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Excelente em Todas as Coisas e Todas 
as Coisas para a Glória de Deus:  
O Legado do dr. James Kennedy 

 
Albert Mohler 

 
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 
A morte do dr. D. James Kennedy é outra recordação do que o escritor 

de hinos Issac Watts viu quando escreveu que “o tempo, como uma corrente 
sempre em movimento, leva todos os seus filhos embora”. O dr. Kennedy 
morreu esta manhã (05/09/2007) em sua casa, em Fort Lauderdale (Flórida). 
Ele tinha estado fora de cena desde que sofreu uma parada cardíaca 
significante em Janeiro. 

James Kennedy fundou a Coral Ridge Presbyterian Church2 em 1959, o ano 
em que nasci. Dentre poucos anos a igreja se tornou uma das maiores 
congregações Presbiterianas da nação (USA). No decorrer dos anos ele 
estabeleceu vários ministérios afiliados. Ensinou milhares de cristãos a como 
compartilhar pessoalmente sua fé, através do Evangelismo Explosivo.3 
Alcançou milhares mediante seu ministério de TV, The Coral Ridge Hour.4 
Educou gerações de crianças e jovens através da Westminster Academy5 e treinou 
ministros através do Knox Theological Seminary.6 

Ele foi um visionário com poucos concorrentes. O moto inscrito numa 
parede divisória do santuário colossal da igreja causou-me uma impressão 
como jovem: “Excelente em Todas as Coisas e Todas as Coisas para a Glória 
de Deus”. 

Alguns amigos e associados o chamavam de “Jim”, mas para o resto do 
mundo ele era o dr. D. James Kennedy – seguido por uma lista de títulos 
acadêmicos. Um instrutor de dança antes de sua conversão e chamado para o 
ministério, Kennedy sempre teve um senso de si mesmo, seus movimentos e 
sua voz. Ele poderia ser freqüentemente assustador, e sempre me causou 
impressão. Minha esposa Mary, que trabalhou quando adolescente num 
restaurante local de hambúrguer, sempre reconhecia essa voz vinda do drive-
through, quando ele pedia a sua comida. Ele usava a mesma voz no balcão que 
usava no santuário – e com o mesmo efeito. Chamava a atenção! 

Um teólogo conservador, ele liderou a Coral Ridge na jovem Presbyterian 
Church in America (Igreja Presbiteriana na América) na década de 1970, e esteve 

                                                   
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em 05 de setembro de 2007. 
2 http://www.crpc.org/  
3 http://www.eeinternational.org/  
4 http://www.coralridgehour.org/  
5 http://www.wacad.edu/  
6 http://www.knoxseminary.org/  
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altamente envolvido numa multidão de causas evangélicas. Defendeu a 
inerrância bíblica e a doutrina da justificação. Cria na necessidade dos 
pecadores virem a Cristo, e chamava as pessoas a virem a Cristo pela fé. 

Muitos americanos o conheciam primariamente através de seu 
ministério de TV e seu envolvimento em questões políticas nacionais. 
Contendeu pela justiça nacional e foi um defensor dos direitos do feto, antes 
que muitos outros evangélicos sequer acordassem para a crise. Ele no mínimo 
flertou com a linguagem do Reconstrutivismo Cristão, mas nunca deixou seu 
primeiro amor que tinha por sua própria congregação. 

Meu débito para com o dr. Kennedy é muito pessoal. Eu era um jovem 
Batista do Sul que, como um adolescente, tinha sérias perguntas sobre os 
grandes assuntos da fé cristã. O ministério do dr. Kennedy no Coral Ridge 
abordava aquelas grandes perguntas. Ele não tinha medo de entrar em 
desafios intelectuais da fé. Foi gracioso para com um adolescente Batista, me 
introduzindo a Francis Schaeffer e dignificando minhas perguntas. Gostava 
claramente de falar sobre teologia e foi a primeira pessoa que encontrei que 
demonstrava essa alegria. Ele era agradável e devoto. De uma forma não 
pequena meu próprio chamado como um teólogo pode ser traçado até a 
influência do dr. Kennedy. Fui inspirado por seu engajamento intelectual e 
motivado por sua visão da excelência da glória de Deus. 

Minha dívida também se estende a Mary, minha esposa, que freqüentou 
a Westminister Academy e se graduou como oradora de sua turma em 1979. Ela 
é uma prova viva para mim do alcance da visão e ministério do dr. Kennedy. 

O dr. Kennedy assistia eventos da Southern Baptist Convention 
(Convenção Batista do Sul) com interesse e me encorajou quando me tornei 
presidente do The Southern Baptist Theological Seminary (Seminário Batista 
Teológico do Sul). Ele sabia o que estava em jogo ali, e me assegurou de suas 
orações. Então, alguns anos atrás, ele veio ao Seminário do Sul, pregou na 
capela, e disse aos estudantes o que tinha aprendido sobre a igreja local e o 
desafio do evangelismo. Durante o culto, olhou para mim com lágrimas nos 
olhos, e me disse que nunca tinha ouvido antes o som de tantos homens 
cantando hinos juntos. 

Ele se juntou ao grande exército agora, e esse coral excede qualquer um 
sobre a Terra. Sou grato a Deus pela vida, ministério e influência pessoal do 
dr. D. James Kennedy.7 

Um site memorial pode ser encontrado em 
http://www.djameskennedy.org/. 

D. James Kennedy (03/11/1930 - 05/09/2007) 
 

Fonte: http://www.albertmohler.com/blog.php 

                                                   
7 Recomendo o livro Verdades que Transformam, do dr. Kennedy, lançado no Brasil pela Editora Fiel 
(Nota do tradutor) 
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