoughts-on-time-magazine-and-new-calvinism

• http://theresurgence.com/2009/03/12/time-magazine-names-new-calvinism-3rd-most-powerful-idea

• http://www.revangelicalblog.com/blog1/2013/1/25/mark-driscoll-the-new-fundamentalism.html

• http://www.mackenzie.br/fileadmin/Mantenedora/CPAJ/revista/VOLUME_XI__2006__1/mauro.pdf

• http://www.metropolitantabernacle.org/Sword-And-Trowel/Evangelical-Magazine-Sword-and-Trowel-Articles/New-Calvinism-Merger-of-Calvinism-and-
Worldliness

• http://www.newcalvinist.com/who-are-the-new-calvinists-part-1/

http://5calvinistas.blogspot.com.br/2011/03/novo-calvinismo-uma-onda-que-ainda-nao.html
http://tempora-mores.blogspot.com.br/2009/03/estamos-crescendo-mas-temos-nossos.html
http://juandepaula.blogspot.com.br/2009/08/157-viva-o-novo-calvinismo-para-gloria.html
http://presbiterianoscalvinistas.blogspot.com.br/2011/06/as-diferencas-entre-o-novo-calvinismo-e.html
http://ultimato.com.br/sites/jovem/2010/12/08/novo-calvinismo/
http://filipeniel.blogspot.com.br/2011/02/os-4-pontos-do-novo-calvinismo.html
http://theresurgence.com/2009/03/12/more-thoughts-on-time-magazine-and-new-calvinism
http://theresurgence.com/2009/03/12/time-magazine-names-new-calvinism-3rd-most-powerful-idea
http://www.revangelicalblog.com/blog1/2013/1/25/mark-driscoll-the-new-fundamentalism.html
http://www.mackenzie.br/fileadmin/Mantenedora/CPAJ/revista/VOLUME_XI__2006__1/mauro.pdf
http://www.metropolitantabernacle.org/Sword-And-Trowel/Evangelical-Magazine-Sword-and-Trowel-Articles/New-Calvinism-Merger-of-Calvinism-and-Worldliness
http://www.newcalvinist.com/who-are-the-new-calvinists-part-1/

