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“Falar da ideologia protestante é falar dos 
rótulos e nomes que os protestantes aplicam 
sobre si mesmos, sobre o seu mundo, sobre o 
seu corpo e sobre o seu eros. E, inversamente, 
olhando para os seus corpos, seus rostos, suas 
mãos, seus amigos e inimigos, ódios e amores, 
seus locais proibidos e permitidos, teremos 
pistas para compreender a sua linguagem. 
Religiões são organizações simbólicas de 
mundo.”
                                                        (Rubem Alves)
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RESUMO 

               

 

 PAEGLE, Eduardo Guilherme de Moura. A posição política da Igreja 

Presbiteriana do Brasil (IPB) nos anos de chumbo (1964-1985). Florianópolis, 

2006. Dissertação de Mestrado em História. Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas. Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

Com o Golpe de 1964 no Brasil, foi instituído o regime militar que pôs fim ao 

governo civil de João Goulart. A Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) buscou se 

relacionar politicamente com o Estado, permitindo divergências eclesiásticas 

no seu posicionamento frente às questões éticas, sociais, políticas e econômicas 

colocadas no contexto do regime militar e da Guerra Fria. 

As disputas eclesiásticas na IPB colocaram em confronto uma linha 

politicamente conservadora, chamada de “boanergismo” e a Teologia da 

Libertação. O “boanergismo” teve esse nome, devido à presidência do 

Supremo Concílio do pastor Boanerges Ribeiro (1966-1978), caracterizado 

pelo anticomunismo, antimodernismo e antiecumenismo, sendo que o 

Presbítero Paulo Breda Filho, seguiu essa linha, denominada “pós-

boanergista”, marcada ambas pelo apoio a ditadura militar manifestada no 

jornal “Brasil Presbiteriano”. 

Na disputa contra o “boanergismo”, vários nomes se destacara, entre os quais 

citamos o papel de Richard Shaull e Rubem Alves que buscavam fazer uma 

autocrítica na IPB, além de levar uma idéia de responsabilidade social cristã.  

A vitória dos “boanergistas” na IPB agradou o regime militar, devido à 

ideologia conservadora pró-sistema, buscando silenciar os teólogos da 

libertação ao impedir a ocupação dos espaços institucionais existentes entre os 

presbiterianos. 

 

Palavras-Chaves: IPB, ditadura, “boanergismo”. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 
Following the Revolution of 1964, the military regimen which has put end to the 
civilian government of João Goulart was established in Brazil. The Presbyterian Church 
of Brazil (IPB) has search to relate politically with the State, allowing the existence of 
ecclesiastic divergences in its position regarding ethical, social, political, and 
economical questions in the context of the military regimen and the Cold War. The 
ecclesiastic debates in the IPB put face to face two groups: a politically conservative 
line, termed “boanergism”, and the Theology of Liberty. The “boanergism” received 
this name as a reference to a past President of the Supreme Council Preacher Boanerges 
Ribeiro (1966-1978), characterized by the anticommunism, antimodernism, and 
antiecumenism. Elder Paulo Breda Filho has followed this line, termed as “post-
boanergist”, characterized by the support to the military dictatorship expressed in the 
newspaper “Brasil Presbiteriano”.  
Against the “boanergism”, the theologians of the liberty, especially Richard Shaull and 
Rubem Alves, aimed to make a self-criticism in the IPB, and to build a concept of social 
Christian responsibility. The victory of the “boanergists” in the IPB pleased the military 
regimen due to the pro-system conservative theology, which was aimed to keep silent 
the theologians of the liberty, by restraining the occupation of existing institutional 
spaces between the Presbyterians. 
 
Key-words: IPB, dictatorship, “boanergism”. 
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INTRODUÇÃO 

 

A idéia desta dissertação de mestrado surgiu em 2001, quando nos 

tempos de graduação, tive a oportunidade de ler a obra “Protestantismo e 

Repressão” de Rubem Alves, que havia sido pastor da IPB. Na época, 

procurávamos material bibliográfico para escrever o meu TCC, sobre a Igreja 

Presbiteriana do Estreito, concluído em 2003. 

Ao me deparar com o referido livro, percebemos um verdadeiro 

desabafo de Rubem Alves em relação à postura da IPB frente à ditadura 

militar, aonde iniciei este trabalho acadêmico. 

Uma dificuldade inicial foi sem dúvida, o fato do autor desta 

dissertação, ser membro da IPB, instituição investigada, dificultando a questão 

do distanciamento do historiador em relação ao seu objeto de pesquisa. 

Buscamos uma honestidade intelectual frente à pesquisa realizada, sem ter um 

cunho apologético.  

Por outro lado, reconhecemos a facilidade para a abertura e o acesso 

dos arquivos eclesiásticos, principalmente considerando a problemática e o 

recorte histórico em questão, na abordagem da relação da IPB com a ditadura 

militar (1964-1985). 

Nesta análise, cabe ao leitor julgar se sofremos de um processo de 

“síndrome de Rubem Alves”, como um desabafo autobiográfico devido ao 

posicionamento político da IPB, guardado as devidas proporções, dado ao 

distanciamento espacial e temporal do objeto investigado. 

No capítulo um, descrevemos um esboço histórico do 

presbiterianismo oriundo da Reforma Protestante (calvinista) no século XVI, 

passando pela influência do calvinismo estadunidense até atingir o Brasil na 

década de 1950. 

O segundo capítulo representa a continuidade temporal do capítulo 

anterior, com a periodização do momento anterior ao Golpe de 1964, na sua 

fase mais democrática, atravessando a tomada de poder dos militares e o seu 

posterior endurecimento com o AI-5 até o processo de redemocratização da 

década de 1980. 

No último capítulo estão presentes as divergências ideológicas entre 

os “boanergistas” e os “teólogos da libertação” contextualizando os perfis e os 
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papéis dos principais personagens na IPB, como forma de caracterizar e 

compreender o mandato histórico vivenciado. 

Cabe-nos agora analisar as fontes e a bibliografia utilizada. 

Privilegiamos como fonte, o jornal “Brasil Presbiteriano”, disponível no 

Arquivo Histórico da IPB, sediado em São Paulo e na Igreja Central de 

Curitiba, que no período militar era a voz oficial do “boanergismo”. 

Comparando com o período que antecedeu ao golpe de 1964, fizemos 

uma análise das relações de poder existentes na IPB. Enquanto no início da 

década de 1960, o jornal “Brasil Presbiteriano” refletia uma pluralidade de 

pensamento, que a partir do golpe de 1964, com a tomada de poder como 

redator - chefe do referido periódico por parte de Boanerges Ribeiro, a 

pluralidade das idéias cedeu espaço para a hegemonia “boanergista”. 

Combinamos em menor grau, outras fontes oficiais eclesiásticas, 

como o jornal “O Puritano”, atas da Igreja Presbiteriana de Florianópolis e do 

Presbitério de Florianópolis, além da Revista Teológica do SPS e a Revista da 

Mocidade. 

Além das fontes eclesiásticas, encontramos de forma esparsa, uma 

documentação na Biblioteca da UFSC e na Biblioteca Pública de SC que foram 

úteis para a busca de material de pesquisa em periódicos de circulação nacional 

(revista “ISTOÉ” e o jornal “O Estado”), com informações a respeito de Paulo 

Stuart Wright. Na Assembléia Legislativa de SC foi possível encontrar uma 

pasta com a documentação da vida política de Paulo Stuart Wright, cassado na 

referida Assembléia em 1964. 

No Arquivo do DEOPS/SP tivemos acesso aos arquivos e microfilmes 

referentes às instituições religiosas que estavam sendo vigiados pelos serviços 

do Estado, entre esses, escassas informações sobre o pastor Richard Shaull.  

A bibliografia contempla informações sobre a ideologia militar e o 

papel do Estado para uma compreensão do contexto. Valorizam - se os ideais 

da ESG que combinam com os valores propostos pelo “boanergismo”. 

Em termos de uma bibliografia eclesiástica, trabalhamos tanto com 

obras de caráter apologético para consumo interno dos fiéis quanto às obras de 

caráter acadêmico. As obras de caráter apologético abrangem documentos 

confessionais (como por exemplo, “A Confissão de Fé de Westminster”), 

apresentados como defesa da doutrina. 
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Em relação à produção acadêmica, enfocamos desde obras clássicas 

como a de Max Weber (“A ética protestante e o espírito do capitalismo”), obras 

de caráter (auto) biográfico como em Richard Shaull, Paulo Stuart Wright e 

Rubem Alves, numa análise da vertente de esquerda da IPB, como na produção 

historiográfica recente referente ao protestantismo brasileiro. 

Trabalhamos as fontes e a bibliografia mais numa perspectiva das 

relações de poder existentes da IPB do que na recepção desta mensagem por 

parte dos fiéis, considerando que grande parte do material investigado foi 

considerada “oficial”. Ao valorizarmos no capítulo três, personagens e 

ideologias consideradas antagônicas ao “boanergismo”, valorizando uma 

história dos perdedores e daqueles que foram silenciados, permitindo que as 

contradições emergissem nas diferentes pontos de vista analisados. Entendendo 

que a História é perpassada por contradições e não por uma construção 

romanceada e determinista, buscamos a partir da construção e da análise dessas 

contradições fazer à narrativa na qual nos propomos. 
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CAPÍTULO 1 
 

A ESTRUTURA ECLESIÁSTICA DA IGREJA PRESBITERIANA DO 

BRASIL (IPB) 

 
 

Este capítulo tem por objetivo, familiarizar o leitor com a IPB, buscando 

mostrar de que forma ela se estrutura. O presbiterianismo brasileiro iniciou efetivamente 

no século XIX. A origem da Igreja Presbiteriana, provém do calvinismo europeu no 

século XVI, passando pelo calvinismo estadunidense no século seguinte, antes de 

chegar ao território brasileiro. Buscamos dessa forma, analisar essa trajetória com o 

objetivo de enxergamos as estruturas eclesiásticas presentes na IPB, para nos próximos 

capítulos relacionarmos de que forma essa estrutura eclesiástica entrou em contato com 

a ditadura militar brasileira de 1964 – 1985. Trata-se, nesse sentido, de um capítulo de 

preparação para compreendermos posteriormente de que forma o calvinismo brasileiro 

se relaciona com a ditadura militar. 

 

1.1 – A raiz histórica e teológica da IPB 

 

A existência do presbiterianismo está profundamente ligada aos movimentos 

reformados do século XVI. Podemos afirmar que ocorreram no século XVI, não apenas 

uma reforma religiosa que englobasse o protestantismo como todo, mas ao menos 

quatro Reformas, a saber: a reforma luterana, calvinista, anglicana e radical, também 

chamada de anabatista. Cada um, com as suas peculiaridades, doutrinas próprias e áreas 

de expansão específicas dentro do contexto europeu, criando sucessivamente ao longo 

das gerações os movimentos divisionistas.  

O presbiterianismo seguiu uma linha calvinista reformado que representa a 

base doutrinária da IPB, enquanto instituição. Neste sentido, podemos dizer que o 

reformador João Calvino fez parte da segunda geração de reformadores, aproveitando-

se da atmosfera religiosa criada por Lutero, na Europa Ocidental do século XVI.1

  Lutero foi o líder no processo de crítica ao Catolicismo Romano. Ao afixar as 

95 teses em 31 de outubro de 1517, na Igreja do Castelo de Wittemberg deixou claro 

todo o seu descontentamento entre o discurso oficial da Igreja e a sua prática.  

                                                 
1 Não podemos deixar de registrar também a presença de diversos pré-reformadores na Europa medieval. 
Entre eles, podemos citar  Huss, Wycliff, Savanarola e o movimento dos valdenses.  
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Uma das questões centrais da Reforma Protestante foi à contestação teológica 

das indulgências. 2 Os historiadores em geral, procuram citar os principais motivos da 

Reforma Protestante. Na visão de Jean Delumeau os três princípios do movimento 

reformado do século XVI foram à justificação pela fé, o sacerdócio universal dos fiéis e 

a infalibilidade bíblica.3 Jean Boisset  defendeu a idéia dos quatro princípios 

protestantes que nortearam a Reforma, que foram na sua  visão: a autoridade da Bíblia 

em questão de fé, a salvação do homem como dom de Deus, a gratuidade da salvação 

pela fé e a atualidade do testemunho interior do Espírito Santo.4  

Para o sociólogo alemão Ernst Troeltsch interessa estudar o movimento 

reformado do século XVI relacionado com o início da modernidade, permitindo e 

ressaltando valores como o individualismo, a racionalidade científica e a existência de 

uma cultura laica distinta de uma cultura eclesiástica. Ele enxergou o protestantismo 

como ligado a um “tipo ideal”, em que:  

 

El viejo y genuino protestantismo del luteranismo y del calvinismo representa, 
como manifestación total, y apesar de sua doctrina de salvación anticatólica, 
una cultura eclesiástica en el sentido de la Edad Media y trata de ordenar el 
estado y la sociedad, la educación y la ciencia, la economia y el derecho según 
los criterios sobrenaturales de la revelación y, lo mismo que la Edad Media, 
incorpoa la Lex naturae como idéntica, originalmente con la ley de Diós.5

 

                                                 
2 Cf. LEMAÍTRE, Nicole; QUINSON, Marie Thérese; SOT, Veronique. Dicionário cultural do 
cristianismo. Tradução: Gilmar Saint’Clair Ribeiro; Maria Stela Gonçalves; Yvonne Maria de Campos 
Teixeira  Silva. São Paulo: Loyola, 1990.p.160. O conceito de indulgência refere-se à remissão de uma 
pena ou penitência. Na Antiguidade, a indulgência, designava a repressão de uma penitência pública 
imposta pela igreja aos grandes pecadores. Com efeito, para a igreja, todo o pecado, mesmo perdoado, 
traz consigo um dever de reparação chamado penitência. Ademais, a partir do século VII, as tarifas de 
multas foram elaboradas em função dos pecados cometidos. Fala-se então de “penitência tarifada.” De 
onde a idéia do que o pecador pode, daqui de baixo, resgatar-se das penas de outra vida com um esforço 
financeiro (esmola) ou físico (peregrinação ou cruzada), com o risco, denunciado em fins da Idade Média, 
de uma falsa garantia de salvação. Os papas Júlio II em 1507 e depois Leão X, em 1511, publicaram uma 
indulgência cuja renda destinava-se à reconstrução da Basílica São Pedro de Roma. A metade das somas 
reunidas na Alemanha serviu, de fato, para pagar a taxa devido a Santa Sé pela eleição de Alberto de 
Brandemburgo como arcebispo de Mainz. Este é o escândalo denunciado por Lutero em 1517, conhecido 
sob o nome de “questão das indulgências.” O Concílio de Trento condenou o tráfico financeiro, mas 
manteve a validade das indulgências. Desde, então, as indulgências permanecem associadas à visita de 
certos santuários, a orações e a gestos acompanhando o esforço de conversão daquele que quer “ganhar a 
indulgência”, a saber, diminuir seu tempo de purgatório. Em 1967, o papa Paulo VI reviu e simplificou o 
sistema das indulgências definido pelo Concílio de Trento. Distinguem-se as indulgências plenárias, 
adquiridas para toda a vida, e concedidas outrora só pelo papa, das indulgências parciais cuja duração é 
limitada. 
3 DELUMEAU, Jean. Nascimento e afirmação da Reforma. Tradução: João Pedro Mendes. São Paulo: 
Pioneira, 1989. p.59. 
4 BOISSET, Jean. História do Protestantismo. Tradução: Heloísa de Lima Dantas. São Paulo: Difusão 
Européía do Livro, 1971.p.10-14. 
5 TROELTSCH, Ernest. El  protestantismo y el mundo moderno.2 ed.  México – Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Econômica, 1951. p.30. 
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O movimento reformado ao criar uma concepção de cultura distinta da cultura 

eclesiástica católica permitiu a autonomia do indivíduo e da sua visão de mundo e a 

criação de novos pontos de vista que gradativamente tendem a se institucionalizar nas 

Igrejas e doutrinas, como no luteranismo, anglicanismo e presbiterianismo. 

A Reforma, enquanto movimento, reuniu aspectos que apresentam um mínimo 

denominador comum que permitem num primeiro momento unificar as críticas em 

relação ao Catolicismo.O movimento reformado considerou a infalibilidade bíblica 

contrária à tradição católica da infalibilidade papal, sendo que o fiel era visto como 

vocacionado por Deus tanto no trabalho religioso quanto no leigo, pois a salvação é 

justificada pela fé e não pelas obras como na concepção católica. Além disso, foi 

defendida também a concepção de que o Estado, representando a esfera civil era distinto 

da esfera religiosa (igreja), exceto no anglicanismo na Inglaterra. A Reforma Protestante 

aparecia como uma contra-identidade em relação ao catolicismo. O protestantismo 

surgia entre a sede da procura da fé do povo e a mediocridade da oferta, e a Reforma 

ganhava seu espaço. 6  

Apesar de o protestantismo ter surgido no século XVI com a idéia de uma 

contra-identidade ou um anticatolicismo, isso não gerou de forma alguma, uma igreja 

única, pois surgiram diversas correntes (luteranismo, calvinismo, anglicanismo e 

anabatistas) que se institucionalizam, formando igrejas distintas.7 Neste sentido, torna-

se necessário problematizar os próprios termos “reforma” e “protestante”, que não 

devem ser historicizados a partir de um senso comum, como algo auto-explicativo e 

dado à priori, como se não fossem historicamente construídos. 

 Sabemos que o termo “protestantismo” surgiu em 1529, na Dieta de Speyer, 

ou seja, um Decreto Imperial nos quais os representantes dos seis príncipes e quatorze 

cidades redigiram um manifesto na qual exigiam que houvesse liberdade de culto nos 

estados alemães onde os príncipes fossem católicos, pois nos Estados onde os príncipes 

eram luteranos havia liberdade para o culto católico. Dessa forma foi redigido um 

documento aonde:  

 

Nós protestamos, por meio das presentes diante de Deus, nosso único Criador, 
Conservador, Redentor e Salvador, e que será, um dia nosso juiz, assim como 
diante de todos os homens e de tôdas as criaturas, que não consentimos nem 

                                                 
6 DELUMEAU, Jean. A civilização do Renascimento. Lisboa: Estampa 1984.p.137. 
7 CF. NIEBUHR, H. Richard. As origens sociais das denominações cristãs. Tradução: Antônio Gouvêa 
Mendonça. São Paulo e São Bernardo do Campo: ASTE e UMESP, 1992. As divisões das denominações 
surgem mais das questões éticas, políticas, sociais e históricas do que das divergências teológicas. 
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aderimos de nossa maneira, nem quanto a nós nem quanto aos nossos, ao 
decreto proposto em tôdas às coisas que são contrárias a Deus, sua santa 
Palavra, a nossa boa consciência, à salvação de nossas almas e ao último 
decreto de Spira.8

 
 

Percebemos, desta forma, que o termo “protestante” referiu-se especificamente 

aos luteranos, usado de maneira pejorativa pelos católicos. O surgimento do termo 

“protestante”  foi posterior as 95 teses de Lutero, afixados em 31 de Outubro de 1517 

em Wittemberg, evidenciando que a idéia do protestantismo é anterior ao uso da sua 

expressão, o que revela o dinamismo do termo que deve ser lido em função do seu 

tempo.  

Para Walter Altmann:  

 

Na tentativa de entendermos para nós a relevância do termo ‘protestante’, é 
possível recorrer a uma interpretação positiva. Protestante não seria 
simplesmente aquele que está contra algo, mas  alguém que pró-testa, isto é, 
coloca-se a favor de um valor mais alto. Essa tentativa de interpretação positiva 
é legítima na medida em que os protestantes não se constituem em simples 
contestadores, mas sim favorecedores do evangelho. Essa observância é 
importante para superar, por exemplo, uma polêmica banal e imutável contra o 
catolicismo, mas não deveria tampouco esquecer o elemento contestador 
inevitavelmente presente. Colocados em termos de Gustavo Gutiérrez, 
assumindo os conceitos de Paulo Freire, diríamos: todo anúncio implica uma 
denúncia e toda denúncia está a serviço do anúncio. Retenha-se, porém, que 
Lutero não pretendia limitar-se à denúncia, mas sim chegar ao anúncio e mantê-
lo. Por isso, a caracterização de protestante, embora tenha a sua dimensão de 
validade, não é a mais perfeitamente adequada.9

 
 

Nesta citação, Walter Altmann buscou desconstruir a associação entre o termo 

“protestantismo” visto como algo negativo, numa associação à rebeldia, desobediência, 

usando-o de forma dialética. Primeiramente surgem as idéias com Lutero, sendo que 

num segundo momento negou-se algumas concepções do catolicismo (como as 

indulgências, por exemplo), para em seguida, construir o seu pensamento, formando a 

síntese.  

