
 

 

 
De frente com Calvino  

Parte da série “ULTIMATO 50 ANOS”, Sou Eu, Calvino é uma reedição da obra original, na qual o pastor 
Elben César estabelece um diálogo com o reformador francês 

 

 

Sou Eu, Calvino é uma biografia única. Uma espécie de talk-show, um diálogo, que coloca na boca 
do reformador palavras que ele mesmo escreveu e palavras que refletem o seu pensamento.  
 
Em estilo criativo e fácil de ler, a obra torna viva a grande contribuição do autor de As Institutas, 
bem como responde a mais de uma centena de perguntas que muitos cristãos gostariam de fazer 
sobre a Bíblia, a teologia, a igreja, enfim, sobre a vida cristã. 

 

 

Série Ultimato 50 Anos 

A série “ULTIMATO 50 ANOS” celebra meio século de publicação ininterrupta da revista Ultimato, 
bem como a vida e o legado do seu fundador, o pastor Elben César, autor dos volumes da série. 

Além de Sou Eu, Calvino, a série agora conta também com os volumes A Pessoa Mais Importante 
do Mundo, Para (Melhor) Enfrentar o Sofrimento e Não Perca Jesus de Vista, que misturam 
sabedoria bíblica e orientação prática para a vida cristã. 
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Elben César foi o fundador da Editora Ultimato e redator da revista Ultimato até a sua morte, em outubro 

de 2016. É autor de, entre outros, Por Que (Sempre) Faço o Que Não Quero?, Súplicas de Um 

Necessitado, Refeições Diárias com Jesus, Sou Eu, Calvino, Para Melhor Enfrentar o Sofrimento, Conversas 

com Lutero, De Hoje em Diante, História da Evangelização do Brasil, e Práticas Devocionais. Ex-presidente 

da Associação de Missões do Terceiro Mundo e fundador do Centro Evangélico de Missões, do qual era 

presidente de honra, era também jornalista e pastor emérito da Igreja Presbiteriana de Viçosa. 

*** 
 
O que disseram 

Ao ler Sou Eu, Calvino, as informações recebidas foram tantas e com tamanha exatidão, que foi 

como se eu nunca tivesse lido nada sobre o que João Calvino escreveu. Se eu estivesse pensando 

em escrever um livro sobre ele, certamente desistiria da façanha depois de acompanhar o autor 

deste livro em sua bela apresentação do grande reformador genebrino na forma de diálogo.  

– Valter Graciano Martins, tradutor de quase todos os comentários bíblicos e livros de João Calvino 

no Brasil 

 

João Calvino foi, ao lado de Lutero, o principal reformador protestante. Suas contribuições e 

influência são tão vastas que, mesmo que se discorde dele, não se pode ignorá-lo. Daí a 

importância deste livro. 

– Alderi Souza de Matos, professor no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper 

 
*** 
 
O livro em frases 
 
A desgraça da Queda ajuda a entender a glória da salvação.  
*** 
Não podemos permitir o eclipse de Cristo.  
*** 
Temos um ministério didático (a igreja precisa pregar e ensinar), um ministério político (a igreja 
precisa vigiar o Estado) e um ministério social (a igreja precisa socorrer os necessitados).  
*** 
Sem o conhecimento de Deus, não podemos nos conhecer verdadeiramente; e, sem nos 
conhecermos, não podemos conhecer a Deus verdadeiramente.   
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