
 

Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9) 
www.monergismo.com 

1 

Breve Biografia de Robert L. Dabney 
 

Dr. Morton H. Smith 
 

 
 Robert L. Dabney foi um presbiteriano sulista, que viveu durante o 
século dezenove. Archibald Alexander, o fundador do Princeton 
Seminary, disse que ele foi “o melhor professor de teologia dos Estados 
Unidos, se não no mundo.” Seu biógrafo, Thomas Carey Johnson, disse a 
seu respeito em The Life and Letters of Robert Lewis Dabney (1903), que 
ele foi o primeiro a receber o título de como sendo “o primeiro entre os 
pensadores escritores teológicos do seu século.” 
 

Como um homem que desfrutava de tal reputação entre os seus 
próprios contemporâneos, não é de se admirar que Dabney foi 
considerado o mais influente homem da Southern Presbyterian Church 
durante o auge de seu ministério, entre 1865 à 1895. 

 
Dabney era natural da Virginia, nascido no condado de Louisa, em 

1820. Era descendente de ingleses e huguenotes franceses. Foi educado 
em Hampden Sydney College, Virginia, na University of Virginia, e no 
Union Theological Seminary, em Hampden Sydney; foi ordenado ao 
ministério da Igreja Presbiteriana em 1847. Exerceu os seus primeiros 
anos de sua vida ministerial na histórica Tinkling Springs Church no 
vale da Virginia. Em 1853 foi convidado para lecionar na cadeira de 
História e Política Eclesiástica no Union Seminary. Em 1859 foi 
transferido para o Departamento de Teologia Sistemática. Em 1860 
recebeu um convite para juntar-se à faculdade do Princeton Theological 
Seminary. Mas, devido à sua fidelidade ao Sul, preferiu não ir para o 
Norte dos EUA naquele período. Durante a Guerra Civil entre os Estados, 
serviu por um período como capelão do exército Confederado, e depois 
como chefe de assistência ao General T.J. (Stonewall) Jackson, com o 
posto de major. Serviu com Jackson durante a rigorosa campanha do 
vale em 1862. Jackson disse a seu respeito que ele foi o mais eficiente 
oficial que ele havia conhecido. Depois da morte do General Jackson, em 
Maio de 1863, Dabney foi solicitado pela sra. Jackson para preparar uma 
biografia do General. Esta foi publicada em 1866 sob o título de The Life 
and Campaigns of Lieutenant General Thomas J. Jackson (Stonewall 
Jackson). Esta obra foi considerada como a melhor biografia do General 
Jackson, e permanece como uma das maiores produções literárias de 
Robert L. Dabney. 

 
Terminada a guerra, Dabney retornou ao Union Seminary e 

continuou ensinando na área de Teologia Sistemática até 1883. então, 
ele se mudou para o Texas, onde se tornou professor na faculdade da 
recém University of Texas, na cadeira de Filosofia Mental e Moral e 
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Economia Política. Ensinou nesta universidade de 1883 à 1894. Durante 
este mesmo período, em campanha com o Rev. Robert K. Smoot, 
organizaram a Austin School of Theology, a qual tornou-se 
posteriormente a Austin Presbyterian Theological Seminary. Morreu em 
Victoria, Texas, em 3 de Janeiro de 1898, e foi sepultado em Hampden 
Sydney, Virginia. 

 
Dabney foi antes de tudo um mestre. A sua principal realização 

foi em sala de aula, onde sempre afirmou, com intensidade e vigor, os 
princípios da fé reformada. Também foi um fértil escritor, produzindo 
inúmeros artigos em várias publicações. Em acréscimo à vida de 
Jackson, escreveu A Defense of Virginia (and through her of the South) in 
the recent and pending contests against the sectional party (1967). Em 
1870, produziu um livro sobre pregação com o título de Sacred Rhetoric. 
A presente obra foi inicialmente publicada pelos alunos de Dabney sob 
o título de Syllabus and Notes of the Course of Systematic and Polemic 
Theology conforme ensinado no Union Theological Seminary, Virginia 
(1878). Esta obra foi revisada pelo autor e reimpresso em 1878. Ela 
envolveu seis edições sendo a última em 1927. Escreveu também dois 
volumes na área de Filosofia, The Sensualistic Philosophy of the 
Nineteenth Century (1875), e Practical Philosophy (1896). 