Após a primeira geração de protestantes, que teve como Lutero o seu principal 

expoente, ocorreu uma diversificação e complexificação das diversas correntes que se 

seguiram ao movimento religioso. Por este motivo, parece-nos mais adequado usar o 

                                                 
8 BOISSET, Jean. História do Protestantismo. Tradução: Heloísa de Lima Dantas. São Paulo: Difusão 
Européía do Livro, 1971.p.15. Observamos que o termo Spira é uma tradução do termo germânico 
Speyer. 
9 ALTMANN, Walter. Lutero e a libertação. São Paulo: Ática e Sinodal, 1994. p.278. 
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termo “protestantes” no plural, para abarcar essa diversidade, conforme usado por 

Antônio Gouvêa Mendonça no contexto brasileiro, incluindo luteranos, anglicanos, 

episcopais, presbiterianos, batistas, menonitas, Assembléia de Deus, Congregação 

Cristã no Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo e Deus é Amor. 

Essa classificação contempla, portanto, igrejas oriundas a Reforma Protestante do 

Século XVI (incluindo os presbiterianos), os ramos paralelos da Reforma (como os 

Batistas) e pentecostais (como, por exemplo, a Assembléia de Deus), mostrando uma 

ampla diversidade doutrinária, litúrgica, hinológica e cultural das referidas 

denominações citadas. 10  

Em relação ao termo “reforma”, também se trata de um fenômeno no plural, 

“reformas”, proporcionado pelas correntes distintas dos protestantismos. Segundo Jean 

Delumeau, a expressão “reforma” era de uso corrente no final da Idade Média. 

Significava “a purificação interior que cada fiel teria obrigação de operar em si para que 

o mundo cristão fosse rejuvenescido, e, sobretudo as transformações no sentido de 

pobreza e da santidade que se esperava da Igreja.”11 Antes de Lutero, o termo 

“reforma”, apontava para a volta da simplicidade da Igreja, conforme descrito em Atos 

dos Apóstolos 2.42-47.12 Representaria neste sentido, à volta aos valores da igreja 

primitiva, que havia se perdido na Idade Média.  

O termo “Reforma” ganhou um novo sentido, a partir das suas 95 teses de 

Lutero Desde 1517, a idéia de “Reforma”, volta-se contra e fora de Roma. Lutero 

pronunciou a fórmula em latim de ecclesia reformata semper reformanda est (igreja 

reformada sempre em reforma). Na visão de Walter Altmann, havia uma contradição, 

pois o monge alemão criticava as inovações do catolicismo, já que estas inovações eram 

responsáveis pelos erros doutrinários daquilo que ele acreditava ser o verdadeiro 

cristianismo e a Reforma na verdade estava recuperando o cristianismo primitivo, a 

verdade original.13

                                                 
10 MENDONÇA Antônio Gouvêa; VELÁSQUES Filho, Prócoro.. Introdução ao Protestantismo no 
Brasil. São Paulo: Loyola. 1990.p.11-18. 
11 DELUMEAU, Jean. Nascimento e afirmação da Reforma. Tradução: João Pedro Mendes. São Paulo: 
Pioneira, 1989. p. 17. 
12 At. 2.42-47. “E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 
Em cada alma havia temor; e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos 
os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, 
distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam 
unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza 
de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acrescentava-lhes, 
o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos.” (Versão da Bíblia de Estudo de Genebra). 
13 ALTMANN, Walter. Lutero e a libertação. São Paulo: Ática e Sinodal, 1994. p.279. 
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  Com a Fórmula de Concórdia de 1577,14 a base doutrinária do luteranismo foi 

elaborada e não foi aceita pelos adeptos das idéias de Calvino e Zwinglio. Sendo assim, 

as correntes ligadas a Calvino e Zwinglio se auto-classificaram como reformados para 

se distinguir dos luteranos, consagrando o termo “reformado” posteriormente em 

Westfália.15 André Biéler entendeu que a distinção entre luteranos e calvinistas ocorreu 

sobretudo porque na sua visão, Lutero não conseguiu formular uma doutrina política e 

social que permitisse resolver as questões de seu tempo, comparando-se a Calvino, 

caracterizando uma dupla desordem: a dos conservadores, desejosos em manter a 

hegemonia do catolicismo e revolucionários, como os anabatistas e nas revoltas 

camponesas.16  

Na visão politicamente conservadora, a Reforma era proveniente das questões 

espirituais, derivando primeiramente das questões espirituais para outras questões 

sociais, econômicas e políticas. Sendo assim, a Reforma não indica o enfrentamento 

com o Estado, ou seja, uma desobediência civil, mas sim uma mudança na esfera 

eclesiástica. 

Desta forma, observamos que o termo “Reforma” é ambíguo, pois numa visão 

mais precipitada poderia indicar uma continuidade com o catolicismo, pois numa 

reforma, a base do catolicismo se mantém. Tendo o cristianismo primitivo do primeiro 

século como base, aí sim, o termo reforma é mais apropriado, pois do ponto de vista 

religioso é esse tipo de reforma que se busca. Contudo, o termo “reforma” não deve ser 

apenas recortado em relação ao seu aspecto religioso, mas abordar também as 

implicações políticas, religiosas e sociais. O termo “revolução” não foi usado, muito 

provavelmente pelas suas implicações políticas contidas neste termo, pois Calvino e 

Lutero fizeram oposição às reformas mais radicais, como a dos anabatistas, que 

pregavam a reforma agrária e a desobediência civil, na medida em que os próprios 

calvinistas e luteranos dependeram do apoio estatal para sobreviver no chamado 

protestantismo territorial. Os luteranos avançaram sobre os Estados alemães e o 

calvinismo sobre os cantões suíços. Na medida, em que Estado foi conquistado seja por 

                                                 
14 A Fórmula de Concórdia definiu a incapacidade do homem de salvar pela sua própria obra, 
reconhecendo a obra redentora de Cristo. Posteriormente em 1580 com o Livro da Concórdia aceitou-se o 
Antigo e o Novo Testamento como exposição correta da Bíblia. 
15 A Paz de Westfália selou o armistício da Guerra dos 30 anos (1618-1648) que pôs fim na guerra 
religiosa dos católicos contra os protestantes. 
16 BIÉLER, André. O pensamento econômico e social de Calvino. Tradução: Waldir Carvalho Luz.. São 
Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 1990. p.58-59. 

 



 17

calvinistas, seja pelos luteranos, instala-se a obediência civil, e as idéias como a de 

Thomas Münzer foram duramente reprimidas. 

   André Biéler via a Reforma de maneira conservadora, pois “a reforma, 

porém, sendo essencialmente espiritual e, acessoriamente, social, seus efeitos espirituais 

levam vantagem sobre o seu caráter social”17  

 Considerando o termo “Reforma”, percebemos que o uso do termo também 

aborda, ao menos quatro formas diferentes (calvinista, luterana, anglicana e anabatista) 

e caso usado, deveria ser colocado no plural.18  O termo também foi  consagrado para 

afirmar de uma forma politicamente conservadora e afastar o termo revolução, distante 

das concepções socialistas, na medida em que essa visão derivou mais do caráter 

espiritual do que as esferas políticas, sociais e econômicas, exposto na visão “converta-

se o indivíduo e a sociedade se converterá.” Torna-se necessário um olhar mais atento 

sobre o calvinismo. 

 

1.1.1 - A biografia de Calvino 

 

Tratemos agora especificamente do calvinismo. João Calvino, a figura central 

da segunda geração dos reformadores, que tem com a sistematização do seu pensamento 

e doutrina, as bases na qual se originou a Igreja Presbiteriana. Portanto, lidar com a 

complexidade do pensamento do reformador francês, permite abordar alguns elementos 

importantes para a compreensão do surgimento do presbiterianismo. 

Calvino, nascido na cidade francesa de Noyon, na região de Picardia, em 1509. 

Viveu sua infância, educado na tradição católica, sendo que o seu pai Gérard Calvino 

era amigo do bispo de Noyon (Carlos Hanguest). Através da amizade entre Gérard 

Calvino e Carlos Hanguest foi possível financiar os estudos de Calvino, primeiramente 

na sua cidade natal e depois em Paris, nos colégios La Marche e Montaigu, onde 

recebeu uma formação humanista.19

Aos 20 anos de idade, ele saiu da cidade de Paris, mudou-se para Orléans, 

trocando o curso de teologia pelo direito. Em Orléans, Calvino entrou em contato na 

universidade com estudos latinistas, mostrando a influência do pensamento humanista. 

                                                 
17 Id. p.67. 
18 Isso, sem falar nos movimentos posteriores a Reforma, como dos metodistas no século XVIII e dos 
pentecostais no século XX. 
19 DELUMEAU, Jean. Nascimento e afirmação da Reforma. Tradução: João Pedro Mendes. São Paulo: 
Pioneira, 1989. p. 116. 
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Em 1531, se licenciou em Direito, no mesmo ano em que perdeu o seu pai. Após se 

formar retorna a Paris, onde em 1532 continuou os seus estudos no Colégio de França, o 

que permitiu a ampliação dos seus estudos latinistas com Pierre Danés. 

A sua primeira obra, chamada De Clementia, foi um comentário de Sêneca, 

publicado em 1532. Já na sua juventude, mostrava um sólido conhecimento da literatura 

grega e romana, na qual permitiu entrar em contato com o professor de grego Melchior 

Wolmar, que era luterano 

 A conversão de Calvino ao protestantismo, ocorreu entre 1532 e 1534, embora 

o momento seja incerto. “Quando ocorreu essa conversão é impossível precisar com 

segurança. Confessou ele próprio, ter valorosa e corajosamente resistido à tentação de 

abandonar a fé católica, ter sido contido pela reverência da Igreja, ter-se mantido por 

muito tempo afastado dos livros protestantes pelos desacordos sobre a questão da 

ceia.”20  

Calvino, afirmara que “contrariado com a novidade, eu ouvia com muita má 

vontade e, no início, confesso, resisti com energia e irritação; porque (tal é a firmeza ou 

descaramento com os quais é natural aos homens resistir no caminho que outrora 

tomaram) foi com maior dificuldade que foi induzida a confessar que, por toda a minha 

vida, eu estivera na ignorância e no erro.”21

Em 1534, ele rompeu definitivamente e publicamente contra o Catolicismo.22 

No início de 1535, Calvino se dirigiu para a cidade suíça da Basiléia, aonde redigiu em 

latim, a primeira versão das “As Institutas”, também chamada de “Instituição da 

Religião Cristã.” No ano seguinte, a referida obra foi publicada. 23

O primeiro livro aborda a criação e a providência divina, mostrando a doutrina 

da Trindade e a Bíblia como revelação divina, mostrando que com o pecado e a 

conseqüente depravação humana criou um distanciamento entre Deus e os homens.  

 O tema do segundo livro trata da idéia de Deus, que deu o seu redentor Jesus 

Cristo para livrar o homem do pecado. Interessante, perceber que na doutrina calvinista 

o homem já nasce moralmente corrompido, contrário, por exemplo, das concepções de 

Rousseau, na qual o homem nasce bom e a sociedade o corrompe.  

                                                 
20 Id.Ibid. 
21 COSTA, Hermisten Maia P. da. A Reforma Protestante. In: Apresentação: Cláudio Lembo. O 
pensamento de João Calvino. São Paulo: Mackenzie, 2000. p.22. 
22 Em relação à liberdade religiosa no território francês, o rei Francisco I apresentou uma posição dúbia, 
ora restringindo a liberdade de culto aos evangélicos, ora não. 
23 DELUMEAU, Jean. Nascimento e afirmação da Reforma. Tradução: João Pedro Mendes. São Paulo: 
Pioneira, 1989. p. 116-117. 

 



 19

 No terceiro livro, Calvino analisa os benefícios da Graça, ligado há três 

momentos distintos na vida do fiel: a justificação gratuita, a regeneração e o 

arrependimento. Esses três elementos se unem a idéia de eleição ou predestinação, pois 

(...) ”mediante  a qual Ele mesmo nos outorga, deu-nos Cristo e nos uniu a Ele através 

da chamada eficaz do evangelho.”24 No último livro, Calvino tratou dos elementos 

ligados a Igreja, enquanto instituição, comunidade dos fiéis. Aborda a distinção entre 

Estado e Igreja, em outras palavras, a esfera civil e eclesiástica, a pregação bíblica e os 

sacramentos, que na doutrina calvinista são dois: a ceia e o batismo. 

Na visão de Paul Tillich, o centro da doutrina calvinista refere-se à majestade 

de Deus. “Ele ensinou mais claramente de que qualquer outro reformador que Deus é 

conhecido numa atitude existencial. Ensinou a correlação entre miséria humana e 

majestade divina. Somente a partir da miséria humana podemos entender a majestade 

divina e, vice-versa, apenas à luz da majestade divina é que entendemos a miséria 

humana.” 25 Nesta visão, Deus possui uma dupla condição, pois é “inatingível, terrível e 

ao mesmo tempo, fascinante.” 26 Como fruto dessa condição, Calvino desenvolveu o 

simbolismo. Como, na doutrina calvinista, a transcendência divina é algo 

incompreensível, humanamente falando, torna-se necessário criar símbolos para nos 

relacionarmos com Deus. “Os símbolos são significações da essência incompreensível 

de Deus.” 27 Esses símbolos não tem sentido auto-explicativo e são momentâneos, já 

que o próprio Calvino acreditava que as representações pictóricas, como nos quadros da 

igreja, seriam motivos para desviar a adoração do Deus transcendente, o que justificava 

a iconoclastia. Uma das marcas da igreja de Genebra foi essa concepção iconoclasta.  

André Biéler lembra-nos que a normatização de conduta em Genebra, incluía a 

proibição de imagens e ídolos também no espaço privado, sendo necessário que “tais 

objetos de superstição devem ser postos em mãos de agentes para serem queimados e 

destruídos.”28 Não havia, portanto, a distinção entre espaço público e espaço privado, 

como na modernidade. 

Outra questão importante em relação à presença de Calvino em Genebra foi às 

relações políticas. Em 1536, convidado pelo reformador francês Guilherme Farel, 

Calvino procura restaurar a Igreja, dentro das concepções que acreditava, na qual tanto a 
                                                 
24 WILES, Joseph Pith. Ensinos sobre o Cristianismo. São Paulo: Lis Gráfica. 1984. p. 20.  
25 TILLICH, Paul. História do Pensamento cristão. São Bernardo do Campo: Imprensa Metodista. p.240. 
26 Id.Ibid. 
27 Id. Ibid. 
28 BIÉLER, André. O pensamento econômico e social de Calvino. Tradução: Waldir Carvalho Luz. São 
Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 1990. p.139. 
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Igreja quanto o Estado estão sob a esfera divina. Tanto Farel quanto Calvino não 

aceitavam as imposições do Estado em relação à Igreja, defendendo a independência 

espiritual desta última. Calvino em Genebra ao apresentar os “Artigos sobre o Governo 

da Igreja” procurou abordar a normatização de conduta, incluindo as formas de culto e 

os sacramentos (batismo e ceia), os costumes dos fiéis e a doutrina.29 Devido a não 

aceitação desses princípios calvinistas, tanto Calvino quanto Farel foram exilados de 

Genebra em 1538. 

Havia diversas correntes políticas que não aceitavam os pressupostos 

calvinistas, como os anabatistas que não aceitavam a obediência civil, pois enxergavam 

que a lei de Deus não está sujeito a nenhuma lei civil; os humanistas, como Erasmo de 

Roterdã, que embora fossem contrários à concepção medieval apresentava-se mais 

deísta30 do que a doutrina calvinista. Alguns grupos não desejavam nenhuma reforma 

nos costumes e nas leis genebrinas, pois estas beneficiavam aqueles que estavam no 

poder. 

Robinson Cavalcanti enxerga no calvinismo em sua forma política, de um 

cunho contratualista, porque  

 

(...) de um lado, o contrato que têm Deus e o conjunto do povo (governantes e 
governados), e que se manifestem numa comunidade de fé; a Igreja, como os 
seus direitos e deveres limitados; por outro lado, temos o contrato político, que 
tem como pactuantes o rei e o povo, constituindo o Estado segundo o seguinte 
princípio: o rei é obrigado a essa lei a governar bem e justamente, e o povo a 
obedecer enquanto ele agir assim. 31

 

Existe uma polêmica entre os estudiosos de Calvino sobre se o seu governo era 

uma teocracia. Na visão de Júlio de Sant’anna: 

 
(...)no calvinismo há um exercício de democracia básica a nível da comunidade cristã 
(que, sem dúvida, influenciou na maneira como Rousseau concebeu a democracia 
enquanto contrato social, que expressa uma vontade geral, mas de geral só tem a 
inclusão de burgueses, dos que têm propriedades, e não a de todos os seres humanos), 
mas que não vai além dos limites da própria comunidade. Pelo contrário a ação da 
comunidade em relação à sociedade não busca ser democrática e sim autoritária. Este 
autoritarismo irrompe inevitavelmente em momentos de crise da comunidade: então 

                                                 
29 Id. p.135. 
30 Cf. FERNANDES, Francisco; GUIMARÃES, F. Marques; LUFT, Celso. Dicionário brasileiro Globo. 
Rio de Janeiro e Porto Alegre: Globo, 1984. Define-se deísmo como sistema dos que crêem em Deus, 
mas não na sua revelação. 
31 CAVALCANTI, Robinson. Cristianismo e política: teoria bíblica e prática histórica. São Paulo; 
Nascente, 1985. p.126.  
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triunfa o pensamento imposto pelo presbítero sobre o do pastor. As minorias não tem 
possibilidades de ver as suas posições levadas em conta.32  
 
 

Concorda, portanto, Júlio de Sant’anna com a tese teocrática de um discurso 

verticalizado de cima para baixo, ou seja, do conselho em relação à igreja e também nas 

relações envolvendo a esfera civil, o Estado. 

Discorda da idéia da associação entre calvinismo e teocracia, o francês André 

Biéler, pois para ele existe uma clara independência entre igreja e Estado. Biéler 

discorda da idéia de Choisy, que enxergava dois tipos de teocracia. Uma ligada à idéia 

de hierocracia, que representa o poder político pertencendo ao clero e a segunda 

concepção chamada de bibliocracia, tanto o Estado quanto a Igreja submetidos à Palavra 

de Deus. Para Biéler, a hierocracia nunca existiu em Genebra e Choisy foi responsável 

por iniciar um erro ao se referir ao calvinismo genebrino como teocrático.33

Para Biéler, a revolução, em termos calvinistas, só é aceita, quando a desordem 

no governo é maior do que quando os revolucionários tomam o poder. O poder do 

soberano tem uma origem tanto divina quanto emanada do povo. Cabe ao soberano 

servir ao povo e cobrar os impostos quanto forem justos, fazer leis corretas e prudentes, 

administrar o Estado em função das necessidades do povo e sendo assim, honrar a Deus. 

A quebra desses requisitos promove a desordem, a perturbação religiosa, devendo ser 

constantemente evitados. O governo deve simultaneamente promover o bem-estar 

público quanto à verdadeira religião. 

Calvino desenvolve essas idéias no seu exílio, ao se mudar para Estrasburgo, 

aonde convive com outros pastores que estavam politicamente na mesma situação. Três 

anos de exílio e sabendo das disputas políticas em torno de Genebra, estimula Calvino a 

voltar, com o objetivo de organizar a cidade, elaborando em 1541 as “Ordenanças 

Eclesiásticas”, que englobam a formação de um governo, a participação dos leigos, a 

disciplina da Igreja e o direito do povo de eleger os seus representantes. 34

Esses princípios formam a doutrina política, depois usada no presbiterianismo. 

A idéia de governo é de democracia representativa, sendo que os representantes da 

Igreja (diáconos, pastores e presbíteros) são eleitos pelos membros da Igreja, que o 
                                                 
32 SANT´ANNA, Júlio de. A prática de autoridade nas igrejas evangélicas. In: ARROCHELAS, Maria 
Helena (org.). A Igreja no exercício do poder. Rio de Janeiro: ISER, 1992. p.182. 
33 BIÉLER, André.  O pensamento econômico e social de Calvino Tradução: Waldir Carvalho Luz. São 
Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 1990. p.185. 
34ROCHA, Sandra Vieira. O presbiterianismo independente em Santa Catarina. Florianópolis, 1995.181 
f. Dissertação em História (Mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina. p.12 
 

 



 22

representam, formando o conselho. Da mesma forma, na vida civil, aonde os 

representantes são eleitos, nos moldes parlamentaristas. Diferentes funções exercem os 

diáconos, pastores e presbíteros, pois apresentam vocações diferentes para Deus que 

resultam em ministérios distintos, pois cada um serve a Deus, de acordo com aquilo que 

Ele lhe deu. Significativo dizer, que a própria expressão  “presbiteriana”, advém da 

idéia de presbitério, ou seja, o conjunto de representantes de uma comunidade. O 

“presbítero”, no sentido bíblico, era o ancião, o cidadão mais idoso, que pela sua 

experiência deveria estar à frente da comunidade, como era em Israel no Antigo 

Testamento. Outra explicação derivava do termo em latim “presbyterium”, que 

significa colegiado. 35

Os diáconos teriam a função de administrar as questões materiais do povo. A 

distribuição de bens assegurados pelos dízimos e ofertas, deve ser, parcialmente 

utilizada pelos diáconos, na sua obra de caridade de assistência aos necessitados, 

buscando pois suprir as necessidades morais do próximo.Neste sentido, existem dois 

tipos de diáconos. O primeiro na qual são responsáveis pela redistribuição dos bens de 

acordo com as necessidades materiais. No segundo, os diáconos para cuidar dos 

enfermos, doentes e idosos.36  

 Os presbíteros, também chamados de anciãos, eram leigos que possuíam a 

função de “reparar na vida de cada um, admoestar amavelmente aqueles que eles 

(vissem) falhar e levar vida desregrada e, quando fosse mister, relatar à companhia 

delegada para fazer as correções fraternas.”37 Sua função, portanto, estava ligado a 

normatização de conduta com o objetivo de padronizar o comportamento dos fiéis de 

acordo com os princípios calvinistas. 

