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Loraine Boettner: Teólogo e Escritor Americano 

(1901-1990) 

 

Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 

Loraine Boettner nasceu em 07 de março de 1901 em Linden (Missouri), 

uma pequena cidade cerca de sete milhas a noroeste de Rock Port, Missouri, filho 

do senhor e da senhora William Boettner. Sua educação de nível fundamental deu-se 

nas escolas Lone Cedar e Fairview, na zona rural no noroeste do Missouri. Frequentou 

então a Tarkio High School, seguido de um breve curso em agricultura numa escola 

em Columbia (Missouri), pretendendo naquele tempo tornar-se fazendeiro. 

Mas reconhecendo a necessidade de educação adicional, ele entrou no Tarkio 

College,2 uma escola presbiteriana em Tarkio (Missouri). Boettner graduou-se na 

Tarkio em 1925, com o título de bacharel em Ciência, cum laude. Foi durante seu 

tempo em Tarkio que ele teve como mentor um de seus professores, o Dr. J.B. 

Work. Anos mais tarde Boettner diria a seus visitantes que foi sob a instrução do 

Dr. Work que ele se tornou um pós-milenista. 

Ao graduar-se, Loraine Boettner começava a explorar a possibilidade do 

chamado de Deus sobre sua vida, e assim entrou no Princeton Theological Seminary, em 

Princeton (New Jersey), no outono de 1925. Como estudante, uniu-se a um dos 

clubes de janta conhecido como Warfield Club. Boettner gastou um total de quatro 

anos em Princeton, graduando-se ali primeiro com o título de Th.B. em 1928 e 

então com o título de Th.M. em 1929. 

Após a conclusão de seu trabalho em Princeton, Boettner assumiu a posição 

de professor da Bíblia no Pikeville College, em Kentucky, ensinando ali de 1929 a 

1937. Foi quando esteve ali que conheceu e se casou com a senhorita Lillian Henry, 

uma nativa do leste do Tennessee que também ensinava em Pikeville. Durante os 

seus anos em Pikeville, ele também trabalhou para finalizar seus três primeiros livros 

publicados. Foram os seguintes: The Reformed Doctrine of Predestination (1932), A 

Summary of the Gospels (1933) e The Inspiration of the Scriptures (1937). 

Embora o motivo não nos seja claro, os Boettner’s se mudaram para 

Washington, D.C. no final de 1937, residindo ali por onze anos. Durante esses anos 

ele continuou a escrever, e de 1942 a 1947 Loraine trabalhou para o Departamento 

do Tesouro. Eis o que consta no relato biográfico fornecido no funeral do Rev. 

Boettner: “Aqueles anos incluíram a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, 

tempo em que os Estados Unidos obtiveram vitória completa tanto sobre a 
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2 O Tarkio College foi aberto em 1883 e fechou suas portas em maio de 1991. 
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Alemanha como sobre o Japão. Aqueles foram anos muito interessantes de estar em 

Washington, com aquela cidade sendo então, com efeito, a capital do mundo livre, 

com intensa atividade nacional e internacional”. 

Em 1948 os Boettner’s se mudaram novamente, desta vez para Los Angeles 

(Califórnia), por conta da saúde debilitada de Lillian Boettner. A mudança para Los 

Angeles foi, aparentemente, uma questão de conveniência, pois duas das irmãs dela 

viviam ali e tinham voluntariamente se oferecido para ajudar em seus cuidados. A 

saúde da senhora Boettner continuaria a declinar até a sua morte em 1958. 

De 1958 até a sua morte em 1990, Dr. Boettner viveu uma vida bem 

tranquila em Rock Port. Em 1933, tinha sido premiado com o título honorário de 

doutor em teologia pelo Tarkio College. A honra adicional de doutorado em literatura 

foi conferida por Tarkio em 1957, um ano antes da morte de sua esposa. Embora 

até aquele momento seus livros tivessem venda modesta, foi de fato nos anos 

posteriores ao seu retorno a Rock Port que o Dr. Boettner começou a entrar no 

ministério por que é tão afetuosamente lembrado. 

Durante seus 32 anos da vida restantes, vendeu generosamente seus livros a 

preço de custo para qualquer pessoa que escrevendo, os solicitasse. Ao fazê-lo, 

Boettner tornava prontamente disponível boa teologia conservadora em um tempo 

em que esse material dificilmente era encontrado. Por meio de seus escritos, ele 

popularizou a fé reformada e influenciou literalmente dezenas de milhares de 

homens e mulheres ao redor do mundo. Em algumas semanas, mais de 800 pedidos 

chegavam ao correio de Tarkio, o Dr. Boettner assinaria cada um deles, para então 

embrulhar e despachá-los. Era muito generoso e sempre se alegrava em hospedar 

estudantes ou estudiosos visitantes ocasionais, sempre às suas próprias custas. Dr. 

Boettner era um homem muito humilde e despretensioso. Ele desejaria que 

fôssemos cuidadosos em apontar, e concordamos com isso, que ao prestar-lhe esta 

homenagem, nosso propósito não seria exaltar o Dr. Boettner, mas antes dar graças 

a seu e nosso Senhor pela obra que Deus realizou por meio de um de seus servos. 

 

Fonte: http://www.pcahistory.org/findingaids/boettner/index.html 

 


