


João Calvino



E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, 
outros para profetas, outros para evangelistas 

e outros para pastores e mestres (Ef 4.11)



Um jovem 
chamado por 
Deus



Noyon, 10/07/1509 — † Genebra, 27/05/1564 

Filho de Gerard Calvin, advogado de padres e 
cônegos e secretário do bispo, e de Jeanne Le 
Franc, bela filha de um rico hoteleiro aposentado, 
faleceu quando Calvino tinha 6 anos



Casamento com Idelette de Bure em 1540 

O primeiro filho, Jacques, nasceu em 1542 e faleceu 
com duas semanas de vida 

Três anos depois, nasceu uma filha, que também faleceu 

Terceira gravidez: Criança morreu ao nascer 

Idelette faleceu em 1549



Carreira na igreja 

Filosofia, Teologia, Direito e Letras 

Aos 22 anos, em Paris 

Literato humanista 

Ambição: Ser um escritor de renome



Disciplinado, estudioso e sóbrio 

Convertido pela graça de Deus 

Assumiu-se como protestante entre 23 e 24 anos



–Prefácio aos Salmos, 1557

“Após tomar conhecimento da verdadeira 
fé e de lhe ter tomado o gosto, apossou-se 
de mim um tal zelo e vontade de avançar mais 
profundamente, de tal modo que apesar de eu 
não ter prescindido dos outros estudos, passei 

a ocupar-me menos com eles.” 



Viagem para Estrasburgo. Parada em Genebra 

Confrontado por Guilherme Farel: 

“Sou acanhado e tímido. Fico com medo diante das 
dificuldades. Além disso, estou frequentemente doente. Uma 
sala de estudos é o lugar para mim. Sou um homem de 
letras. Como poderia fazer compromisso com uma igreja se 
eu me sinto chamado a servir todas? Não pode exigir isso de 
mim. Em nome do Senhor, tenha piedade de mim e permita-
me servir a deus de outra maneira”.



Viagem para Estrasburgo. Parada em Genebra 

A palavra de Guilherme Farel: 

“Digo-te, em nome de Deus todo-poderoso, que 
estás apresentando os teus estudos como pretexto. 
Deus te amaldiçoará se não nos ajudares a levar 
adiante o seu trabalho, pois doutra forma estarias 
buscando a tua própria honra em vez da de Cristo!”



Viagem para Estrasburgo. Parada em Genebra 

A reação de Calvino: 

“Senti [...] como se Deus tivesse estendido a sua mão 
do céu em minha direção para me prender [...] 
Fiquei tão aterrorizado que interrompi a viagem [...]. 
Guilherme Farel me reteve em Genebra”



1536-1538, pregador em Genebra 

1538-1541, exilado em Estrasburgo 

1541-1564, estabelecimento definitivo em Genebra



Estrutura física frágil 

Pregador expositivo dedicado e fiel 

Escritor prolífico



Quatro propósitos da pregação 

Chamado aos eleitos 

Edificação dos santos 

Expulsão dos lobos 

Governo da igreja



“Eis aí o poder eclesiástico claramente exposto, 
poder outorgado aos pastores da igreja, 

qualquer que seja o nome pelo qual são 
chamados. […]” 



–As Institutas: Edição Francesa, IV.XV.14

“O que se requer deles é que, pela Palavra de Deus, pela qual 
são constituídos administradores, corajosamente ousem 

enfrentar todas as coisas e constranjam toda glória, 
altivez e poder deste mundo a obedecer e a sucumbir à 

majestade divina; que pela mesma Palavra eles tenham o 
comando sobre todo o mundo, edifiquem a casa de Cristo e 
destruam o reino de Satanás; que apascentem as ovelhas e 

matem os lobos; que conduzam os dóceis mediante 
ensinamentos e exortações; que se imponham aos rebeldes e 
obstinados e os corrijam; que liguem e desliguem, tosquiem e 

fulminem; mas tudo baseados na Palavra de Deus.” 



As Institutas 

Escrita aos 25 anos de idade 

Influência sobre a cultura ocidental 

Deram forma à Reforma



Uma vida dedicada a Deus 

Responsabilidade 

Retidão moral 

Desejo e empenho em glorificar ao Senhor



Cinco Fases da Vida de João Calvino
1509 a 1523 1523 a 1536 1536 a 1538 1538 a 1541 1541 a 1564

Infância e pré-
adolescência

Antes de 
Genebra

Primeiro tempo 
em Genebra

Exílio 
abençoado em 

Estrasburgo

Estabelecimento 
definitivo em 

Genebra
Nascimento, 
convívio familiar, 
amizades e estudos, 
tonsura e 
nomeação de 
Calvino como 
noviço e capelão 
em Noyon

Mudança para  
Paris, iniciativa 
como escritor 
humanista, 
conversão, fuga de 
Paris, viagens sob 
perseguição, 
primeira edição das 
Institutas e 
experiências iniciais 
de pregação, 
ensino e serviço

Início promissor e 
fim trágico. Calvino 
é recebido 
festivamente. A 
cidade assume 
compromissos de 
Reforma, mas não 
deseja implementá-
las. No fim, Calvino, 
Farel e o cego 
Corault são 
expulsos de 
Genebra.