Os pastores eram escolhidos pelos magistrados, sendo que tinham múltiplas 

funções: ensinar a Bíblia aos fiéis, batizar e dar a ceia, abençoar os matrimônios e fazer 

ritos fúnebres. Costumavam os pastores se reunirem semanalmente para discussões 

teológicas com o objetivo de uma melhor preparação intelectual. Trimestralmente, eram 

examinados pelo Conselho de Genebra, com o objetivo de avaliar se as suas vidas 

estavam de acordo com as suas pregações.38

                                                 
35 O termo “presbiteriano”, se popularizou mais na Inglaterra e Escócia, em virtude de John Knox, 
enquanto em outros países, foi usado a expressão “reformado”. 
36 BIÉLER, André O pensamento econômico e social de Calvino. Tradução: Waldir Carvalho Luz.  São 
Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 1990. p.479. 
37 DELUMEAU, Jean. Nascimento e afirmação da Reforma. Tradução: João Pedro Mendes. São Paulo: 
Pioneira, 1989. p.124 
38 Id. Ibid. 
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Uma das grandes preocupações de Calvino estava situada na área educacional. 

Defendia a idéia de um preparo intelectual tanto para vida civil quanto para a vida 

espiritual, na formação de um ser integral, surgindo a Academia de Genebra. 

Os alunos estrangeiros, que estudavam na Academia de Genebra ao voltarem 

aos seus países de origem, levavam consigo a doutrina calvinista, propagando-a. Esse 

foi a principal contribuição de Calvino no final de sua vida, pois veio a falecer em 1564. 

O calvinismo no século XVI espalhou-se pela Inglaterra, Escócia (fruto de John Knox, o 

principal sucessor de Calvino na Academia de Genebra), Holanda e em menor grau na 

França, Boêmia (atualmente na região da república Tcheca), na Hungria e na Polônia.      

A primeira expedição calvinista (também chamada de huguenotes) no Brasil 

foi iniciada com a chegada da frota francesa comandada pelo vice-almirante Nicolau 

Duránd de Villegaignon,39 em 1555 na Baía de Guanabara. 

              A vinda de Villegaignon para o Brasil, deveu-se ao mito da cocanha, da 

abundância de recursos naturais, do espírito aventureiro, que esta épica jornada pudesse 

proporcionar. Na sua visita, Gaspar de Coligny, apresentava a idéia de. 

 

(...) organizar uma expedição que se tornaria colônia do novo mundo, dar à 
França uma terra que equilibrasse os reinos remanescentes de Portugal e 
Espanha, preparando subsidiariamente um refúgio para os homens de religião 
que desafiavam as cóleras do tempo, e fundar, através dos oceanos, um asilo, 
uma colônia livre para os escapos da fogueira, que o fanatismo fazia crepitar 
sob a bandeira do Santo Ofício.. 40

 

A empreitada de Villeigaignon iniciava-se “com o apoio e o prestígio do 

Almirante Gaspar de Coligny, que era calvinista, e a permissão do rei Henrique II.” 41 

Fato este que foi interessante para o rei católico Henrique II, ao usar o Brasil como 

refúgio dos calvinistas e acalmar as disputas religiosas internas francesas. Por sua vez, 

Villegaignon teria a oportunidade de saciar seu desejo de explorar as riquezas naturais 

brasileiras. 

Com os ingredientes propícios para a partida, a frota francesa saiu do porto de 

Havre para o Rio de Janeiro, no dia 15 de julho de 1555, com dois navios. Na população 

a bordo, havia muitos criminosos, fazendo com que Villegaignon tivesse que controlar 

                                                 
39 Nasceu em 1510, em Provins, na França. Estudioso de línguas, filosofia e teologia. Filiado à ordem S. 
João de Jerusalém. Participou das batalhas em Argel e Trípoli, na luta da cristandade contra a ameaça do 
islamismo. O interesse pelo cobiçado pau-brasil levaria para a América portuguesa. 
40 ANDRADA, Laércio Caldeira de. A “Igreja dos fiéis.” Rio de Janeiro: Centro Brasileiro de 
Publicidade, s/d. 
41 Id. Ibid. 
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revoltas internas da expedição. Após mais de três meses de viagens, essa frota chegou à 

Baía de Guanabara no dia 10 de novembro de 1555.42

Nova comitiva chegou ao Rio de Janeiro, em 7 de março de 1557, contando 

com o número de quatorze calvinistas, entre os trezentos a bordo provenientes de três 

navios. Entre 1555 e 1557, Villegaignon entrou em contato com a Igreja Reformada de 

Genebra pedindo que enviassem pastores para este segunda jornada, que foi 

prontamente atendido. 

Faziam parte dessa comitiva, Pierre Richier, Guilhaurme Chartier e Philippe de 

Corguilleray. Os dois primeiros eram pastores, sendo Pierre Richier ligado à ordem 

carmelita até ter se convertido ao calvinismo, ambos formados em Genebra. Coube ao 

pastor Pierre Richier no dia 10 de março de 1557, realizar o primeiro culto calvinista em 

território brasileiro, sendo que nesta ocasião foi lida a passagem de Salmo 27.4, na 

pregação. 43

O próximo passo foi à organização da Igreja, que devido ao apoio da Igreja de 

Genebra, era um sonho que havia se tornado realidade. A concretização desse sonho 

ocorreu no dia 21 de março de 1557, cabendo ao próprio Villegaignon a primazia de 

tomar o vinho e comer o pão na primeira Santa Ceia. Os trabalhos religiosos 

continuaram sendo ministrados com os cultos realizados aos domingos, revezando-se na 

ministração os pastores Richier e Chatier. O trabalho não se restringia aos calvinistas 

franceses, mas buscava-se ampliá-lo para conquistar as almas dos povos autóctones. 

As dificuldades começaram devido as divergências internas, envolvendo 

Richier e Jean Le Cointe. Segundo, este último, ex-frade, com passagem em Sorbonne, 

o pastor Richier estaria se afastando das doutrinas calvinistas, desvirtuando o ensino 

religioso. Le Cointe procurou convencer Villegaignon a respeito do assunto.  

Os desentendimentos chegaram a tal ponto, que tais questões foram levadas a 

Genebra, com a ida de Chartier a referida cidade em junho de 1557. Essa atitude não foi 

suficiente para acalmar os ânimos, chegando ao ponto de Corguilleray não reconhecer 

Villegaignon como seu soberano. 

Villegaignon ficava do lado de Le Cointe nas divergências, deixando pouco 

espaço de manobra para os calvinistas que permaneciam no Brasil liderados pelo pastor 

Richier. Os desentendimentos se agravaram tanto que Villegaignon proibiu os cultos 
                                                 
42 Existe no litoral fluminense, a chamada Ilha de Villegaignon, em homenagem ao conquistador. 
43 Sl. 27.4. “Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias 
da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo.” (Versão da Bíblia de 
Genebra). 
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calvinistas, o que levantava suspeita sobre a verdadeira confessionalidade do vice-

almirante francês. 

Diante do agravamento da situação, o pastor Pierre Richier resolveu embarcar 

para a Europa em janeiro de 1558 com a comitiva dos calvinistas franceses. Obviamente 

o navio não pertencia à frota de Villegaignon. A tragédia da Guanabara se deu, porque a 

apenas dezoito léguas da costa brasileira a tripulação foi diminuída devido à escassez de 

víveres. Coube a sorte de cinco deles que tiveram de regressar ao Brasil: Jean du 

Bordel, Mathieu Verneil, Pierre Bourdon, André la Fon e Jacques Le Balleur. Sorte, 

apenas aparente, porque foram recebidos novamente por Villegaignon, que após um 

tempo tratando amistosamente, foram maltratados pelo vice-almirante. 

Mathieu Verneil, Jean du Bordel e Pierre Bourdon, por não negarem a fé em 

Cristo, nem na doutrina calvinista, foram mortos. Quanto aos outros dois, tiveram 

destinos diferentes. Jacques Le Balleur, conseguiu fugir para São Vicente – SP para 

escapar da morte num primeiro momento, sendo capturado nove anos depois e morto 

sob as ordens de Mem de Sá. Em relação a André La Fon, ele foi poupado devido à 

importância e a raridade do seu ofício, pois era o único alfaiate da colônia. 

A segunda experiência calvinista no Brasil foi holandesa, durante o período de 

1630 à 1654 no Nordeste brasileiro. Foi bastante significativa, quando consideramos a 

difusão do calvinismo  entre os índios brasileiros no Nordeste. 

  Com condições financeiras para a expedição holandesa fazer a sua empreitada 

no Brasil, contando com um número significativo de reformados perseguidos na Europa 

e a abundância da cana-de–açúcar, sobretudo em Olinda e Recife, estava pronto os 

ingredientes para a segunda expedição calvinista brasileira. Além disso, estava evidente 

o declínio moral do catolicismo Ibérico em terras tupiniquins, e, sendo, era natural a 

preocupação do clero com os calvinistas holandeses, conforme exposto: 

 

Um ano antes da invasão holandesa, o frei Antônio Rosado, dominicano e 
visitador da Inquisição, alertou em sua pregação: ‘De Olinda a Olanda não há 
mais que mudança de um ‘i ‘ em ‘a ‘, e esta Vila de Olinda há de se mudar em 
Olanda e há de ser abrasada pelos olandeses antes de muitos dias; porque, pois 
falta justiça na terra, há de acudir do céu.’44

 
 

                                                 
44 CAMARGO, Paulo Florêncio da Silveira. História Eclesiástica do Brasil. Petrópolis; Vozes, 1955. p. 
146 in:  SCHALKWIJK, Francisco Leonardo. Índios evangélicos no Brasil. Revista Fides Reformata. n.1. 
V. 2. Jan. – jun. 1997. São Paulo: Centro de Pós – Graduação Andrew Jumper. p.39. 
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Os holandeses ao chegarem a Olinda, procuraram, manter suas tradições 

calvinistas européias, com a realização de cultos e outros atos religiosos, nas quais 

franceses e ingleses refugiados, também buscavam manifestar sua fé.   

  Para Francisco Leonardo Schalkwijk a evangelização dos indígenas deve ser 

classificado em três fases distintas cronologicamente:  

- A fase de preparação (1630 – 1636): neste período, cerca de 6 índios da tribo 

potiguar, foram enviados para a Holanda, para estudarem a língua holandesa e serem 

úteis na comunicação com outros índios.  A Igreja Reformada não conseguia melhores 

resultados de evangelização dos indígenas, devido aos confrontos entre portugueses e 

holandeses e as constantes epidemias que as tribos estavam sujeitas no contato com o 

colonizador.  A dificuldade na evangelização dos índios estava justamente em separar 

os princípios do cristianismo reformado e a cultura desses povos, de levar o calvinismo, 

que lhe fosse estranho à sua cultura; 

- A fase da expansão ( 1637 – 1644): com o apoio explícito de Maurício de 

Nassau para a evangelização dos índios, já que possuía interesses políticos claros, a 

idéia era dos pastores estarem mais junto com os índios, baseado no tripé “pregar a 

palavra de Deus, administrar os sacramentos e exercer a disciplina eclesiástica.”45. As 

estratégias missionárias envolveram “a pregação, a educação, a produção de literatura e 

a diaconia.”46. Já contando com índios que aprenderam o holandês e com holandeses 

que falavam o tupi, como descreve Osvaldo Henrique Hack “... os ministros 

neerlandeses aprenderam à língua tupí para difundir as suas doutrinas entre os 

indígenas. Para a intensificação de catequese dos silvícolas chegaram em 1637 mais oito 

missionários da Igreja Reformada, a convite do conde Maurício de Nassau.”47; 

- A fase da conservação (1645 – 1654):  é a fase do amadurecimento dos 

frutos dos trabalhos evangelísticos realizados, que surpreendeu os próprios jesuítas, já 

que “estavam os índios tão calvinistas e luteranos como se nascessem na Inglaterra ou 

Alemanha”48. Devido à expulsão holandesa o trabalho missionário não teve 

continuidade. 

  Nassau adotara uma política de apaziguamento, visando estrategicamente 

converter índios e africanos, ao invés de tentar converter os próprios portugueses. Do 
                                                 
45 SCHALKWIJK, Francisco Leonardo. Índios evangélicos no Brasil. Revista Fides Reformata. n.1. V.2. 
Jan. – jun.1997. São Paulo: Centro de Pós – Graduação Andrew Jumper. p.44. 
46 Id. Ibid. p. 45.  
47 HACK, Osvaldo Henrique. A História da Igreja Presbiteriana em Florianópolis (1898 – 1930). 
Florianópolis, 1979. Dissertação em História (Mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina. p. 15. 
48 Id. Ib. p.16. 
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ponto de vista confessional, era visto, como defensor da liberdade religiosa, ao menos é 

esta a visão da historiografia tradicional, contrariado pelo historiador Mário Neme, 

como descrito a seguir:  “E tanto é assim, que já antes de franquear a prática de seus 

ritos católicos e judeus, a lei estabelece que o Calvinismo é a religião do Estado, o credo 

que o Estado adota para os súditos, o credo que o Estado aprova, favorece e se 

compromete a defender e difundir.”49

  O trabalho missionário calvinista não foi em vão, já que durante grande parte 

do domínio holandês, havia vinte e duas Igrejas Reformadas, na época, contando com a 

assistência de no mínimo oito pastores holandeses trazidos por Nassau, além do auxílio 

missionário de pastores tanto ingleses, quanto franceses. Muitos templos não precisaram 

serem construídos, já que “...grande parte dos templos católicos foram transformados 

em templos reformados, principalmente em Recife, modificando-se no interior dos 

mesmos, removendo-se as imagens e desfazendo- se o altar.”50  

  Com o crescimento do trabalho missionário, foi necessário descentralizar a 

estrutura administrativa, já que num primeiro momento as igrejas estavam ligadas ao 

Presbitério de Amsterdã e posteriormente, foram criados conselhos51 nas Igrejas da 

Paraíba e de Recife, chegando inclusive a criar um Sínodo que coordenava todas estas 

22 Igrejas “brasileiras.” Além da assistência espiritual, os pastores visitavam também os 

enfermos, através das visitas nas famílias, sendo, por isso, também chamado de 

“consoladores.” 

  A s desavenças em relação às estratégias missionárias adotadas dentro da 

própria Igreja Calvinista foram entraves para a evangelização, já que a postura de 

Nassau de tolerar os católicos e de evitar expor os calvinistas e de insistir na 

evangelização dos portugueses desagradava grande parte dos pastores holandeses. 

Ocorrera novamente uma fissura dentro da própria Igreja, como acontecera com os 

calvinistas franceses, quase um século atrás. Tal fato, combinado com a disputa política 

entre Holanda e Portugal foram sérios empecilhos para a continuação do trabalho 

                                                 
49 NEME, Mário. Fórmulas políticas no Brasil Holandês.  São Paulo: Difusão Européia e Universidade 
de São Paulo, 1971. p.159. 
50 ROCHA, Sandra Regina. O presbiterianismo independente em Santa Catarina. Florianópolis, 1995. 
Dissertação em História (Mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina. p. 17. 
51 O calvinismo possui um sistema administrativo de organização eclesiástica, baseado no sistema de 
democracia representativa. Neste sistema, a Igreja possui um Conselho, onde elege os representantes da 
comunidade, os “presbíteros” e pastor(es), ordenado para orientar espiritualmente o povo e normatizar 
suas condutas. O Presbitério reúne diversas Igrejas da mesma região geográfica, tendo o papel 
equivalente do Conselho, e geralmente definindo as estratégias missionárias. Numa esfera mais ampla, o 
Sínodo que congrega diversos Presbitérios. Cada Igreja tem representação eclesiástica no Presbitério, 
assim, como este, no Sínodo.  
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missionário. Nem a organização de 22 igrejas, 2 presbíteros e 1 Sínodo, além de 

confissões de fé em tupi, permitiram a continuidade do trabalho, interrompido em 1654, 

com a expulsão holandesa. 

  Não haveria mais nenhum resquício do calvinismo no Brasil no período 

colonial, o que haveria de ocorrer  somente no século XIX por influência dos EUA. Por 

esse motivo, torna-se necessário compreendermos o calvinismo estadunidense. 

 

1.2 - O Calvinismo estadunidense 

 

Posteriormente no século XVII, com a forte imigração britânica para os EUA, 

os valores calvinistas são levados para este país, modelando-o como uma nação. Como 

bem descrito numa paráfrase de João 1.1. “No princípio era a palavra, e a palavra estava 

com a New England Way, e a palavra tornou-se ‘América’.”52 Neste sentido, a idéia de 

conversão ao protestantismo e os valores civilizatórios dos EUA levados para os outros 

povos se confundiam. 

  Como a IPB foi fruto dessa origem estadunidense trazida para o país no 

século XIX, cabe-nos aqui, perceber quais as características religiosas no calvinismo 

dos EUA. Duncan Alexander Reily apresenta-nos algumas características do 

protestantismo estadunidense.  

O primeiro desses foi à separação da esfera civil da eclesiástica, ou em outras 

palavras, a separação da Igreja em relação ao Estado. Isso, se de um lado, não garantiria 

a supremacia de nenhuma religião sobre as demais, também não proibiria a liberdade 

religiosa de qualquer credo. Como está escrito na Primeira Emenda da Constituição dos 

EUA: “O Congresso não fará nenhuma lei com referência a um estabelecimento de 

religião nem proibindo o seu exercício.”53

Além disso, o povo estadunidense, a partir da sua independência em 04 de 

julho de 1776, criou uma imagem religiosa baseado na tradição calvinista. Esta imagem 

se baseia na crença dos EUA serem escolhidos ou eleitos por Deus, havendo neste 

sentido criado inclusive uma alegoria bíblica, como mostrada: 

 

                                                 
52 BERCOVITCH, Sacvan. A retórica como autoridade: puritanismo, a Bíblia e o mito da América. In: 
SACHS, Viola et al. Brasil & EUA: religião e identidade nacional. Rio de Janeiro: Graal, 1988.p.142. 
53 REILY,Duncan Alexander. História Documental do  Protestantismo no Brasil. São Paulo: ASTE, 
1993. p.33. 
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Como Deus, por Moisés libertou os israelitas da escravidão do Egito, pela 
travessia maravilhosa do Mar Vermelho, os puritanos se libertaram da opressão 
dos soberanos ingleses Tiago I e Carlos I, atravessando o Atlântico no pequeno 
navio Mayflower. Deus estabelecera seu pacto com o povo liberto, no Sinai; 
paralelamente, os puritanos, antes de pôr os pés em terra seca na América, 
firmaram o Mayflower Compact. Explicitaram que haviam encetado a sua 
viagem de colonização “para a glória de Deus, avanço da fé cristã e honra do 
nosso rei e país, solene e mutuamente na presença de Deus, e cada um na 
presença dos demais compactuamos e nos combinamos em um corpo político 
civil.” Finalmente, como Josué havia conquistado a terra da promissão, os 
americanos viam como o seu “destino manifesto” conquistar o Continente de 
oceano a oceano, espalhando os benefícios de uma civilização republicana e 
protestante por toda a parte. Assim, os americanos do Norte observaram 
jubilosos, o início do processo da libertação da América Latina, com a 
revolução liderada por José San Martín, no Sul, e por Simón Bolívar no Norte, 
que resultou na criação de repúblicas em lugar das velhas colônias espanholas. 
Ficaram menos entusiasmados com a independência do Brasil, pois lhes parecia 
apenas “meia-revolução” porque o país permanecia Império e não República.54

 

 

Dessa forma, haveria uma nítida relação entre os republicanos estadunidenses 

com o protestantismo. O fato do Brasil, após a sua independência ter seguido o modelo 

monárquico, fez com que os EUA olhassem para o Brasil, apenas como uma meia-

revolução, porque aqui não havia uma liberdade religiosa, já que o catolicismo era a 

religião oficial e os padres eram funcionários públicos, distintamente do que ocorria nos 

países hispânicos latino-americanos, aonde o modelo político adotado após a 

independência foi o sistema republicano.  