 
O presente volume foi inicialmente publicado pelos alunos, com a 

sua autorização. Posteriormente, ele a revisou e levou-a sua presente 
forma. Este volume reflete o seu melhor estilo de ensinar teologia. 
Thomas Carey Johnson, o seu biógrafo, descreve-o assim: 

 
duas classes eram dedicadas à cada tópico, separadas pelo 
intervalo de dois dias. No término da segunda reunião, a classe 
colocava no quadro-negro um programa dos próximos tópicos 
para que fosse entregue. A condução dos pontos no tópico 
eram expostos em forma de perguntas, e quais autores 
tratavam daquele ponto específico. A referência mais 
importante era escrito primeiro, o seguinte mais importante, e 
etc., e os estudantes eram obrigados à ler tanto quanto eles 
conseguissem. O livro-texto usado era o Turrentin em latim.1 
Na reunião seguinte, ele prosseguia com uma recitação de 
Turrentin, abrangendo cerca de dez ou doze páginas. Os 
alunos eram obrigados, durante o segundo intervalo de dois 
dias, à escrever cada uma, de suas próprias teses sobre o 
tópico. No segundo momento da reunião, ele se detinha em 
entregar à classe a sua própria preleção sobre o mesmo tópico. 
Este programa e preleções compunham a principal parte de 
sua obra teológica" (p. 196). 
 

                                                   
1 Francis Turrentin, Instituto theologiae elenticae (1675). 
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Na nota original aos leitores sobre a obra foi aludido que as 
preleções assumiam “como um postulado determinado por outro 
departamento no Seminário, a inspiração e infalibilidade das Escrituras.” 
A seqüência geral de toda a matéria é aquela da Confissão de Fé de 
Westminster. É lamentável que não tenhamos do próprio Dabney, o 
desenvolvimento da doutrina da inspiração da Escritura. Mas, 
encontramos na página 144, a sua posição declarada de modo 
inequívoco “eu defendo que as Escrituras são, em todas as suas partes, 
plenamente inspiradas... isto tem está determinado, e podemos assumi-
la como inspirada e infalível.” 

Esta obra foi mantida como livro-texto de Teologia Sistemática no 
Union Seminary na Virginia até 1930. Ela é uma vigorosa e didática 
exposição da fé reformada. O leitor não encontrará simplesmente a 
reafirmação de antigas verdades, mas a ampliação dos problemas que 
algumas vezes percebem aquelas verdades. Esta obra é digna de ser 
estudada por todos os que desejam entender o Evangelho e suas 
implicações mais plenas. 

A influência de Dabney foi fortemente percebida no meio dos 
presbiterianos sulistas. Este volume, como já observamos, tornou-se o 
livro-texto de Teologia Sistemática nos Seminários do Sul. Ele foi 
considerado por Auguste Lecerf da França em sua Introduction to 
Reformed Dogmatics, e por Herman Bavink dos Países Baixos, em sua 
Gereformeerde Dogmatiek como estando entre os excelentes teólogos da 
América. 

Num período em que a igreja certamente precisa de uma voz tão 
clara acerca de sua teologia, creio que não há obra melhor do que a de 
Robert L. Dabney, a ser reproduzida e entregue à nossa geração. Desejo 
que esta republicação da Teologia Sistemática de Dabney seja 
apresentada com renovado interesse no estudo e propagação da fé 
reformada. 

Dr. Morton H. Smith 
Antigo professor de Teologia Sistemática 
Reformed Theological Seminary 
Jackson, Mississippi 
20 de Julho de 1971. 
 

Extraído de Robert L. Dabney, Lectures in Systematic 
Theology (Grand Rapids, Zondervan Publishing House, 
1980), in: Preface to 1972 Edition. 

 
 
Traduzido por: 
Rev. Ewerton B. Tokashiki 
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