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Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1

Como pastor, professor e autor reconstrucionista cristão, sou
profundamente grato pela vida e ministério de R. J. Rushdoony. Seu impacto
sobre mim tem sido enorme, tanto direta (através dos seus escritos,
correspondências pessoais comigo e amizade) como indiretamente (por meio
dos escritos e ministérios de outros que foram influenciados por ele).
Qualquer um que entrar em meu escritório observará rapidamente uma galeria
de fotografias em minha parede. Nessa coleção, tenho fotos minhas ao lado
dos meus três eruditos cristãos prediletos: dr. Cornelius Van Til, dr. Greg L.
Bahnsen e dr. R. J. Rushdoony.
Rushdoony é corretamente considerado o “Pai da Reconstrução
Cristã”. Seu acervo enorme de escritos tem fiel e convincentemente
estruturado uma cosmovisão distintamente bíblica, endossando e
promovendo uma ética teonômica, uma apologética pressuposicionalista, uma
soteriologia calvinista, um comprometimento pactual e uma perspectiva pósmilenista.2 Esses pilares da teologia neo-Puritana reconstrucionista foram bem
estabelecidos pelos insights perspicazes de Rushdoony. Sua influência em
nossos círculos é tão enorme que quando alguém menciona “As Institutas”,
temos que perguntar: “Quais? De Calvino ou de Rushdoony?” 3
Fui apresentado a Rushdoony por meu professor de seminário, amigo e
colaborador4, o falecido dr. Greg L. Bahnsen. Devo declarar sem hesitação,
que as quatro influências teológicas contemporâneas mais importantes sobre
minha pessoa e ministério têm sido: dr. Cornelius Van Til, dr. Bahnsen, dr.
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John Murray e dr. R. J. Rushdoony. Eles têm impactado enorme e
indelevelmente minha vida e ministério.
Em adição ao meu crescimento no entendimento das plenas
implicações da cosmovisão cristã por meio das fitas, artigos e livros de
Rushdoony, tive o prazer de dividir o púlpito com ele em várias ocasiões na
década de 1990; um par de vezes no Reino Unido, no começo da década de
1990; em Sacramento e uma vez em Atlanta. Ele sempre estava desafiando
seus ouvintes a interpretar fielmente o mundo e a vida a partir da perspectiva
do Deus soberano que se revela em Sua palavra da verdade inerrante e
infalível, a santa Bíblia.
Como alguém singularmente dotado como um intérprete cristão da
cultura e pensamento humano, Rushdoony fará uma falta enorme. Contudo,
podemos nos encorajar no fato do Senhor ter abençoado o seu servo com
muitos discípulos fiéis, e por Rushdoony ter deixado uma mina de ouro de
escritos como seu legado duradouro ao Cristianismo Reformado. Em adição,
podemos nos confortar com o ministério bem estabelecido do Chalcedon
Foundation, que está destinado a levar a influência de Rushdoony ao futuro,
para a glória do Deus Triúno que nos salva de todos os nossos pecados e nos
estabelece na justiça.
O mundo sentirá falta de Rushdoony, mas ele não será esquecido.

Fonte: Faith for All of Life, Abril 2001.
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