A idéia de predestinação dos EUA, vista como nação eleita e que tinha que 

irradiar a mensagem religiosa cristã para as demais nações levou ao chamado “Destino 

Manifesto”, na qual caberia aos estadunidenses levar o cristianismo para todo o 

continente americano, uma área de expansão dentro dessa concepção. Neste sentido, os 

missionários estadunidenses vieram imbuídos desse espírito de missão. 

A incorporação da idéia calvinista de predestinação nos EUA explicitado com 

o “Destino Manifesto”, justificava do ponto de vista político-religioso, o crescimento 

dos EUA para o distante oeste (far west) e para a América Latina, levando os seus ideais 

civilizatórios, como no caso aqui, na IPB, exemplificado pelo  missionário Ashbel 

Green Simonton. 

A metáfora bíblica que traçava paralelos ao mostrar os EUA, como o “Israel 

moderno”, a nação eleita sob a concepção calvinista, desde o século XVII, com a vinda 
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dos pais peregrinos. Conforme John Winthrop, os EUA era a “Nova Canaã, a cidade no 

topo da colina”. “Encarnado todas as potencialidades do Novo Mundo, a ‘América’, 

fiadora da liberdade, da igualdade, adquiria um contorno espiritual e não físico, o 

sentido de uma empresa santificada, uma profecia a se cumprir e a se projetar no Oeste 

e no futuro”. A predestinação não foi vista somente em termos transcendentais, mas 

interpretado para ocupar uma missão na terra.55   

Cabe-nos observar algumas características do calvinismo que formaram os 

EUA, enquanto nação, bem como servirem como combustível para o “Destino 

Manifesto”.  A primeira característica era a idéia denominacional estadunidense. Os 

fiéis deviam voluntariamente se associar a alguma denominação, conforme convicções e 

crenças pessoais, contrário, portanto, da obrigação inglesa de seguir a religião do Estado 

(anglicanismo). O princípio nos EUA era de uma religião desestatizada. 56  

A segunda característica era que cada denominação, chamada também, de 

associação voluntária era movida ou justificada por um ideal divino, tendo a obrigação 

de levar o Evangelho. Era a justificativa para o ideal de missão. 

Isso nos leva a terceira característica, a da teoria denominacional. Cada 

denominação era similarmente como uma das tribos de Israel, não deviam ter uma auto-

imagem de serem consideradas a única portadora da verdade, mas com um grupo maior, 

dentro do cristianismo, conforme a concepção de Winthrop Hudson. 

A quarta característica lembrava a missão de evangelizar o mundo pelos EUA e 

justificando a idéia de levar seus valores para outros povos. Além disso, assumem a 

forma congregacional como organização política da igreja, porque não aceitavam a 

hierarquia da igreja inglesa. Centralizavam o seu culto sobre a pregação e não sobre o 

rito, que era de praxe na Inglaterra.57

Havia, portanto, a idéia, que combinava simultaneamente uma reforma moral 

religiosa com a idéia de desempenho, bem ao gosto burguês, permitindo que os EUA 

consolidassem a acumulação e novas terras no Oeste e a condição de potência aliado 

com a idéia que os povos anglo-saxões foram eleitos por Deus.  

Uma combinação de uma ética moral individual, como bem demonstrava as 

campanhas de temperanças (contra o fumo, as bebidas alcoólicas, os jogos de azar e a 

                                                 
55 Id. Ibid. p.120. 
56 CF. MENDONÇA, Antônio Gouvêa. O celeste porvir – a inserção do protestantismo no Brasil. São 
Bernardo do Campo e São Paulo: ASTE, Pendão Real e UMESP, 1995.p.51. 
57 Id.. p. 50-53. 
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guarda do domingo)58com a idéia de progresso econômico, que nas palavras de Max 

Weber representaria “os sinais visíveis da Graça”, ou seja, que o fiel era um eleito de 

Deus. 59  

A opulência, a prosperidade, a vida ativa representavam, portanto, claros sinais 

da superioridade nacional e racial do mandato vocacional, do cumprimento de uma 

missão por parte dos EUA. A concepção de missão formava os estadunidenses, como 

“atletas morais”, recompensados pelo seu desempenho, justificando e obrigando a levar 

os seus valores superiores a outros povos.60

A idéia central era que cabia aos EUA, o papel de levar a sua mensagem aos 

povos pagãos, porque se tornava necessário recuperar  o “paraíso perdido do Éden”. A 

corrupção moral em que tanto falava Calvino, devia ser recuperada e regenerada 

espiritualmente. Isso não colocava empecilhos para o expansionismo estadunidense no 

século XIX, seja para o Oeste, seja para a América Latina. Nos momentos em que 

houvesse um esfriamento do fervor religioso, aonde caberia os reavivamentos ou 

despertamentos, representando os profetas modernos à nação eleita, assim como o povo 

eleito de Israel. 

Os povos e as terras conquistadas, na concepção do calvinismo estadunidense, 

não eram invasões, mas sim a redenção divina, a recuperação da Terra prometida, já que 

havia sido dado de antemão por Deus. “O medo da danação cedia espaço para a 

redenção.”61 Formou-se, como bem definiu John Quincy Adams, a “ilimitada 

América.”62

Aliado a isso, a concepção de “darwinismo social”, pois as nações mais fracas 

triunfariam sobre as mais pobres, vistas como eternamente predestinados à 

impotência.63 Formavam-se também duas concepções escatológicas no imaginário 

religioso estadunidense do século XIX: o pré-milenarismo e o pós-milenarismo. 

O primeiro desses defendia a vinda de Cristo, antes do julgamento do fim da 

humanidade. Esse tipo de pensamento inviabilizava um Evangelho Social, pois quanto 

                                                 
58 Id. p. 61. 
59 Cf. WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Marin Claret, 2001.p.86. 
60 MEDINA, Juan A. Ortega. Destino Manifiesto – sus razones históricas y su raiz teológicas. 2 ed. 
Ciudad de México: Alianza Editorial Mexicana, 1989. p.98-99.  
61 AZEVEDO, Cecília. A santificação pelas obras: experiências do protestantismo nos EUA. In: Revista 
Tempo. Dossiê Religiosidades na História. Departamento de História da UFF. V.6.n.11. Niterói-RJ: 7 
letras, jul.2001. p.122. 
62 MEDINA, Juan A. Ortega. Destino Manifiesto – sus razones históricas y su raiz teológicas. 2 ed. 
Ciudad de México: Alianza Editorial Mexicana, 1989. p.134. 
63 Id. p.137. 
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maior uma calamidade social (fome, miséria, analfabetismo, etc..), mais próximo estava 

à segunda vinda de Cristo. 

O pós-milenarismo, defendia a idéia de que a igreja gradativamente iria 

melhorar a situação social do povo até a vinda de Cristo. Dessa forma, valorizava-se a 

ação educacional para mudanças sociais, enquanto o pré-milenarismo, através da 

religião.64

Marcava-se gradativamente o confronto entre o Evangelho Social, que buscava 

uma ética social, tendo como principais expoentes, os pastores Washington Gladden e 

Walter Rauschembusch do Evangelho individual, que valorizava a questão moral e não 

política. O Evangelho Social, procurava-se defender uma ética social, nos campos 

educacionais, na agricultura, na saúde e na melhoria das condições de trabalho. Em 

oposição, os conservadores ligados ao fundamentalismo, na defesa de uma religião 

individual e transcendental, pois o reino nessa visão “não era deste mundo”. Enquanto o 

Evangelho Social valorizava o corpo, o Evangelho individual valorizava a alma.65

De fato, a Guerra da Secessão nos EUA, entre o Norte industrial e o Sul 

agrário, criou uma bipolarização na mentalidade, pois os sulistas defendiam a 

escravidão e a idéia de uma igreja espiritual, transcendental; enquanto no Norte, a 

escravidão era moralmente e economicamente inaceitável, valorizando assim, uma ética 

social cristã mais apurada.  

Os missionários vindos dos EUA, tanto do Norte quanto do Sul, imbuídos do 

“Destino Manifesto” vieram para o Brasil, formando posteriormente a Igreja 

Presbiteriana do Brasil (IPB). 

 A missão era de levar o Evangelho as terras pagãs (como no Brasil), a partir de 

uma ocupação que vinha do litoral para o interior, pois os missionários vinham das 

regiões portuárias para posterior interiorização.  

 

1.3 – A origem da IPB 
 

A origem da IPB se encontra a partir do missionário estadunidense Ashbel 

Green Simonton.66 Ele, nascido em Dauphin, na Pensilvânia, filho do médico Dr. 

                                                 
64 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. O celeste porvir – a inserção do protestantismo no Brasil. São 
Bernardo do Campo e São Paulo: ASTE, Pendão Real e UMESP. 1995. p. 68-69. 
65 CAVALCANTI, Robinson. Cristianismo e política – teoria bíblica e prática histórica. São Paulo: 
Nascente, 1985.p.150-153.  
66 Cf. FERREIRA, Júlio Andrade. História da Igreja Presbiteriana do Brasil. v. 1. 2 ed. São Paulo: Casa 
Editora Presbiteriana, 1992.. p. 19-24.  
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William e a Sra. Martha Davis e neto do Pastor Snodgrass, em 1833. Fez seus estudos 

primários na cidade de Harrisburg, tendo posteriormente completado os estudos do 

segundo grau, na cidade de New Jersey. Em 1853, Simonton se mudou para Starkville, 

no Mississipi, onde teve oportunidade de ver “in loco” a escravidão no Sul dos EUA. 

Como descrito à seguir:  

 

Estive conversando com Organ, um irlandês que vem trabalhando com o 
poceiro há mais de quatorze anos. Casualmente falamos sobre a escravidão e 
embora sua descrição desse não tenho sido dramática, foi ruim o bastante.(...). 
Não entrou em muitos detalhes, disse somente que viu centenas de vezes, 
quatrocentos ou quinhentos golpes, dados com uma espécie de remo largo 
perfurado nas costas nuas, deixando cortes que depois eram lavados com água 
salgada, operação chamado tecnicamente de ‘salgá-los’; e mulheres cujas 
roupas eram retiradas como ele mesmo dizia ‘completamente nuas’ e amarradas 
em um pau para receber ‘quatrocentas boas lambadas’. Não me pareceu 
influenciado, ao falar assim, por piedosos escrúpulos quanto à escravidão como 
pecado; nem me pareceu enquadrar-me no que dizem dos Nortistas que 
cometeram as males da escravidão, e ‘morbidamente sensível em relação a 
maldades imaginárias.’ Sobre sua veracidade nada sei positivo ou negativo mas 
suas maneiras e o interesse que demonstrou por mim, que vinha do Norte onde 
ele vivera, forçam-me a crer que viu muita opressão; contudo não me convenço 
do que diz: ‘abusar e maltratar é a regra; tratar com bondade e cuidar deles, a 
exceção.67

 

Simonton, ao passar de janeiro de 1853 até julho de 1854 no Mississipi, 

atuando como professor, ele teve oportunidade de se contrastar a mentalidade sulista. 

Pessoalmente, ele era contrário a escravidão e chegara a ficar escandalizado com o fato 

dos membros da sua igreja ficarem bêbados num casamento. Relacionava  os seus 

ensinamentos com as questões morais.  

Retornou de Mississipi e voltou a morar com a família. No seu aniversário de 

22 anos, em 20 de janeiro de 1855 e chegou registrar em seu diário: “A verdade é que 

chego aos 22 anos, e ainda não fixei o objetivo da minha existência.”68 Chegou a entrar 

na faculdade de Direito. Posteriormente, acabou se decidindo pela carreira de pastor. 

Assim, ingressou no Seminário de Princeton.  

No ano seguinte, Simonton partiu para o Brasil, chegando no dia 12 de Agosto 

de 1859, na cidade do Rio de Janeiro.69 Logo, entrou em contato com o médico e pastor 

                                                 
67 SIMONTON, Ashbel Green. Diário,1852-1867. Tradução: D.R. de Moraes Barros. São Paulo: Casa 
Editora Presbiteriana e O semeador, 1982. p.38-39.  
68 Id. p.87. 
69 A data 12 de Agosto de 1859 é considerada a data de fundação da IPB. 
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escocês Robert Kalley e sua esposa Sarah Poulton Kalley.70 O dr. Kalley tinha 

organizado a (...) “ a primeira igreja protestante de língua portuguesa no Brasil, a atual 

Igreja Evangélica Fluminense.”71 O escocês aproveitava-se do fato de aprender 

português na Ilha da Madeira, onde havia pregado o Evangelho, mas que devido ás 

perseguições religiosas teve que fugir até chegar ao Rio de Janeiro, com alguns dos 

irmãos da sua igreja portuguesa. Além disso, combinava conhecimento bíblico com a 

medicina para atingir com a sua mensagem as pessoas.  

Simonton discordara de Kalley em relação às estratégias missionárias. No seu 

diário quanto à essa questão relatou: 

 

Tive uma conversa com o Dr.Kalley em relação as estratégias missionárias. Ele 
acha a missão oportuna,  e missionários americanos os mais convenientes para 
levá-la a efeito porque seu Ministro e Cônsul poderão dar-lhe proteção, ao passo 
que os ingleses não fariam. Insiste em que me mova em segredo; julga que seria 
melhor que as sociedades que mandam missionários para países papistas 
tivessem fundos operacionais secretos. Acha que é tempo de começar a 
pregação em português e que já há pessoas prontas a sofrer por Cristo. Quanto a 
serviços religiosos para americanos, inclina-se a desaconselhá-los. Não posso 
concordar com ele neste ponto. Acredito que além de ser útil a eles, posso 
também adquirir uma posição e tê-los como aliados. Minha presença e meus 
objetivos aqui não podem ficar escondidos, portanto minha esperança está na 
proteção divina e no uso de todos os meios prudentes de defesa. O futuro não 
pode ser previsto, portanto, busco a infinita sabedoria, e em tudo me submeto à 
Sua direção. Sinto-me encorajado pelo aspecto das coisas e esperançoso com o 
futuro. Existem indicações de que um caminho aqui está sendo aberto aqui para 
o Evangelho.72

 

Enquanto Robert Kalley parecia mais preocupado com possíveis perseguições, 

já que ele mesmo havia sentido isso na Ilha da Madeira, Simonton mostrava-se mais 

direto em termos de evangelização. O pastor presbiteriano referia-se a Igreja Católica, 

como a religião da nova sociedade” ou aos “costumes religiosos do país.”73

            O espírito anticatólico em Simonton era evidente, pois a população se 

acomodava frente à religião da maioria, pois se apresentava mais como um culto 

                                                 
70 Sarah Poulton Kalley se destacou como exímia compositora de hinos evangélicos. 
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religioso ritualístico, defendido e sustentado pelos ricos do que um compromisso de 

vida cristã. 74

            Enquanto Simonton cuidava da Igreja no Rio de Janeiro e Blackford em 

São Paulo, José Manoel da Conceição se constituía num pastor itinerante. O fato de ser 

o primeiro presbiteriano brasileiro e pregar para famílias com sobrenomes em 

português, como Gouvêa, Cerqueira Leite, Garcia, Lima, Bueno, Prado, Magalhães, 

Cardoso, Barro, Oliveira, Borges, entre outros, permitiu o surgimento da primeira 

geração do presbiterianismo brasileiro.75

            Conceição após o seu batismo na Igreja presbiteriana em 23 de outubro 

de 1864, celebrado por Blackford,76 demonstrava com a sua vivência mais um 

protestantismo místico do que um protestantismo dogmático. Preocupava-se o pastor 

brasileiro mais com as suas visitas às antigas paróquias aonde fora padre (daí o apelido 

“o padre protestante”) nas cidades de Queluz, Rezende, Limeira, Bragança, Brotas,77 

Atibaia, Cotia, Ibiúna, Piracicaba, Porto Feliz, São Paulo e Amparo, do que se sujeitar a 

burocracia e as estratégias missionárias estadunidenses.78 Enquanto Blackford defendia 

a idéia que Conceição deveria se preocupar em organizar igrejas, o ”padre protestante”  

viajava e evangelizava sem se preocupar com a continuidade das igrejas. As constantes 

viagens debilitaram a sua saúde. Em Irajá foi descansar em péssimo estado de saúde, 

sendo recolhido pelo major Fausto de Souza, que lhe deu um leito. Falecido no Natal de 

1873, José Manoel da Conceição teve no Major Fausto de Sousa, seu último convertido 

e primeiro biógrafo, que posteriormente tornou-se governador de Santa Catarina.79

 

1.3.1 – Breve histórico institucional 

                

              As restrições no século XIX no Brasil ao culto protestante eram 

marcantes. Somente com o Tratado do Comércio e Navegação assinado entre Portugal e 

Inglaterra, devido à abertura dos portos no Rio de Janeiro (1808), com a vinda da 

família real essas restrições diminuíram. O local dos cultos, não poderia ter aparência 
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externa da igreja e a pregação deveria ser restrita aos membros do grupo religioso, 

como, por exemplo, dos comerciantes anglicanos ingleses. 80

               O artigo 12 do referido Tratado afirmava  

         

1. Que os vassalos de S.M. britânica residentes nos territórios e domínios 
portugueses não ‘serem perturbados, inquietados, perseguidos ou molestados 
por causa de sua religião’, e teriam ‘perfeita liberdade de consciência, ‘ bem 
como ‘licença para assistirem o serviço divino em honra ao Todo-Poderoso 
Deus, quer dentro de suas casas particulares, quer nas suas particulares igrejas e 
capelas’, sob as únicas condições de que estas, externamente se assemelhassem 
as casas de habitação, e também o uso dos sinos lhes não fosse permitido ‘para 
o fim de anunciarem publicamente as horas do serviço divino. 81

               
 
 

A idéia era manter o protestantismo de imigração dentro de um gueto, como os 

luteranos, ocupavam terras cedidas pelo Estado e mantiveram os seus cultos, suas 

tradições e a sua própria língua, enquanto os protestantes de missão (batistas, 

presbiterianos, congregacionais, anglicanos e episcopais) buscavam primeiramente 

trazer missionários para fazer propaganda religiosa aos brasileiros.  

Entre os protestantes de missão, eram comum as viagens para o Brasil durante 

as primeira décadas do século XIX. Dentre os viajantes, podemos citar Henry Martin, 

Robert Walsh, Daniel Parish Kidder e James Cooley Fletcher. 82

Com a primeira Constituição de 1824, não diminuíram as restrições religiosas 

ao culto protestante. Nem poderia ser diferente, pois dos 90 parlamentares, nada menos 

do que 15 eram padres. O casamento só era aceito oficialmente se fosse celebrado por 

um padre com os nubentes  declarando ser da religião católica, bem como os cemitérios 

públicos, destinados a enterrar apenas quem professasse a religião do Estado. 

O incentivo de forma gradativa a imigração, a defesa do ideal de progresso, 

bem como as disputas políticas entre o imperador D. Pedro I com, o papa Leão XII, 

criavam um clima propício para a inserção do protestantismo brasileiro.  Sobre este 

último ponto, destacamos a seguinte citação: 

 

Em 1827, após demoradas negociações diplomáticas, o papa Leão XII, pela 
encíclica ‘Praeclara Portugalliae’, transferiu a Ordem de Cristo para o 
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imperador do Brasil. O parlamento brasileiro, imbuído de espírito nacionalista, 
rejeitou a nomeação de um núncio apostólico por ser atribuição do Estado 
soberano (não reconhecia em relação ao Vaticano), se referia ao pontífice como 
‘bispo de Roma’ e não como Papa, nunca cessando de enfatizar a soberania 
brasileira em matéria de religião. 83

 
 

A historiografia eclesiástica institucional considerava a vinda de Simonton, em 

12 de agosto de 1859, como o início do trabalho presbiteriano em terras brasileiras. 

Neste sentido, o missionário Simonton representa a glorificação de um passado, o “mito 

fundador”  do presbiterianismo brasileiro.  

Torna-se necessário destacar que numa perspectiva institucional, forma-se uma 

história apologética,84aonde os feitos dos missionários pioneiros são sempre elogiados, 

assim constantemente lembra-se que Simonton fundou a primeira Igreja Presbiteriana 

no Rio de Janeiro (atual Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro) e o primeiro jornal 

evangélico (“A Imprensa evangélica”) .  

Nesta historiografia apologética o que a define é a idéia de unanimidade. 

Podemos nos questionar qual tipo de consenso da história tradicional presbiteriana?  