Amadurecimento 
teológico e 
pastoral. 
Casamento com 
Idelette de Bure em 
1540 (falecida em 
1549). Sem planos 
de sair da cidade, 
até ser novamente 
convocado a 
Genebra.

1541 a 1556 
Consolidação sob 
forte oposição 

1556 a 1564 
Ponto alto da 
reforma em 
Genebra



Um homem 
com convicções 
bíblicas



A Bíblia como única regra de fé e prática 

Teologia teocêntrica 

Espiritualidade eclesiocêntrica



Doutrina mais pura, vida mais pura, culto mais puro 

O inspirador do puritanismo 

Uma vida completa de devoção apaixonada



Um homem 
entregue nas 
mãos de Deus



O retorno a Genebra 

“Quando pondero que não sou meu, ofereço meu 
coração como um sacrifício ao Senhor [...] Entrego 
minha alma em obediência a Deus, acorrentada e 
presa (carta a Farel, outubro de 1540)”



1541 a 1556 

Consolidação sob forte oposição 

1556 a 1564 

Ponto alto da reforma em Genebra



A Academia de Genebra, “o sonho de Calvino” 

Só foi estabelecida em junho de 1550, 18 após o início da 
segunda fase de seu ministério 

O livro de cânticos da igreja, o Saltério de Genebra 

Só foi publicado em 1562, depois de 21 anos de ministério! 

Não conseguiu implementar sua visão da celebração 
semanal da ceia



02/02/1564: Último sermão 

Interrompeu atacado pela asma 

10/03: O Conselho ordenou preces públicas



25/04: Fez o seu testamento



A respeito dos poucos bens terrenos que Deus 
me deu aqui para dispô-los, eu nomeio e indico 
como o meu único herdeiro, meu amado irmão 

Antony Calvino, mas somente como honrado 
herdeiro, concedendo-lhe o direito de possuir 

nada mais, senão a taça que ganhei de Monsieur 
de Varennes, e suplico-lhe que fique satisfeito 
com isto, como eu estou bem certo de que ele 

será, pois ele sabe que fiz isto por nenhuma outra 
razão, senão que o pouco que deixo possa 

permanecer para os seus filhos.



Em seguida, deixo para a Academia dez moedas 
de cinco xelins, e para o tesouro dos pobres 

estrangeiros a mesma soma. Igualmente, para 
Jane, filha de Charles Costan e minha meia-irmã, 
por assim dizer, por parte de pai, a soma de dez 

moedas de cinco xelins; e ainda, para cada um de 
meus sobrinhos, Samuel e João, filhos de meu 
supracitado irmão, quarenta moedas de cinco 
xelins; e para cada uma de minhas sobrinhas, 

Anne, Susannah e Dorothy deixo trinta moedas 
de cinco xelins.



Também para o meu sobrinho David e seu irmão, 
pois ele tem sido imprudente e inseguro, deixo-
lhe, porém, vinte e cinco moedas de cinco xelins 

como uma punição. Este é o total de todos os 
bens que Deus me deu, de acordo com o que fui 

capaz de avaliar e estimá-los, quer sejam em 
livros, mobília, objetos de prata, ou qualquer 

outra coisa.



De qualquer modo, é possível que o resultado da 
venda remonte a alguma coisa mais, entendo que 

poderia ser distribuído entre meus citados 
sobrinhos e sobrinhas, sem excluir David, se Deus 

tiver lhe concedido graça para ser mais 
moderado e sério.



Mas, creio que a respeito deste assunto não 
haverá dificuldade, especialmente quanto as 
minhas dívidas que serão pagas, como tenho 
encarregado a meu irmão em quem confio, 

nomeando-o executor deste testamento junto ao 
respeitável Laurence de Normandie, […]



[…] concedendo-lhes poderes e autoridade para 
fazer um inventário sem qualquer forma judicial, e 

negociar minha mobília para levantar dinheiro 
dela de modo a consumar as orientações deste 

testamento como ele está aqui firmado por 
escrito, neste dia 25 de Abril de 1564. 

Testemunho com a minha mão, João Calvino.



27/05/1564: Chamado à glória 

“Os sofrimentos da presente vida não podem ser 
comparados com a glória vindoura” 
(não pôde acabar a última palavra)



Concluindo…



453 anos após sua morte, Calvino ainda fala 

Seu exemplo e sua fé são nossa herança, nossa 
tradição 

Hoje precisamos de homens e mulheres de Deus



Próxima mensagem: A reforma Calvinista