O discurso oficial da IPB, internamente, enxergava no missionário 

estadunidense Simonton, a valorização das suas ações épicas e gloriosas, associando e 

evidenciando o Brasil, como a expressão do “Destino Manifesto”. Em suma, o lema “a 

América para os americanos” da Doutrina Monroe, possuía a sua vertente religiosa, na 

qual o presbiterianismo era o modelo religioso que melhor representava essa idéia de 

missão civilizadora, já que a concepção de eleição (predestinação) mostrava que caberia 

aos escolhidos por Deus levar os seus valores civilizatórios aos outros povos. 

Enquanto o discurso oficial católico, enxergava os laços luso-brasileiros, tendo 

a primeira missa celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra, nos dias 26 de abril e 1 de 

Maio, a primeira missa no Brasil, representando a idéia de “nascimento” do Brasil,85 o 

discurso presbiteriano tinha que negar essa premissa. 

Essa negação ocorrera no confronto da valorização da hierarquia católica e sua 

íntima relação com Portugal e toda a construção da nacionalidade brasileira oriunda 

desta, contra a visão de predestinação trazida pelos missionários estadunidenses, como 
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exemplificados em Simonton. Marilena Chauí lembra-nos que essa concepção de mito 

fundador é constantemente lembrada e não cessa nunca.86

As datas comemorativas, tanto no catolicismo quanto no presbiterianismo eram 

lembrados e problematizados na sua historicidade. O presbiteriano na visão católica era 

ligado ao estrangeiro, portanto, não participava da construção da brasilidade e incapaz 

de se integrar com os elementos à cultura nacional, pois frequentemente se 

consideravam (os missionários dos EUA) superiores à população nacional, com a sua 

concepção de progresso, que retomamos quando tratamos da tese weberiana no Brasil. 

Com o objetivo de familiarizar o leitor com a história da IPB, podemos 

periodizar os presbiterianos no seu primeiro centenário em cinco fases distintas: 

A primeira fase de 1859-1869 – mostrava os primeiros esforços dos 

presbiterianos em território brasileiro, caracterizado pelos primeiros missionários 

estadunidenses Ashbel Green Simonton, Alexander Latimer Blackford e pelo pastor 

alemão Francis Schneider e o brasileiro José Manoel da  Conceição. Montou-se a infra-

estrutura básica para que a Igreja Presbiteriana pudesse efetivamente desenvolver o seu 

trabalho missionário, com a formação da escola dominical, a distribuição de literatura 

religiosa com a intenção de popularizar a Bíblia, as pregações do Evangelho, a imprensa 

denominacional, uma educação teológica, uma estrutura conciliar e os hinos.87

Interessante, perceber nessa primeira fase que quem era responsável pela 

estratégia missionária era a igreja-mãe, no caso a Junta de Nova York. As primeiras 

conversões foram também de estrangeiros, do estadunidense Henry Milford e do 

português Camilo Cardoso de Jesus. 

Se nos primeiros anos, diversos pastores estadunidenses, eram de origem 

sulista ou de origem nortista, imbuídos do espírito do “american way of life” 

procuravam levar o presbiterianismo, como a nova religião que deveriam levar os 

valores do puritanismo anglo-saxônicos para o Brasil no século XIX. Na visão católica, 

o presbiteriano era o “outro”, emergia de um sistema cultural bastante distinto da cultura 

luso-brasileira do século XIX, como podemos dizer eram matrizes culturais e religiosas 

diferentes que opunham o catolicismo luso-brasileiro de um lado e o protestantismo 

anglo-saxônico do outro.  

                                                 
86 CHAUÍ, Marilena. Brasil. Mito Fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo, 2000.p.10. 
87 ARAÚJO, João Dias de. Inquisição sem Fogueiras (Vinte anos da Igreja Presbiteriana do Brasil: 
1954-1974). 2 ed. Rio de Janeiro: ISER, 1982.p.5-6. 
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O estranhamento de dois universos culturais distintos como o latino ibérico e o 

anglo-saxônico, foi em parte atenuado com a conversão de José Manoel da Conceição. 

Descendente de portugueses, José Manoel da Conceição foi padre no interior de São 

Paulo, na região de Brotas. Teve oportunidade ainda na adolescência de ler a Bíblia e 

posteriormente “passou à conviver com europeus, ingleses,  alemães  e dinamarqueses 

que trabalhavam na fundição de ferro de Ipanema, perto de Sorocaba, cujo modo de 

viver, com suas devoções e respeito pelo domingo, impressionou-o especialmente por 

serem protestantes.”88  

Assim conheceu o dinamarquês Henrique Theodoro Langaard que lhe ensinou 

a língua alemã, importante para ser crítico a Igreja Católica. Suas pregações em Brotas - 

SP, por volta de 1863, quando ainda era padre, o que não impedia severas críticas a 

imagem dos santos. Com isso, era deslocado constantemente de paróquia em paróquia 

no interior de São Paulo, até finalmente renunciar a Igreja Católica em 1864 e no ano 

seguinte, sendo ordenando pastor presbiteriano, passando à ser conhecido como  “o 

padre protestante”, pois voltava nas antigas cidades, aonde havia sido padre, para falar 

da mensagem evangélica, o que permitiu o processo de interiorização do 

presbiterianismo.89

O segundo período da IPB, de 1869 à 1888, marcou a expansão missionária até 

a organização  do Sínodo brasileiro. Considerando que no primeiro período os pioneiros 

eram do Norte dos EUA (Simonton e Blackford), o segundo período caracterizou pela 

vinda de missionários do sul dos EUA.   

 De fato, com a Guerra de Secessão Americana (1861-1865), a divisão do país, 

refletiu também nas igrejas: a Igreja do Sul, com sede em Nashville e a Igreja do Norte, 

com sede em Nova York. Em suma, ocorreu uma divisão do presbiterianismo 

estadunidense que refletiu no incipiente presbiterianismo brasileiro.90   

A derrota dos sulistas permitiu a vinda dos presbiterianos da referida região 

para o Brasil, podendo inclusive comprar escravos, fato que para os presbiterianos do 

norte, como Simonton e Blackford não eram compatíveis com os valores bíblicos. 

Ligados a Junta de Nashville, presbiterianos se deslocam para o interior de São 

Paulo. O pastor George Nash Morton e Edward Lane fundaram igrejas em Santa 

                                                 
88 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. O Celeste porvir – a inserção do protestantismo no Brasil. São 
Bernardo Campo e São Paulo: ASTE, Pendão Real e UMESP, 1995. p.84-85. 
89 Id.Ibid. 
90 Existe uma linha interpretativa que compreendia que a cisão da IPI da IPB, teve origem nas relações 
entre a Igreja do norte e do sul dos EUA. 
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Bárbara d’Oeste e Campinas, em 1870. Enquanto o primeiro se dedicava mais ao 

aspecto educacional na Escola Internacional de Campinas, Lane se dedicava a 

evangelização mais direta, ao longo da Estrada de Ferro Mogiana, nas redondezas de 

Campinas. 

A Junta de Nashville, também enviou missionários para o Nordeste brasileiro. 

John Rockwell Smith, Delacey Wardlaw e John Boyle  trabalhavam nesta região.91

Surgíram também os primeiros pastores brasileiros, como Zacarias Miranda, 

Eduardo Carlos Pereira, 92 João Pinheiro de Carvalho Braga, Caetano Nogueira, 

Antônio Manoel de Menezes, sendo os dois primeiros deles, estudavam numa espécie 

de seminário itinerante. Havia o seminário do Rio, fundado por Simonton e continuou 

pelos esforços de Blackford, aonde estudavam seminaristas brasileiros: Modesto 

Perestrelo Barros de Carvalhosa, Antônio Bandeira Trajano, Miguel Gonçalves Torres e 

Antônio Pedro de Cerqueira Leite. 

Cabe-nos destacar neste ponto, que de 1859-1888, não havia uma Igreja com 

autonomia brasileira. A estrutura eclesiástica do presbiterianismo aqui implantado 

dependia das estratégias missionárias dos EUA tanto do Sul quanto do Norte, do 

financiamento de capital estadunidense. Mesmo essas estratégias missionárias 

estadunidenses implementadas no Brasil foram profundamente marcadas pelas disputas 

entre pastores do sul e do norte dos EUA, como conseqüência das suas visões de mundo 

tão bem delineadas na Guerra de Secessão Americana (1861-1865). 93  

Na educação, percebia-se as distinções entre os missionários do Norte dos 

EUA em relação aos sulistas. Os chamados colégios americanos eram defendidos pelos 

missionários oriundos do Sul dos EUA, ligados a Junta de Nashville, enxergando que o 

Brasil devia se modificar culturalmente seguindo a cultura anglo-saxônica, 

                                                 
91 Id.Ibid. 
92 Cf. MATOS, Alderi S. Os pioneiros presbiterianos no Brasil (1859-1900). Missionários, pastores, leigos no 
século XIX. São Paulo: Cultura Cristã, 2004.p.330-337. Eduardo Carlos Pereira nasceu em Caldas-MG em 08 
de novembro de 1855. O primeiro contato que teve com os presbiterianos foi na Escola Internacional de 
Campinas. Converteu-se em novembro de 1874, sendo batizado em 7 de março de 1875, na Igreja Presbiteriana 
de São Paulo pelo pastor George W. Chamberlain. Logo, depois entrou no Seminário, sendo ordenado em 01 
de setembro de 1880 no Presbitério do Rio de Janeiro. Foi pasto em Lorena-SP, Campanha-MG e em São 
Paulo-SP. Exerceu o magistério em diversas instituições (Seminário Presbiteriano, Escola Americana e Ginásio 
de São Paulo). Defendeu uma igreja presbiteriana nacional no jornal ”O Estandarte”, sendo o líder da IPI, 
surgida na cisão com a IPB, em 1903. Escreveu inúmeras obras nos campos da teologia e gramática. No campo 
da língua portuguesa destacam-se ”Gramática Expositiva” (1907) e a “Gramática Histórica” (1916); no campo 
teológico escreveu “As Origens da Independência Presbiteriana”, “Atitude dos Sínodos e Presbitério” (1905), 
“O problema religioso na América Latina” (1920) e “Balanço Histórico da Igreja Presbiteriana Independente” 
(1922). 
93 O norte dos EUA foi caracterizado pelo minifúndio, a policultura e a antiescravismo; enquanto o Sul 
dos EUA foi caracterizado pelo latifúndio, monocultura e escravidão. Isso era transportado para a 
mentalidade dos pastores estadunidenses que vieram para o Brasil. 
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influenciando mais pela questão ideológica de uma conversão mais indireta.94 

Interessante perceber nesse modelo que as Escolas Americanas, como de Campinas e de 

São Paulo (atual Universidade Mackenzie) eram abertas aos estudantes não - 

presbiterianos. Podemos dizer que a educação para os sulistas era a visão mais acabada 

para a Doutrina Monroe da “América para os Americanos”. A evangelização vinha de 

forma indireta, pois não se evangelizava sem levar em consideração a cultura 

estadunidense.  

O modelo das escolas presbiterianas (as “Escolas Americanas”) possuía uma 

visão mais tecnicista do que as escolas católicas (jesuítas). Enquanto nas escolas jesuítas 

a educação valorizava as Humanidades, disciplinas como Latim, Oratória, Retórica e as 

alunas faziam disciplinas relacionadas à vida domésticas, as Escolas presbiterianas 

possuíam turmas mistas (que reuniam alunos e alunas para o horror dos jesuítas), 

implantavam educação física (o Mackenzie foi pioneiro neste sentido), o ensino estava 

ligado mais as Ciências exatas, revelando o modelo técnico-científico estadunidense do 

que um conhecimento humanístico.. As escolas presbiterianas atendiam a burguesia 

cafeeira e maçons, como representantes dos modelos educacionais de vanguarda. 95

Comparando a concepção pedagógica presbiteriana em relação aos jesuítas, o 

pastor Matatias Gomes dos Santos afirmava que: 

 

A concepção pedagógica do jesuíta se reduzia a formar uma 
multidão analfabeta de supersticiosos rezadores e sobre essa 
massa ignara estabelecer o colégio em que se congreguem os 
felizes que hão de constituir a elite intelectual dos predestinados 
a exercer o domínio ultramontano e papal. A pedagogia jesuíta 
desconhece em absoluto a instrução popular e, essa foi, 
infelizmente por muitos anos, a sorte do Brasil em um período 
que abrangeu o primeiro e o segundo império. 96

 
 

                                                 
94PAIXÃO Júnior, Valdir Gonzáles. A era do trovão: poder e repressão na igreja Presbiteriana do Brasil 
no período da ditadura militar (1966-1978). São Bernardo do Campo, 2000.330f. Dissertação em 
Ciências da Religião (Mestrado). Universidade Metodista de São Paulo. p.33 
 
 
95 Os alunos  ligados aos ideais liberais, no sentido político-econômico, em geral, não estavam 
interessados na mensagem religiosa das escolas presbiterianas, mas sim nos métodos pedagógicos, 
distintas das escolas católicas, que eram antiliberais, no século XIX.Entre os que tinham essa visão de 
progresso, destacava-se a figura do deputado alagoano Tavares Bastos, não à toa, chamado e “apóstolo do 
progresso”, que entendia que o fato da elite nacional ser educada em Coimbra, representava o atraso 
brasileiro em relação aos povos anglo-saxônicos. 
96 SANTOS, Matathias Gomes dos. O concurso das igrejas na solução o problema educativo brasileiro. 
Rio de Janeiro: Centro Brasileiro de Publicidade, 1934.p.6 In: HACK, Osvaldo Henrique. Protestantismo 
e educação brasileira. 2 ed. São Paulo: Cultura Cristã. 2000.p.100. 
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A Escola Internacional de Campinas, formado por missionários do sul dos 

EUA foi fundada em 1871. Seus idealizadores, George Nash Morton e Eduardo Lane 

buscaram professores ligados ao Partido Republicano Paulista, como Francisco Rangel 

Pestana, Franscisco Quirino dos Santos, Antônio Benedito de Cerqueira Leite, Coronel 

Joaquim Egídio de Souza Aranha, entre outros.97

O tripé da proposta educacional era “1) moralidade e religião são reconhecidas 

como fundamento e concomitantes indispensáveis da educação; 2) nosso princípio será 

de inteira liberdade religiosa; 3) a escola será franca a estudantes de todos os credos e de 

todas as nações.98

Eduardo Lane buscava entender que a escola era o complemento do ensino 

ministrado na igreja. Uma escola sem princípios religiosos protestantes podiam na sua 

visão dificultar o cultivo de valores morais bíblicos.99 A conversão indireta seria 

possível na medida, em que a superioridade do sistema educacional estadunidense sobre 

o sistema jesuíta fosse evidenciado. 

O conflito entre os presbiterianos e os católicos ocorreu em três níveis: o 

polêmico, o educacional e o proselitista.100  

No campo da polêmica se tornou usual o conflito entre presbiterianos e 

católicos, com o objetivo da quebra do monopólio religioso e na busca de uma liberdade 

religiosa, discutida politicamente. A idéia de verdade religiosa envolvia polêmicas dos 

dois lados, opondo protestantes e católicos. O presbiterianismo se afirmava baseado na 

ideologia estadunidense e no “espírito protestante”, pois a supremacia dos países anglo-

saxônicos dentro do capitalismo internacional era o sinal de progresso.O discurso do 

protestantismo, buscava, mostrar a sua religião, como ligado a construção de uma 

sociedade avançada, enquanto o catolicismo, visto, como sinal de atraso.101

Como a polêmica vinha junto a idéia de fazer prosélitos, ou seja, conversões ao 

protestantismo incipiente no Brasil, o que colocava de forma direta, com a 

evangelização, ou indireta, com as escolas, conforme demonstrado no segundo período 

(1869-1888).  

                                                 
97 HACK, Osvaldo Henrique. Protestantismo e educação brasileira. 2 ed. São Paulo: Cultura Cristã, 
2000. p.82. 
98 Jornal Gazeta de Campinas. 17 dez. 1871. in: HACK, Osvaldo Henrique. Protestantismo e educação 
brasileira. 2 ed. São Paulo: Cultura Cristã, 2000.p.82. 
99 FERREIRA, Júlio Andrade. História da Igreja Presbiteriana do Brasil. v.1.2 ed. São Paulo: Casa 
editora Presbiteriana, 1992. p.117. 
100 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. O celeste porvir – a inserção no protestantismo no Brasil. São Paulo 
e São Bernardo do Campo: Aste, UMESP e Pendão Real, 1995.p.81. 
101 Id. p.81-82. 
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A idéia de progresso, no sentido weberiano do termo, dependeu da inserção dos 

missionários protestantes com a corte de D. Pedro II. James Cooley Fletcher, 

presbiteriano e funcionário de legação dos EUA, buscou contatos políticos que 

permitiram uma maior aceitação do protestantismo no Brasil. Fletcher, defensor da 

ideologia burguesa, tinha entre os seus amigos na corte: o ministro Joaquim Maria 

Nascente de Azambuja, Luiz Pedreira de Couto Ferraz, Dr. Caetano Furquim de 

Almeida, Francisco Otaviano de Almeida Rosa, Deputado Pedro Luiz Pereira de Sousa, 

Senador José Inácio Silveira da Mata e o Deputado Aureliano Cândido Tavares 

Bastos.102

Este último, manifestava a sua defesa irrestrita aos EUA, defendia a 

industrialização, a liberdade do comércio, a abertura do Rio Amazonas para o tráfego 

internacional, a imigração anglo-saxônica, a defesa da liberdade religiosa (incluindo a 

legalização do casamento protestante).103

Tavares Bastos entendia que o atraso brasileiro derivava da educação ligada a 

Portugal e da imoralidade deste, pois:  

 

(...) colocou no Brasil indivíduos de baixa classe, ávidos de ouro, que criaram 
uma sociedade que considerava a indolência, felicidade; a rapacidade, indústria; 
a moeda, riqueza; a ignorância, virtude; o fanatismo, religioso; o servilismo, 
respeito; liberdade de espírito, um pecado que se expia na fogueira e a 
independência pessoal, um crime de lesa-majestade.104

 

Em outras palavras, o mal havia ocorrido porque a elite tinha sido educada “nas 

trevas de Coimbra.”105

A vertente contrária a do Sul dos EUA, defendida pela Junta de Nova York, no 

Norte defendia as chamadas escolas paroquiais, que representava na verdade um braço 

para a evangelização direta, a conversão propriamente dita. 

O fato de muitos alunos filhos de pais protestantes ou defensores do sistema 

republicano sofrerem perseguições nas escolas ligadas ao catolicismo, abriu uma opção 

para se evitar esse constrangimento, como representada pela Escola Americana de São 

Paulo, financiada pela Junta de Nova York, atualmente a Universidade Presbiteriana 

                                                 
102 VIEIRA, David Gueiros. O protestantismo, a maçonaria e a questão religiosa no Brasil. Brasília: 
UNB, 1980. p.83-94. 
103 Id.p.95. 
104 Id. p.98. 
105 Id. Ibid. 
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Mackenzie, fundada em 1870, pela missionária Mary F. Dascomb. Inicialmente o 

ensino era em inglês para 23 alunos e em português para outros 10 alunos.106

O ensino era particular, defendendo a idéia de liberdade religiosa, política e 

racial. Parte dos subsídios vinha além da Junta de Nova York, de doações 

particulares.107 O protestantismo e o seu modelo educacional mostravam claramente que 

a sua vanguarda nos valores culturais e a ligação com a modernidade, compartilhada 

com os positivistas, os republicanos e a maçonaria se opunham às estruturas tridentinas 

antimodernas, como no catolicismo. Representava, portanto, uma ameaça ao sistema 

político monárquico, defendido pelos católicos, pois o referido modelo, o assegurava 

como religião oficial. 

Juntando os esforços missionários tanto do Sul quanto do Norte dos EUA, 

aliado aos primeiros pastores e missionários brasileiros, foi criado o Primeiro Sínodo 

brasileiro em 1888, reunindo quatro presbitérios: São Paulo, Rio de Janeiro, 

Pernambuco e Minas Gerais, com 20 missionários estrangeiros e 12 pastores nacionais e 

59 igrejas.108

A formação do primeiro Sínodo brasileiro era reflexo mais de um união 

estrutural  e institucional das estratégias missionárias ligadas ao Norte e ao Sul dos 

EUA, do que uma coesão de mentalidades, que posteriormente se fizeram latentes nas 

relações de poder na IPB.109 As discussões em torno das duas mentalidades opostas, 

portanto, não se esgotara com a abolição formal da escravidão em 1888. 

 O terceiro período iniciou-se com a criação do sínodo em 1888 e as lutas 

eclesiásticas decorrentes deste até a cisão em 1903, que criou a Igreja Presbiteriana 

Independente, numa cisão da Igreja Presbiteriana do Brasil. 

Após 29 anos, desde a implementação do presbiterianismo no território 

brasileiro, apareciam conflitos eclesiásticos entre os missionários nacionais e 

estadunidenses. Chegamos na fase em que Émile G.-Leónard chamou de maioridade 

eclesiástica da igreja nacional.110

                                                 
106 FERREIRA, Júlio Andrade. História da Igreja Presbiteriana do Brasil. v.1.2 ed. São Paulo: Casa 
Editora Presbiteriana, 1992. p.142. 
107 HACK, Osvaldo Henrique. Protestantismo e educação brasileira. 2 ed. São Paulo: Cultura Cristã, 
2000. p.88-89. 
108 ARAÚJO, João Dias de. Inquisição sem Fogueiras (vinte anos da Igreja Presbiteriana do Brasil: 
1954-1974). 2 ed. Rio de Janeiro: ISER, 1982.p.7. 
109 PAIXÃO Júnior, Valdir Gonzáles. A era do trovão: poder e repressão na Igreja Presbiteriana do 
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110 LÉONARD, Émile-G. O protestantismo brasileiro – estudo de eclesiologia e história social. 2 ed. São 
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O referido historiador francês comentou assim a relação entre missionários 

estadunidenses e brasileiros.  

 

Poderíamos lembrar ainda, nos anos que se seguiam, várias declarações dos 
missionários presbiterianos a favor de uma emancipação tão logo quanto 
possível das igrejas brasileiras que haviam fundado. Mas, por mais sinceras que 
fossem essas declarações não passaram de um simples desejo. Algumas vezes 
em contradição com os próprios interesses que os missionários haviam tomado 
pela sua obra missionária no Brasil. Temiam talvez, uma emancipação 
prematura, levados por um amor próprio muito natural e por todos os 
sentimentos que experimentam pais e mestres ao ver entregues a si mesmos seus 
filhos e discípulos. Mas aconteceu que o presbiterianismo brasileiro alcançou 
essa maturidade naquela mesma época de exaltação patriótica da proclamação 
da República, e era muito natural, num Brasil autônomo mesmo em relação à 
mãe-pátria portuguesa também o protestantismo quisesse libertar-se das igrejas-
Mães. Este sentimento de independência haveria de agravar-se ainda mais com 
as maneiras indelicadas porque aquela tutela se exercia pelo seu autoritarismo, 
incompreensão dos hábitos nacionais que se fazia por ignorar e, sobretudo pela 
demonstração de uma superioridade étnica que, no momento, levava a tratar os 
brasileiros por “nativos”.111

 
 

Muitos pastores brasileiros entendiam que com a criação do Sínodo em 1888 

deviam romper gradativamente a dependência financeira, educacional e de assistência 

dos missionários estadunidenses, dando um verniz para a criação de um 

presbiterianismo culturalmente brasileiro. Torna-se necessário ressaltar que com a 

Proclamação da República em 1889 e dois anos depois com a Constituição Republicana, 

ficava garantida a liberdade religiosa no Brasil, quebrando o monopólio católico do 

período imperial. 

 O presbiterianismo teria que ser assimilado pelos brasileiros, o que poderia 

aumentar a tensão entre pastores estadunidenses e brasileiros, pois os objetivos dos 

pastores liderados por Eduardo Carlos Pereira, mostravam pouco a pouco a necessidade 

de se tornarem independentes eclesiasticamente, sem dependerem dos EUA, do ponto 

de vista financeiro. A questão era: as estratégias missionárias seriam adotadas pelos 

pastores brasileiros ou pelos pastores estadunidenses? Essa questão, posteriormente teria 

que ser respondida.  Na medida em que a Igreja se nacionalizava, ficava claro à 

distinção entre as estratégias missionárias distintas.  

A figura central nesta fase foi o pastor Eduardo Carlos Pereira.  Na medida em 

que novos seminaristas brasileiros estavam sendo preparados, o pastor Eduardo Carlos 
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Pereira era um ardoroso defensor de um presbiterianismo brasileiro, livre da verniz 

ideológica estadunidense.  

Para o referido pastor, a evangelização deveria ser direta. Através dos estudos 

bíblicos, panfletos, enfim de toda uma apologia ao calvinismo, que deveria ser uma 

evangelização direta com a intenção de converter a população brasileira, 

majoritariamente católica. Neste ponto, era contrário, por exemplo, aos missionários 

como Horace Lane, responsável pelo Mackenzie. Enquanto os “mackenzistas” 

defendiam a educação com um papel leigo e controlado pelos estadunidenses, o pastor 

Eduardo Carlos Pereira defendia uma educação de caráter teológico, restrito para os 

filhos dos protestantes.112

Na busca dessa autonomia de uma igreja “nacional”, Eduardo Carlos Pereira 

fundou a Sociedade Brasileira de Tratados Evangélicos (1883). Organizava dentro dessa 

organização, nove folhetos evangélicos para a divulgação de sua idéias, respeitando o 

contexto cultural brasileiro.113 Era o início do processo de independência eclesiástica 

brasileira. 

“Em 1886, Eduardo concebe o Plano de Missões Nacionais com o fim de 

tornar a igreja brasileira auto-suficiente o mais rapidamente possível para sustentar 

pastores, professores e evangelistas sem ajuda estrangeira.”114 O referido pastor, 

portanto, queria não depender das estratégias estadunidense, pois na mentalidade 

estadunidense “quem dá dinheiro é quem manda”.  

Por isso, Eduardo Carlos Pereira se preocupou com a formação educacional 

dos pastores e se envolvendo em polêmicas com as Juntas norte-americanas. Fundou em 

1893, o jornal “O Estandarte” para defender as suas idéias, principalmente o 

anticatolicismo e no final do século XIX, se caracterizou por ser antimaçônico, sendo 

que alguns missionários estadunidenses eram maçons, além da já citada idéia de 

autonomia da igreja brasileira que deveria ser conquistada após a formação do Sínodo 

em 1888. 

Alexander Duncan Reily relaciona a educação, as relações missionários - igreja 

nacional e atritos pessoais como as questões-chaves que desembocaram no cisma de 

                                                 
112 ARAÚJO, João Dias de. Inquisição sem Fogueiras (Vinte anos da Igreja Presbiteriana do Brasil: 
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113 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. O Celeste porvir – a inserção do protestantismo no Brasil. São 
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1903, que deu origem a Igreja Presbiteriana Independente (IPI), oriunda da IPB.115 Em 

relação as questões pessoais entre Eduardo Carlos Pereira e Horácio Lane, na qual, o 

primeiro adotou uma disciplina eclesiástica na Primeira Igreja Presbiteriana de São 

Paulo contra o Horácio Lane. 

Na educação teológica, o pastor Eduardo Carlos Pereira criou o “Instituto 

Teológico” em 1892, com a intenção de formar pastores brasileiros, permitindo criar um 

grupo em torno de seu nome, chamado “nacionalista”. As escolas tinham aulas avulsas. 

As disputas eclesiásticas no meio da IPB, foram evidências internas dos dois 

grupos distintos. De um lado, os que defendiam a evangelização direta, e não 

concordavam com a concentração de investimentos das Juntas de Nova York (Norte) e a 

Junta de Nashville (Sul) na área de assistência social e escolas. De fato, a IPB 

necessitava fazer uma opção entre a evangelização direta (investimento no trabalho 

missionário propriamente dito, com a organização das igrejas) e a evangelização 

indireta (escolas, que tinham como referencial a sociedade dos EUA). 

Essas divergências resultaram na “Moção Smith”. Nela, o Sínodo do Brasil 

afirmava que: 

 

Considerando a grande necessidade de evangelização em todo o território do 
nosso Sínodo e os muitos campos abertos que não podemos suprir com os meios 
da graça; 
Considerando as quantias avultadas defendidas nos grandes colégios, internatos, 
etc., como meios de propaganda; 
Considerando o quase completo malogro de tais instituições entre nós, quer 
como meio de propagação da fé, quer como preparação de um ministério 
evangélico; 
Considerando as contendas e amarguras que têm sempre resultado destes 
institutos, tirando-nos às vezes o franco apoio e simpatia dos nossos irmãos da 
América do Norte; 
Nós, o Sínodo do Brasil, respeitosamente recomendamos e rogamos às 
Assembléias das nossas Igrejas-Mães que o auxílio que quiserem prestar-nos 
seja no sentido de ajudar-nos no grande trabalho de evangelização pelos 
métodos mais diretos, incluindo o trabalho de educação e preparação de um 
ministério conforme os planos do Sínodo, e no sustento de escolas paroquiais 
para o filho dos crentes.116
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Estavam claro que as escolas paroquiais, ou seja, as escolas atreladas a igrejas, 

para uma educação que mantivessem os filhos presbiterianos na manutenção da fé 

cristã, conforme defendia o grupo liderado por Eduardo Carlos Pereira. 

Os pastores ligados ao Mackenzie, votaram contra a “moção Smith”. Votaram 

à favor da “moção Smith”, os pastores brasileiros Álvaro Reis, Eduardo Carlos Pereira, 

Antônio B. Trajano, Bento Ferraz, além de mais de 7 pastores brasileiros e outros 

presbíteros.117

Entre os missionários estadunidenses, favoráveis à “moção Smith”, além dos 

quatro sulistas John Rockwell Smith,118 George E. Henderlitte, Wm.C. Porter e A. 

Allynn e apenas um nortista, que foi John M. Kyle.119 Ressalta-se que os pastores 

sulistas não eram ligados ao Mackenzie. 

Para o grupo “nacionalista” havia a incompatibilidade teológica entre a Bíblia e 

a maçonaria, a impossibilidade da soberania espiritual e financeira da Igreja 

Presbiteriana do Brasil em relação aos missionários dos EUA, e por último a educação 

dos filhos apenas na esfera eclesiástica. Estas foram às plataformas que permitiram que 

no dia 31 de julho de 1903 na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, ocorresse a 

criação da Igreja Presbiteriana Independente após as acaloradas discussões eclesiásticas. 

Desligaram-se assim treze presbíteros e sete pastores da ala nacionalista liderado por 

Eduardo Carlos Pereira.120

As idéias básicas que criaram a cisão na IPB foram assim documentadas. 

 

1. Independência absoluta ou soberania espiritual da Igreja Presbiteriana do 
Brasil. 

2. Desligamento dos missionários dos presbitérios nacionais. 
3. Declaração oficial de incompatibilidade da maçonaria com o Evangelho do 

Nosso senhor Jesus Cristo. 
4. Conversão das missões nacionais em missões presbiterianas ou autonomia 

dos presbitérios na evangelização de seus territórios. 
5. Educação sistematizada dos filhos da Igreja pela Igreja e para a Igreja.121

 
 

                                                 
117 Id. p.420-421.  
118 A moção se chama “Smith”, pelo fato do pastor John Rockwell Smith ter sido o primeiro à assinar o 
documento. 
119 FERREIRA, Júlio Andrade. A História da Igreja Presbiteriana do Brasil. v.1. 2 ed. São Paulo: Casa 
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120 Id.. p. 572.-580. 
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A quarta fase foi iniciada com a origem da IPI (1903) até a formação da 

criação da Comissão do “Modus Operandi” (1917).  A IPB que se manteve após as 

polêmicas em torno da maçonaria teve que cuidar para evitar novas cisões.  Neste 

período, fortaleceram os jornais presbiterianos, como no jornal “O Puritano”, sob a 

coordenação do pastor maçom Álvaro Reis e criou-se “O Norte Evangélico”. Isso é 

facilmente compreensível, porque os jornais eram aonde ocorriam às polêmicas com os 

católicos. 

Foram ampliados os campos evangelísticos da IPB, em direção ao Nordeste, 

leste de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso, acentuando a interiorização 

o presbiterianismo, aonde as populações rurais católicas, que raramente tinham 

assistência religiosa dos padres, o que permitiria uma brecha para a ampliação dos 

campos presbiterianos. 

Nota-se também uma preocupação educacional e teológica. O seminário se 

transferiu para Campinas, em 1907, sob a tutela da junta de Nashville, mais 

precisamente do pastor Alva Hardie, além do Seminário de Garanhuns-PE, 

posteriormente transferido para Recife, em 1918. Também na capital pernambucana, 

fundou-se o colégio Agnes Erskine, além de colégios presbiterianos espalhados em 

Natal, Garanhuns e no interior da Bahia.122

Em 1910, foi criada a Assembléia Geral (hoje, Supremo Concílio)  reunindo o 

Sínodo Sul, o Sínodo Norte e o Sínodo Central.123 No mesmo ano, ocorreu o Congresso 

de Edimburgo,124 na Escócia , com o título de “Conferência para o Mundo 

Missionário”. O espírito ecumênico de Edimburgo, considerava a América Latina já 

evangelizada (exceto os índios), o que desagradou a IPB, porque não distinguia o 

catolicismo do protestantismo, enquadrando ambos na categoria de cristãos. Dessa 

forma, os esforços missionários se concentravam na África e na Ásia, continentes 

minoritariamente cristãos. A IPB esteve representada pelo observador, o pastor Álvaro 

Reis. 

Em 1916, ocorreu o Congresso do Panamá. O referido evento, mostrava a 

dimensão cultural e a esfera de influência dos EUA no plano religioso, que era todo o 

continente americano, chamado de monroísmo protestante ou pan-protestantismo.  
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Formava-se assim, uma espécie de federação continental entre os protestantismos 

nacionais, sendo os EUA tendo maior influência na política eclesiástica.125

Estava claro, que se no Congresso de Edimburgo de 1910, o que prevaleceu foi 

o espírito ecumênico, a defesa do auxílio entre diversas denominações cristãs com certa 

flexibilização doutrinária, enquanto o Congresso do Panamá mostrava-se exatamente o 

contrário. 

A atmosfera da Primeira Guerra Mundial na qual a Europa estava envolvida, 

permitiu que os EUA ampliassem as suas estratégias missionárias sobre a América 

Latina. A IPB representada pelos pastores Erasmo Braga e Álvaro Reis na Conferência 

do Panamá, que contara com somente 24 delegados latino-americanos dentro do 

universo de 300 delegados.126

A influência dos EUA e do líder na Conferência do Panamá (1916), Robert 

Speer mostrava o catolicismo como fruto do atraso, pois “(....) a Igreja Católica não fora 

capaz de garantir a educação e a moralidade do subcontinente; não dera a Bíblia ao 

povo na sua própria língua; não formara um clero idôneo, intelectual ou eticamente; 

pregava um evangelho deformado e não tinha recursos para evangelizar toda a América 

Latina.”127

Para o discurso do movimento, o fato dos EUA, como país eleito, terem 

obrigação, a partir da sua moralidade, da sua ética e preparo intelectual levar a 

conversão dos indivíduos, bem como a da sua regeneração, devido ao descaso das 

autoridades católicas latino-americanas em relação ao seu povo.  

 A idéia e missão dos EUA, do seu calvinismo, teriam na América Latina, o seu 

local de expansão, como bem colocado a seguir: 

 

 Os ideais, o modo de pensar, as instituições políticas e domésticas, os costumes 
e os hábitos sociais dos povos, o coletivismo social são influenciados e 
formados pela religião católica, e naturalmente resistem até entre os próprios 
evangélicos aos princípios da democracia e individualismo. (...) É justamente no 
campo da educação que o Evangelho produz os seus frutos seletos e superiores, 
homens preparados à falar com poder a consciência nacional. O Evangelho 
encerra os princípios de democracia, individualismo, igualdade de direito, 
liberdade intelectual e religiosa. Não é por acaso que nos países onde o 
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catolicismo predomina há quase sempre maior porcentagem de um 
analfabetismo.128

 
 

Na mentalidade presbiteriana, havia uma missão histórica que enxergava o 

catolicismo com o coronelismo e as estruturas sociais oligárquicas frente ao liberalismo 

protestante, representado nas influências dos missionários estadunidenses, com a sua 

dimensão religiosa imperialista, explicitada na educação burguesa.129

No Brasil, dividiram-se os campos missionários entre a Junta de Nashville, a 

Junta de Nova York e os pastores brasileiros, criando-se a Comissão do “Modus 

Operandi”, com objetivo de dividir os campos missionários brasileiros.  

Havia ainda um desconforto entre os pastores brasileiros em relação à 

dependência as missões estrangeiras, como exemplificadas a seguir.  Num artigo do 

pastor Antônio Almeida, escrito na Revista de Missões Nacionais em 1910, ficava claro 

o descontentamento em relação as missões.  

 

 Dá-se uma anomalia que nos aflige: os ministros brasileiros pertencem a Igreja 
Presbiteriana: são em sua maioria, membros de uma instituição e pagos por 
outra: pertencem à igreja brasileira e recebem maior parte do seu sustento das 
Missões Estrangeiras; decidem sobre mudança de residência  e permuta de 
campo de trabalho, mas esperam que a Missão concorra para a realização das 
decisões; ordenam novos ministros, mas apelam para os irmãos estrangeiros e 
que lhes forneçam parte da sua subsistência.130

 

O quinto período inicia-se com a formação da Comissão do “Modus 

Operandi” em 1917 até a Campanha do Centenário em 1959. Esse período 

caracterizou-se pela ampliação do trabalho missionário.  Fortaleceu-se os Seminários de 

Campinas e do Norte, criando-se o Seminário José Manoel da Conceição em São Paulo, 

além da criação de hospitais em Ponte Nova (BA), Rio Verde (GO) e Curitiba (PR).  

Foram criadas também a Junta de Missões Nacionais (JMN) e a Casa Editora 

Presbiteriana,131 além da ampliação das escolas presbiterianas.  

Com o aumento dessa estrutura, a IPB apareceu com uma igreja mais inserida 

dentro da realidade nacional e menos dependente das missões estrangeiras no plano 
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financeiro e institucional. Os problemas da IPB envolviam a má distribuição das igrejas 

ao longo do território, baixo nível cultural nas populações interioranas; mais igrejas que 

pastores; cisões denominacionais e concorrência religiosa.132

Com o objetivo de superar esses problemas, organiza-se a campanha do 

centenário, que começou a ser articulado em maio de 1948, organizada pela Comissão 

Executiva e Modus Operandi, contando com a participação de seis missionários 

brasileiros e seis estrangeiros.133 No Centenário destacam-se o Encontro da Aliança 

Mundial de Igrejas Reformadas realizado em São Paulo, o lançamento do jornal “Brasil 

Presbiteriano”, substituindo “O Puritano”, o lançamento da obra “História da Igreja 

Presbiteriana do Brasil” de Júlio Andrade Ferreira e o culto na Catedral Presbiteriana do 

Rio de Janeiro (primeira igreja presbiteriana brasileira), com a presença do então 

presidente da República Juscelino Kubitschek, em 12 de agosto de 1959.134

Júlio Andrade Ferreira destacou as cinco questões pertinentes da Campanha do 

Centenário: 1) a necessidade do avivamento espiritual dos fiéis; 2) a campanha de 

evangelização; 3) Consolidação dos Seminários, a Imprensa Oficial e a Casa Editora 

Presbiteriana; 4)Fidelidade à Bíblia e a Cristo, como regra de fé; 5)Valorização da 

memória dos presbiterianos que fizeram história nesse Centenário.135

Após a análise dos períodos da IPB, cabe-nos abordar a concepção de 

progresso, existente no calvinismo brasileiro para traçarmos alguns paralelos na relação 

deste com a ditadura militar.  

 

1.4 – A idéia de progresso no calvinismo brasileiro 

 

Agora que estamos familiarizados com a trajetória do presbiterianismo 

brasileiro passando pela Europa e EUA, cabe-nos analisar a aplicação da idéia do 

sociólogo alemão Max Weber, na sua clássica obra “A ética protestante e o espírito do 

capitalismo” no Brasil.  

 A idéia central de Max Weber é relacionar na forma de uma imputação causal 

que a ética protestante havia criado uma predisposição para o surgimento do 
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capitalismo. 136 Torna-se importante salientar aqui que o campo das investigações do 

sociólogo alemão é a Europa Ocidental e os EUA.  

Considerando que a questão central para o fiel calvinista era saber se eram eles 

eleitos por Deus, em outras palavras, predestinado, derivando deste dogma, a 

santificação. Dessa forma, os calvinistas seriam disciplinados para a maior glória de 

Deus que representaria um sinal visível da sua Graça.  O fato de uma ética calvinista 

contribuir com uma doutrina, na qual havia uma proibição teológica para que os fiéis 

não gastassem dinheiro com prostituição, jogos de azar e entretenimentos que ferissem 

as suas convicções religiosas contribuíram para o acúmulo de capital através da 

poupança, não criando valores opostos ao incipiente capitalismo.137  

Uma das citações de Benjamin Franklin, exemplificado por Weber nos dá uma 

idéia da valorização do trabalho e da condenação do ócio. “Lembre-se que tempo é 

dinheiro. Para aquele que pode ganhar dez shillings por dia pelo seu trabalho e vai 

passear ou fica ocioso metade do dia, apesar de não ganhar mais de seis pence em sua 

vadiagem ou diversão, não deve ser computada apenas essa despesa; ele gastou, ou 

melhor, jogou fora, mais cinco shillings.”138

Aliado a idéia do trabalhador disciplinado, pontual e honesto aliava-se a idéia 

de vocação. Vocação esta que à partir de Lutero foi entendido não apenas na esfera 

religiosa, mas também na esfera profissional. O termo em alemão usado era “Beruf” e 

em inglês “calling”, que representa a idéia que a vocação era um chamado de Deus. 

Desta forma, a escolha profissional para o fiel deveria ser aquele pelo Deus havia 

vocacionado.  

Com a idéia de predestinação trazida por Calvino aparece a necessidade do 

reconhecimento do estado da Graça, em latim “certitudo salutis.”139 Essa certeza era 

obtida de duas formas. A primeira pela auto-confiança, ou seja, a dúvida em relação a 

eleição era sinal de fraqueza espiritual. No segundo aspecto, a ocupação temporal com o 

trabalho, vindo em conjunto com a idéia de racionalidade e do lucro no mundo 

Ocidental, fomentando o capitalismo. Devemos observar num capitalismo na poupança, 

não em prazeres hedonistas.  

Ernst Troeltsch já traçou a relação entre o mundo moderno e o protestantismo, 

ao quebrar as barreiras hierárquicas católicas como o movimento reformado no século 
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XVI.  Considerava também que do movimento reformado, havia surgido uma cultura 

eclesiástica protestante distinta do catolicismo, mas reconhece a ausência de um elo 

cultural protestante e a modernidade, pois “No hay ningún camino directo que nos lleve 

de la cultura eclesiástica del protestantismo a la cultura moderna no eclesiástica.”140   

Troeltsch concordava com a idéia weberiana, pois entendia que “Calvino 

compartilha com Lutero, diz este autor, a noção de vocação profissional, fazendo do 

trabalho não somente um culto a Deus, mas ainda um meio de subjugar o corpo e de 

lutar contra as tentações da carne; é ele animado do mesmo espírito antimamonista, 

prescrevendo a sobriedade e lutando contra o luxo.”141

Considerando que para Max Weber, os protestantes possuem mais 

escolaridade, são mais numerosos empreendedores e possuem maior qualificação 

profissional, sugerindo uma relação entre religião e trabalho. Para Werner Sombart, 

foram os judeus e não os protestantes que possuíam tais requisitos, advertindo para uma 

ética judaica que permitiu o surgimento do capitalismo. Para Louis Rougier, o 

calvinismo tomou a base judaica para favorecer o capitalismo, chamando-o de religião 

do trabalho, pois permitiu a eclosão e a glorificação das virtudes burguesas, na busca 

metódica pelo lucro.142

Na visão de R.H. Tawney,143 Calvino se opôs tanto ao individualismo 

apontado por Weber, quanto ao comunismo, pois entendia que as práticas econômicas 

devem estar  sob a teologia e a moral cristã.144 Henri Hauser, defendeu a idéia que 

Calvino foi o primeiro teólogo cristão a interpretar biblicamente a questão de juros, 

tirando do claustro para a vida social. Sendo que na visão deste pensador, Calvino 

trouxe uma revolução que nem ele previu os seus futuros desdobramentos.145

André Sayous distinguiu a idéia da relação entre calvinismo e capitalismo, 

defendendo que as regiões católicas eram mais desenvolvidas do que as regiões 

protestantes.146 Fréderic Hoffet defendeu a idéia oposta de André Sayous, lembrando 

que o trabalho e o fator psicológico do protestante diante de uma realidade que lhe 
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escapa, lhe deixam tensa, usando o trabalho não para a sua própria felicidade, mas a de 

Deus.147 Por último, John U. Nef, que defendeu que a doutrina econômica que mudou a 

igreja e não o contrário.148

André Biéler procurava distinguir o capitalismo de Genebra do século XVI, ao 

capitalismo do século XVIII com a Revolução industrial, pois ocorrera um progressivo 

processo de secularização da esfera religiosa, desvirtuando os princípios da ética 

calvinista do período reformado.149 Reclama que esse processo de secularização deriva 

de limitar à esfera privada, abstraindo-se da esfera pública, idéia essa que será analisada 

nos futuros capítulos da relação da IPB com o regime militar brasileiro (1964-1985). 

Podemos nos questionar, como a tese weberiana, foi vista dentro do 

presbiterianismo brasileiro? Traçamos a compreensão de toda uma dimensão cultural 

trazido pelo calvinismo de origem anglo-saxônica e de como ele adentra o mundo luso-

católico do Brasil império. Inserção esta, que compreende todo uma complexidade de 

aspectos educacionais, econômicos, sociais e políticos e que estão junto com as 

estratégias missionárias adotadas  pelos presbiterianos, sob a idéia de progresso. Como 

estes valores se relacionam com a sociedade brasileira e com todo um discurso de 

progresso do século XIX e XX?  Estaria o discurso weberiano válido para o calvinismo 

brasileiro no século XIX e XX? Ou, em outras palavras, de que maneira a ética 

calvinista constrói uma visão de mundo no Brasil imperial e republicano? Qual a 

influência dos EUA no calvinismo brasileiro? Também estaria permeado do ideal de 

progresso do capitalismo e da Revolução Industrial do século XIX?   

Relacionamos assim, uma forma de visão de mundo trazido pelos 

presbiterianos estadunidenses, com toda a sua carga ideológica e de como se forma 

gradativamente um corpo burocrático de oficiais responsáveis pela sua base 

institucional. Entender de que forma a IPB se institucionaliza é também compreender de 

que forma adota as suas estratégias missionárias e de como a sua raiz teológica e 

histórica foi trazida dos EUA para o Brasil. Enquanto nos EUA, o calvinismo criou uma 

nação, no Brasil, o calvinismo teria uma missão de mudar uma nação completamente 

católica. 

A clássica idéia de relacionar o protestantismo (calvinismo neste caso) com a 

idéia de progresso e de catolicismo com a idéia de atraso, parece a fórmula aplicada do 

                                                 
147 Id. p.655-656. 
148 Id. p.658. 
149 Id. p.660. 
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calvinismo ao contexto brasileiro. Para Rubem Alves, existem duas hipóteses para a 

idéia weberiana não ser aplicada no Brasil. A primeira é que no discurso interno do 

calvinismo, a riqueza se associa a benção divina e a pobreza a maldição e o castigo, 

vistos como esfera espiritual e não no campo econômico. E a segunda hipótese, porque 

relacionaria o protestantismo a exploração capitalista, o que não poderia obviamente ser 

aceito no discurso interno do calvinismo brasileiro.150

Neste sentido, entendemos que a própria concepção de ditadura militar 

brasileira e a posição da IPB neste sentido permitiu ao longo deste trabalho destrinchar 

essa relação entre o discurso do progresso, do avanço econômico, pois tanto os militares 

quanto os calvinistas defenderam esse discurso. 151 Com o discurso republicano do final 

do século XIX, na chamada República da Espada, os protestantes se uniram aos maçons, 

intelectuais, positivistas e espíritas em favor do discurso modernizante que rompera o 

monopólio religioso do catolicismo imperial.  

Sem dúvida, o protestantismo missionário na qual o presbiterianismo brasileiro 

estava inserido se aliou muito mais com um projeto de vanguarda e de elite do que de 

uma concepção mais popular. No século XIX, com o apoio a imigração e ao seu 

branqueamento, as técnicas pedagógicas e a escolas acessíveis para uma classe média - 

alta, como no Mackenzie, a defesa do sistema republicano, exemplificaram a idéia de 

progresso, na qual permitiu a existência de figuras, como o deputado alagoano 

Aureliano Cândido Tavares Bastos, denominado como o “apóstolo do progresso.”152

Dessa forma não nos parece estranho, a atração do protestantismo em relação 

aos profissionais liberais, pois ao se converterem,153 abandonando o catolicismo, 

deixava também toda uma estrutura que associava a riqueza como sinal de pecado. 

Michael Löwy defende a concepção de afinidade eletiva em Max Weber. Essa 

afinidade eletiva combina interesses de classe com uma filiação religiosa, pois “a 

adesão do indivíduo a esta ou aquela visão de mundo, depende em larga medida (....) 

com os seus interesses de classe.”154

Essa concepção de afinidade eletiva apresenta quatro características. Primeiro 

representa a idéia de parentesco cultural com uma concepção institucional. A leitura da 
                                                 
150 ALVES, Rubem. Protestantismo e Repressão. São Paulo: Ática, 1979. p.230.  
151 Podemos relacionar a IPB também com o anticomunismo e o nacionalismo, possuindo, portanto, um 
grau de afinidade eletiva entre presbiterianos e ditadura. 
152 VIEIRA, David Gueiros. O protestantismo, a maçonaria e questão religiosa no Brasil. Brasília:UNB, 
1980.p.95. 
153 Neste sentido, também existem exceções, como nas igrejas rurais, por exemplo. 
154 LÖWY, Michael. Redenção e utopia – o judaísmo libertário na Europa Ocidental (um estudo da 
afinidade eletiva). Tradução: Paulo Neves. São Paulo: Cia das Letras, 1989.p.15. 
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estrutura da IPB deve ser lida em função das condições historicamente concretas. A 

segunda condição depende das combinações de duas configurações socioculturais, 

exemplificado por Weber nos graus de correspondência do protestantismo (sobretudo o 

calvinismo) e o capitalismo. 

A terceira característica mostra níveis distintos de afinidade eletiva: a) numa 

simbiose cultural entre duas estruturas correspondentes, mas que estão associadas; b) a 

fusão parcial e c) a fusão total. O quarto elemento representa a criação de uma nova 

configuração a partir de elementos constitutivos, neste caso a relação entre a IPB e a 

ditadura militar.155

A concepção calvinista, ao tornar lícito o acúmulo material, tirava os entraves 

que tornavam plenamente compatível o cristianismo e a vida espiritual com a 

prosperidade material. Logo, a aceitação pela burguesia que se afirmava pela sua 

capacidade empreendedora e maior escolaridade, construía uma auto-imagem de 

superioridade sobre os católicos no Brasil Imperial. 

Um estado Imperial que com as suas constantes intromissões na vida civil e a 

sua centralização econômica, impedia o progresso econômico dos presbiterianos, no seu 

discurso interno. 

Assim, como os missionários oriundos dos EUA, com a sua concepção de 

superioridade sobre os brasileiros, pois no seu discurso, eles possuíam a verdade, na 

qual os brasileiros não haviam sido portadores, dada as suas práticas sincréticas, 

supersticiosas e no campo econômico, o seu subdesenvolvimento. 

Essa idéia nos remete uma tradição intelectual brasileira, como colocada por 

Viana Moog, na qual o atraso brasileiro era explicado tanto por questões geográficas 

quanto ética - religiosas. Enquanto os EUA era um “tipo ideal” ligado a uma ética do 

trabalho, aperfeiçoamento moral e pragmatismo econômico; o Brasil dado a sua herança 

ibérica era representado pelo individualismo (despreocupação com o bem público) e 

prazer imediato, embora haja ambigüidades como a questão racial nos EUA com a 

afinidade com o puritanismo, não caracterizando superioridade em todos os aspectos. 

Havia, portanto, dois elementos que caracterizavam a sociedade dos EUA e 

que analogamente são comparadas ao Brasil.. Um era a figura do yankee, o pioneiro, o 

empreendedor, a figura da modernidade, que no Brasil tem nos primeiros paulistas, no 

discurso do bandeirante que era predatório, extrativista e buscava o lucro imediato, 
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nessa comparação. O outro elemento é o pioneiro rural, o Brasil, representado pela 

concepção estamental, a valorização do ócio e a exaltação da malandragem. O Estado 

era visto como um fim em si mesmo, que travava todas as iniciativas 

empreendedoras.156

Percebemos também que os missionários estadunidenses não conseguiam 

atingir a população negra. Marco Davi de Oliveira, esboçava essa idéia, constatando que 

o fato das restrições religiosas ocorridas no Império ao protestantismo missionário, fez 

com que se buscasse um apoio a Corte para a sua legitimação. Além disso, uma 

linguagem mais ligada às pregações em inglês; as pessoas com acesso a uma educação 

formal e na qual não eram acessíveis à população negra, uma liturgia ligada a um 

contexto europeu-estadunidense que defendia uma moralidade e dogmas bastante 

rígidos, impedia que os negros tivessem nos cultos aspectos culturais que mostrassem 

seu desejo de liberdade, sua musicalidade com danças, ritmos e instrumentos de 

percussão, que foram demonizados pela cultura calvinista estadunidense implantada no 

Brasil.157

Não há dúvida que o calvinismo brasileiro atingiu camadas médias e altas, 

mais brancos do que negros e foi defensor de uma ética mais individual do que social, 

como propunham os missionários estadunidenses. 

Sérgio Buarque de Holanda demonstrou também que a normatização de 

conduta proposta pelo protestantismo de matriz anglo-saxônica não vingou no Brasil, 

não atingindo as camadas populares, mais avessas aos controles sociais. 

 

Em verdade, muito pouco se poderia espera de uma devoção que, como essa, 
quer ser continuamente sazonada por condimentos fortes e que, para ferir as 
almas, há de ferir primeiramente os olhos e os ouvidos. ‘Em meio do ruído, da 
mixórdia, da jovialidade e da ostentação que caracterizam todas essas 
celebrações gloriosas, pomposas e esplendorosas’, nota o pastor Kidder, ‘quem 
deseje encontrar,já não digo estímulo, ma ao menos lugar par um culto mais 
espiritual, precisará ser singularmente fervoroso.’ Outro visitante, de meados do 
século passado, manifesta profundas dívidas sobre a possibilidade de se 
implantarem algum dia, no Brasil, formas mais rigoristas de culto. Conta-se que 
os próprios protestantes, logo degeneram aqui, exclamo.’ E acrescenta: ‘É que  
o clima não favorece a severidades das seitas nórdicas. O austero metodismo ou 
o puritanismo jamais florescerão nos trópicos. ’158

 

                                                 
156 SOUZA, Jessé (Org.). O malandro e o protestante: a tese weberiana e a singularidade cultural 
brasileira. Brasília: UNB, 1999. p. 37-41. 
157 OLIVEIRA, Marco Davi. A religião mais negra do Brasil. São Paulo: Mundo Cristão, 2004.p.53-60. 
158 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil.26 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 
1998.p.151. 
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Nesta visão, tornava-se impossível combinar os valores protestantes e a sua 

normatização de conduta para que valorizasse a cultura brasileira. Não conseguiam 

enxergar um protestantismo que valorizasse a cultura brasileira, pois converter-se 

significava adotar o olhar anglo-saxônico, branco, ocidental e capitalista em detrimento 

daqueles que negavam esses valores. Quem era a favor dos valores trazidos pelos 

missionários estadunidenses defendiam o progresso, enquanto os que eram contra, eram 

responsáveis pelo atraso, seja político, econômico, social e religioso. 

         Figura controvertida neste sentido foi José Manoel da Conceição, o 

primeiro pastor brasileiro presbiteriano, que nos últimos anos de sua vida, se 

caracterizou pela despreocupação em formar igrejas (como desejavam os missionários 

estadunidenses, como Alexander Latimer Blackford), mas fazer viagens, de forma 

solitária e simplesmente pregar o Evangelho, sem se preocupar com uma burocracia 

institucional, que assegurasse a organização e a continuidade das igrejas. 

         Alderi de Souza Matos descreve a respeito dessa postura de José Manoel 

da Conceição. “A partir de agosto de 1869, Conceição voltou a ser solitário. Não se 

sentia atraído pelas estruturas e formalidades eclesiásticas. Preferia continuar viajando e 

pregando, apesar da saúde cada vez mais precária. Nunca mais compareceu ao 

presbitério nem lhe prestou relatório.”159

          José Manoel da Conceição não se preocupava efetivamente com os 

valores dos EUA, já que para os pastores presbiterianos estadunidenses, esses valores 

eram combinados com a propagação do Evangelho. Para José Manoel da Conceição, 

interessava apenas o Evangelho, uma forma de combinar o seu background católico e 

ibérico, sendo o primeiro pastor presbiteriano que buscou a combinação entre a Bíblia e 

a cultura brasileira, defendida pelas interpretações de Boanerges Ribeiro e Paul E. 

Pierson.160

Considerando Tavares Bastos como “apóstolo do progresso” com a exaltação 

dos valores pró-EUA, José Manoel da Conceição representava justamente o contrário. 

A questão que pode ser formulada é se no discurso militar noutro tempo 

histórico (1964-1985), na chamada “modernização conservadora,” qual o papel do 

calvinismo neste processo? Ou mais especificamente da IPB? Estariam os EUA usando 

                                                 
159 Cf. MATOS, Alderi de Souza. Os pioneiros presbiterianos do Brasil (1859-1900). Missionários e 
pastores leigos do século XIX. São Paulo: Cultura Cristã, 2004.p.303. 
160 Id. p.306. 
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da sua carga ideológica sobre a IPB para influenciar ideologicamente no estado de 

exceção de 21 anos de regime militar? 

Sabemos que já foi bastante investigado a relação dos EUA com o 

protestantismo brasileiro no século XIX, a concepção de progresso (na educação, na 

moral,no plano econômico e espiritual), o modelo republicano e as concepções 

calvinistas ligados ao “Destino Manifesto” e a “Doutrina Monroe”. O que temos que 

investigar é isso numa conjuntura distinta como no regime militar, que é proposta deste 

trabalho. 

Podemos afirmar que tanto o militarismo quanto o calvinismo apresentaram 

geralmente, propostas mais atraentes para uma burguesia. O calvinismo ao defender a 

idéia de predestinação, da eleição de uns em detrimento da perdição dos outros, não se 

apresentava dogmaticamente, uma característica democrática, pois a salvação humana 

não estava acessível a todos pela vontade humana.  

Simultaneamente, os militares acreditavam que como Golpe de 1964, poderiam 

regenerar a nação, porque nem todos estava aptos a governar e a democracia não foi 

capaz de conduzir o país no caminho do progresso econômico; enquanto cabia aos 

calvinistas regenerar uma nação moralmente corrompida. Sintomático, neste sentido, o 

“milagre econômico,” para os militares com as altas taxas de crescimento, mostrava que 

o país estava no caminho certo e para os calvinistas, no sentido weberiano, um possível 

sinal de um início “protestantização brasileira,” sendo que o progresso econômico, seja 

individualmente, seja da nação, significava e legitimava os sinais visíveis da eleição. 

Nessa perspectiva conservadora, não se colocava em questão, as desigualdades 

sociais, a repressão militar, a censura na qual o povo brasileiro estava submetido nos 

“anos de chumbo”. Da mesma forma, o regime militar e o calvinismo reproduziam 

perfis de pessoas no seu interior que demonstravam em sua maioria uma postura 

alienada. 

Para a IPB, o fato do fiel ser obediente, disciplinado, trabalhador, de boa moral  

e não questionador ao status quo, construía um modelo de fiel calvinista à ser seguido. 

Para o regime militar, a reprodução desse “tipo ideal” construído na igreja, deveria ser 

direcionado também ao estado, como forma de legitimação. Claro, que ocorreram 

exceções que serão analisadas no capítulo 3 e que foram os que não aceitaram o 

enquadramento nem eclesiástico, nem do Estado militar. 

Tanto o estado de exceção quanto a IPB,  reconheceram a incapacidade 

intelectual, moral, econômica e social dos pobres, dos menos escolarizados, das 
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mulheres, dos negros para governarem a igreja ou o Estado. A IPB entrou em atrito com 

o Estado, apenas quando a liberdade religiosa foi ameaçada, como no período Imperial, 

mas na República e com a sua conseqüente  liberdade religiosa advinda do seu sistema 

político, a postura governista ou de não se envolver com as questões políticas estatais, 

pareceu ser o caminho mais adequado que assegurasse o seu processo institucional e os 

controles eclesiásticos de legitimação. 

A defesa do sistema republicano, pelos presbiterianos no Brasil, representa a 

defesa de uma liberdade religiosa, na configuração de um Estado, que no discurso 

deveria ser moderna. Antônio Flávio Pierucci, lembra-nos dos estudos de Weber sobre 

secularização entendida como separação da esfera do poder civil da religião, uma 

incapacidade de interferir nas decisões estatais. Desta secularização, deriva-se uma 

racionalidade religiosa e uma racionalidade jurídica, de onde a moral não deriva da 

revelação divina (direito teocrático), evoluindo deste para um direito racional, base 

democrática do Estado Moderno.161

Contudo, a IPB mostrava a concepção de “afinidade eletiva” de forma distinta 

ao estado brasileiro. No século XIX, a IPB caracterizou-se pela idéia de progresso, 

ligado ao liberalismo político-econômico, o republicanismo, a liberdade religiosa e o 

desenvolvimento de uma estrutura educacional e um sentimento anti-lusitano, que 

assegurassem a influência dos valores pró-EUA.  Com a proclamação da República e a 

Constituição de 1891, a liberdade religiosa foi alcançada, mas as estruturas 

patrimoniais, estamentais, demonstradas por Raymundo Faoro, mostravam que havia 

uma sociedade patrimonialista, derivado da herança ibérica e que a influência  dos 

primeiros  missionários se caracterizou  por uma dificuldade de interpretar a mensagem 

religiosa num contexto cultural brasileiro ( como, exemplificado, na cisão entre a IPI 

“nacionalista” e a IPB, pró-EUA, em 1903), além de que o discurso de conversão não 

trazia necessariamente o progresso econômico. 

A Revolução de 1930, com a tomada de poder de Vargas, mostravam o Estado 

parasitário ibérico, patrimonialista vitorioso sobre o empreendedorismo e a 

modernidade de São Paulo. 

A partir da década de 1930, combina-se um sistema aonde coexistem a 

sociedade ibérica estamental  e um sistema competitivo burguês cooptado pelo Estado. 

                                                 
161 PIERUCCI, Antônio Flávio. Secularização em Max Weber. Da contemporânea serventia de voltarmos 
a acessar aquele velho sentido. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais. v.13.n.37. São Paulo: jun. 
1998.p.9-20. 
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A análise weberiana apresenta uma dupla interpretação. Numa, o transplante do 

patrimonialismo ibérico, e noutra a combinação de um Estado com o liberalismo 

político, sendo que no conjunto desses fatores, combina-se o atrasado e o moderno.162

No período de 1946-1964, sobretudo no período do governo de Juscelino 

Kubitschek, a idéia de modernização, com a construção de Brasília e a crescente 

industrialização, o Brasil estava representado nessa visão. Não é à toa, que o próprio 

Juscelino Kubitschek discursou no Centenário da IPB (12-08-1959) na Catedral 

Presbiteriana do Rio de Janeiro 

Com o golpe de 1964, o discurso militarista e triunfalista do Estado de “fazer 

um grande país,” sob o binômio: segurança e desenvolvimento, e como a IPB, enquanto 

instituição se posicionava frente a esse discurso, torna-se central na análise para o 

próximo capítulo. O maior ou menor grau de afinidade eletiva entre a IPB e o estado 

militar brasileiro, a sua capacidade camaleônica de posicionamento político e 

ressignificação do conceito de progresso, não mais o do século XIX (dos valores 

democráticos republicanos), mas sim do autoritarismo militar, torna-se o foco da análise 

no capítulo dois. 

                                                 
162 Cf. VIANNA, Luís Werneck. Weber e a interpretação do Brasil. In: SOUZA, Jessé. (Org.). O 
malandro e o protestante – a tese weberiana e a singularidade cultural brasileira. Brasília: UNB, 
199.p.173-194. 
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CAPÍTULO 2 
 

A IPB E A DITADURA MILITAR BRASILEIRA (1964-1985) 

 
 

No capítulo 1, buscamos abordar as estruturas eclesiásticas construídas 

historicamente pelo presbiterianismo, desde a Reforma Protestante até a metade do 

século XX no Brasil.  

No capítulo 2, o enfoque é sobre a relação da IPB com o Estado brasileiro no 

período da ditadura. Torna-se interessante traçar paralelos, pois tanto a referida igreja 

quanto a Escola Superior de Guerra (ESG) tem que conciliar um difícil equilíbrio entre 

o nacionalismo (do militarismo brasileiro e da nacionalização do presbiterianismo)  e  a 

influência dos EUA (enquanto formulador de uma estratégia missionária para o 

calvinismo brasileiro e também na formulação da Escola Superior de Guerra, baseado 

na Escola de Washington). Em ambos os casos, o discurso do progresso e 

desenvolvimento estava presente.   

Feitas estas considerações, devemos contextualizar de que modo o Estado 

brasileiro ideologicamente foi assentado com o golpe militar de 1964, dentro de uma 

estrutura internacional de Guerra Fria e no plano interno do estado reformista-

nacionalizante de João Goulart, derrubado pelos militares.  

 

2.1 – A IPB e os Antecedentes ao Golpe de 1964 

 

Para a compreensão da matriz ideológica do estado brasileiro durante o regime 

militar (1964-1985) torna-se necessário entendermos tanto o plano internacional quanto 

o plano nacional no qual o golpe militar de 1964 está inserido. 

No plano internacional, a bipolarização pós - Segunda Guerra Mundial trouxe a 

cena os EUA e a URSS, como os principais atores da política internacional. Tanto o 

conjunto dos valores ideológicos trazidos pelo socialismo soviético quanto pelo 

capitalismo estadunidense deveriam ser exportados para o Terceiro-Mundo, seja pela 

ação da força, seja pelo consentimento, o que resultou numa coexistência entre as duas 

superpotências. 

O historiador Eric Hobsbawm afirmara que “(...) a Guerra Fria baseava-se 

numa crença ocidental, retrospectivamente absurda, mas bastante natural após a 

Segunda Guerra Mundial, de que a Era da Catástrofe não chegara de modo algum ao 
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fim; de que o futuro do capitalismo mundial e da sociedade liberal não estavam de 

modo algum assegurado.”1  Os EUA e o seu discurso legitimavam os valores do 

“Ocidente cristão” contra o “socialismo ateu soviético,” numa cruzada ideológica, que 

tinha como o seu centro de irradiação dessa mensagem, a famosa “Escola de 

Washington”, na qual a Escola Superior de Guerra (ESG) foi a sua filha legítima. O 

alentado perigo comunista era sempre lembrado, legitimando o medo, como um 

instrumento político. 

Elabora-se assim a Doutrina Truman, na qual “A política dos Estados Unidos 

deve consistir em apoiar os povos livres  que resistem a todas as tentativas de 

dominação, seja através de minorias armadas, seja por meio de pressões internas.”2

O interesse dos EUA sobre o continente latino-americano se acentuou, na 

disputa ideológica da Guerra Fria, aonde o Brasil representava estrategicamente o seu 

principal aliado nesta região. As pressões internas foram exercidas no campo político, 

ideológico, social, econômico e religioso. 

No campo religioso, o fundamentalismo surgido em Chicago (EUA) como 

movimento, numa obra intitulada “Os fundamentos,” em 1910, buscando defender a 

preservação das doutrinas conservadoras, como o caráter divino de Cristo, a inspiração 

das Escrituras Sagradas, a ressurreição do corpo de Cristo, tendo como seu órgão 

representativo no pós - Guerra, o Conselho Internacional de Igrejas Cristãs (CIIC), 

criado em 1948, por Carl Mcintire, com uma forte retórica anticomunista.3  

José Bittencourt Filho percebeu que o protestantismo histórico, na qual a IPB 

se inclui, apresentava-se nas décadas de 1950 e 1960.  

 

(...) no plano da religiosidade, reforçar os vínculos com as raízes pietistas 
e o seu individualismo atávico; no plano bíblico incorporar o 
fundamentalismo, ou seja, um tipo de liberalismo ultra-conservador – os 
arautos do fundamentalismo internacional visitaram o Brasil na década 
de 1950 no contexto da Guerra Fria -; no plano de educação teológica e 
religiosa, investir contra todas as expressões do liberalismo teológico; no 
plano da política eclesiástica implementar modelos verticalistas de poder; 

                                                 
1 HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. Tradução: Marcos Santarrita. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1995.p.228. 
2 COMBLIN, Joseph. A Doutrina de Segurança Nacional – O poder militar na América Latina. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. p.40. 
3 ARAÚJO, João Dias de. Inquisição sem fogueiras (vinte anos da igreja presbiteriana do Brasil: 1954-
1974). 2 ed. Rio de Janeiro: ISER, 1982. p. 18. 
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no plano com a sociedade circuncidante, cerrar fileiras com os interesses 
das elites dominantes.4

 
 

A idéia da defesa do Ocidente Cristão no discurso estadunidense colocava na 

vertente capitalista dentro do contexto de bipolarização própria da Guerra Fria, como 

um elemento para ser trabalhado na concepção eclesiástica da IPB. 

A década de 1950 foi marcada pela juventude da IPB por uma intensa 

militância política em face dos acontecimentos da época. Dentro de um contexto de 

Guerra Fria, que colocava de um lado a influência conservadora, como explicitada pela 

ala fundamentalista com seu principal expoente Carl Mcintire e de outro lado à 

influência do marxismo na juventude universitária presbiteriana, que defendia a idéia de 

um cristianismo revolucionário, conscientizando das demandas políticas e sociais 

contrários ao imperialismo estadunidense intervencionista na América Latina.5

Percebíamos nitidamente, o crescimento da União de Mocidade Presbiteriana 

(UMP) no pós - Guerra. O primeiro Congresso Nacional da UMP ocorreu de 17 e 24 de 

fevereiro de 1946, no Rio de Janeiro, onde se elegeu a primeira diretoria e foi 

organizada nacionalmente a Confederação da Mocidade Presbiteriana.6 Enquanto a 

Confederação Nacional Presbiteriana apresentava apenas 6 federações, quatro anos 

depois, já apresentava 30 federações organizadas e com 430 mocidades locais 

organizadas.7

Era crescente o interesse da Mocidade presbiteriana em relação à questão do 

ecumenismo e política, tendo como ponto de debates, a revista da Mocidade e 

posteriormente no jornal “Brasil Presbiteriano”. Para João Dias de Araújo, o jornal da 

Mocidade, criado em maio de 1944, teve num primeiro momento, a preocupação com 7 

questões: evangelização, estrutura dos trabalhos da mocidade, problemas sociais, 

ecumenismo, política, recreações e problemas com a igreja.8 Havia críticas veementes 

do jornal da Mocidade, ao silenciamento dos problemas sociais nas pregações dos 

pastores presbiterianos, a necessidade de uma reformulação da Constituição da IPB, 
                                                 
4 BITTENCOURT Filho, José. Matriz religiosa brasileira – religiosidade e mudança social. Rio de 
Janeiro e Petrópolis: Vozes e Koinonia., 2003. p.126. 
5 MORAES, Mônica; MOURA, Enos; SILVA, Hélerson. Eu faço parte desta História. São Paulo: Casa 
Editora Presbiteriana, 2001. p.38. 
6 Id. p. 41. A primeira diretoria da Confederação Nacional da Mocidade Presbiteriana ficou assim 
composta: Tércio Epêneto Emerique, presidente; Waldo Aranha Lenz César, vice-presidente; Isidoro 
Luís, primeiro secretário; Aristan Pires, segundo secretário e Péricles de Oliveira Gonzaga, tesoureiro. 
7 Id. Ibid. 
8 ARAÚJO, João Dias de. Inquisição sem fogueiras (vinte anos de História da Igreja Presbiteriana do 
Brasil). 2 ed. Rio de Janeiro: ISER, 1982. p. 22-23. 
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mais sintonizada com o novo contexto internacional, além da busca de uma 

aproximação no diálogo inter-eclesiástico com o catolicismo, que se mostrou ainda mais 

interessante com o Concílio Vaticano II, devido ao seu caráter social, bem como a 

filiação ao Conselho Mundial de Igrejas (CMI), criado em Amsterdã (Holanda), em 

1948, de caráter ecumênico. 

A revista da Mocidade, possuía uma equipe interdenominacional evangélica 

composta pelos redatores João Assis Reis (episcopal), Ruth Kuhlmann (metodista), 

Billy Gammon (presbiteriano), Dulcy de Abreu Fialho (presbiteriano independente) e 

Cleantho Siqueira (União Cristã de Estudantes Brasileiros – UCEB), sendo publicado 

pela Confederação Evangélica do Brasil. Num exemplar da Revista publicada em 1951, 

ressaltava-se a participação da Confederação Evangélica do Brasil no Terceiro 

Congresso Latino-Americano da Juventude Evangélica9 em Buenos Aires, nos dia 9 a 

20 de dezembro, tendo como tema “Unidade Cristã e Evangelização”.10 A partir do 

evento e do tema estudado, percebe-se a necessidade de estudar três questões “A 

juventude e a unidade cristã”, “A juventude e a evangelização” e “Que todos sejam um, 

para que o mundo creia”.  

Em relação ao tema “a juventude e a unidade cristã”, percebe-se a necessidade 

de enxergar o ecumenismo, como necessário para o momento atual e a contribuição da 

juventude para a unidade cristã. Na questão da evangelização, lançava-se a idéia da 

valorização da vocação para influenciar a evangelização. No terceiro ponto, passa-se a 

valorizar a alfabetização, a valorização da música nacional nos trabalhos da mocidade, o  

lazer do cristão, o emprego dos meios audiovisuais para evangelização e o trabalho nas 

zonas rurais. Neste sentido, a revista da Mocidade buscava atingir os meios evangélicos, 

apresentando lições que deveriam ser estudados aos domingos levantando uma nova 

forma de pensar a igreja  mais politizada, nacionalista e ecumenista, o que desagradava 

a liderança da IPB, considerando o destaque dos presbiterianos nesse campo. 

Considerando que nos 3 primeiros Congressos Nacionais, respectivamente no 

Rio de Janeiro (1946), Recife (1950) e Lavras (1952), a discussão central era o 

ecumenismo, á partir do quarto Congresso Nacional em Salvador (1956), o debate 

                                                 
9 O referido Congresso reuniu as juventudes evangélicas de Porto Rico, Cuba, Bolívia, Brasil, Colômbia, 
Uruguai, Brasil e Argentina, permitindo pensar uma igreja evangélica distinta do modelo das igrejas 
evangélicas estadunidenses. 
10 Revista da Mocidade.v.3. Rio de Janeiro: Confederação Evangélica do Brasil, jul.-set., 1951. p.4. 
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político tornou-se central, sob a influência do pastor Richard Shaull,11 um dos 

precursores da Teologia da Libertação no Brasil 

Gradativamente, abria-se um hiato, entre grande parte dos pastores e 

professores dos seminários presbiterianos, que eram teologicamente e politicamente 

conservadores contra a mocidade presbiteriana mais progressista. O pastor José Borges 

dos Santos Júnior, na defesa de uma IPB mais progressista, assim se manifestou: 

 
Porque o que temos verificado no convívio com a mocidade nesses últimos dez anos é 
que ela, se de um lado está disposta a assumir a sua responsabilidade na tarefa de 
salvação das almas, por outro não se esquece do corpo, e anseia por encontrar a solução 
para os problemas que afligem o homem dentro da sociedade. Essa dualidade de 
interesses que, segundo cremos, não se opõem, mas se completam , choca-se por vezes 
com a concepção dominante na Igreja Evangélica em nosso país. A mocidade hoje se 
interessa por todos os problemas, e a todos se atira com dinamismo e a sinceridade que 
lhe são característicos. Aos responsáveis pela salvação de almas dessa mocidade cumpre 
compreender este anseio natural, e restabelecer o desejado equilíbrio. Esta tarefa 
delicada afeta aos pastores, conselheiros e líderes moços, que vêm desimcumbindo, 
salvo as indefectíveis exceções, com o melhor êxito. Mas no meio da comunidade 
presbiteriana, há muita gente que não se conforma com as aspirações dos moços, 
expressadas em seus congressos ou no seu jornal. Contudo, cremos que está próximo o 
dia em que todas as diferenças se aplainarão, e dessa simbiose se beneficiará ainda mais 
a nossa amada Igreja Presbiteriana, para honra e glória do Reino de Deus.12

      

Estava evidenciado o descompasso entre uma liderança composta por pastores 

mais conservadores e os jovens mais progressistas. Como fruto da influência da Guerra 

Fria no protestantismo estadunidense, surgiria um protestantismo que tinha como 

características, um modelo conservador de sociedade, na qual as suas marcas eram o 

autoritarismo, a suposta idéia de ser apolítico e um fundamentalismo.13 Uma corrente 

seguia, portanto, conservadorismo, tendo os EUA, como modelo e referência, enquanto 

a UMP, enxergava e procurava um modelo que respondesse melhor as demandas sociais 

próprias do Brasil e da América Latina, considerando as especificidades históricas e 

sociais. 

As discussões se aprofundavam e estavam presentes no debate do jornal 

“Brasil Presbiteriano,” nas publicações da Revista do Seminário Presbiteriano do Sul e 

na Revista da Mocidade, colocando em xeque a identidade confessional presbiteriana e 

os seus posicionamentos de cunho político e social. 

                                                 
11 Sobre o pastor Richard Shaull ver capítulo 3. 
12 NOGUEIRA, Rubens. Jornal Mocidade. Julho de 1954 In: REILY, Alexander Duncan. História 
Documental do Protestantismo no Brasil. São Paulo: ASTE, 1993. p.288. 
13 MOURA, Enos; et al. Eu faço parte desta História. São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 2001. p. 48. 
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A ala conservadora marcado pelo ferrenho anticomunismo, como deixara claro 

um dos articulistas do jornal “Brasil Presbiteriano”, conforme a seguir: 

 
Sob o título acima, os srs. Clyde Kennedy e Carl Mcintire, em entrevista concedida no 
dia 18 de agôsto, ao CORREIO DA MANHÃ, conceituado matutino que obedece à 
elevada direção de V. Exa., acusam de comunistas ao Dr. Joseph Hromadka, teólogo 
tcheco que há pouco estêve no Brasil, e a dois outros, Alexandre Karev e Jacob Zhicov, 
que virão ao nosso País em 1960, a fim de participarem da Aliança Batista Mundial. No 
fim da referida entrevista, diz ele ‘O Brasil precisa alertar-se contra êstes elementos, 
pois aqui podem encontrar vasto campo para a difusão das suas idéias.’ (....)  O 
Evangelismo brasileiro, como o Protestantismo em todo o mundo é radicalmente 
infenso ao comunismo ateu, não porque tema a ideologia vermelha, mas porque lhe 
conhece a estrutura materialista e dialética histórica. Consequentemente, nós, 
evangélicos, repudiamos a doutrina marxista, porque temo-la como nociva aos valores 
espirituais e à liberdade humana.14

 
 

Percebe-se nesta citação, o destaque para a expressão comunista, grifada pelo 

articulista em negrito e o fato de ser impossível combinar comunismo com 

protestantismo. O título do artigo “Agentes comunistas disfarçados de religiosos, virão 

ao Brasil” em 1960, evidencia a relação entre comunismo e ateísmo, pois quem seguisse 

o comunista não compactuaria com a visão religiosa. O fato de Josef Hromadka ser 

tcheco, representa um claro indicativo que pela sua nacionalidade era comunista e, 

portanto não poderia ser bem visto no meio protestante. 

A mentalidade presbiteriana conservadora compreendia que o campo político 

não era o campo próprio de atuação política. Entendia-se que se envolver com política 

era se envolver com as questões no campo terreno e a igreja deveria se preocupar com o 

campo transcendental, pois a política era uma questão que deveria ser tratado pelo 

Estado. A política, era muitas vezes associada com a idéia de moral, logo as questões 

ligadas a uma análise das estruturas como o marxismo oferecia deveriam ser negadas e 

associadas ao ateísmo. Em outras palavras, os pecados eram sempre individuais e nunca 

sociais.  A pobreza, a fome, as desigualdades materiais eram vistos como fruto do 

pecado e não através das estruturas sociais e do conflito de classes. 

Em contrapartida a um Evangelho ligado apenas a ética moral e individual, se 

opunha o “Evangelho Social”, tendo o pastor Richard Shaull, que destacara pela luta nas 

questões sociais e apoio a UMP nas décadas de 1950 e início da década de 1960. Sobre 

os jovens presbiterianos afirmou que: 

 

                                                 
14 DESLANDES, Euclydes. Agentes comunistas disfarçados de religiosos, virão ao Brasil em 1960. 
In:.Jornal Brasil Presbiteriano. Recife, out. 1959. p.12. 
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Tinham uma fé religiosa viva, recebida de suas famílias e igrejas, mas sem o pietismo e 
o individualismo largamente pregado por muitos evangelistas, na maioria de outros 
países. Impressionou-me a intensidade das questões religiosas que levantavam, a 
abertura de novas perspectivas teológicas, em contraste com o fundamentalismo e a 
rigidez moralista predominante em muitas comunidades protestantes –  e entre alguns 
missionários.15

 

O confronto ideológico entre setores conservadores da IPB com a UMP 

resultou em 1960 na extinção da Confederação Nacional da Mocidade Presbiteriana. 

Essa decisão foi tomada nos dia 07 e 08 de junho, na cidade de Recife – PE Josué da 

Silva Mello, então presidente nacional da UMP citou três motivos no conflito entre os 

jovens presbiterianos e os pastores conservadores. O primeiro ponto era a ênfase 

teológica  e de aprofundamento bíblico. A diretoria nacional da UMP procurava através 

dos artigos da Revista da Mocidade, capacitar e treinar os jovens para se pensar 

teologia. O segundo ponto era que a teologia que era produzida, se relacionava 

profundamente com as questões sociais, no comprometimento e transformação de uma 

sociedade mais justa e fraterna. Por último, a questão de filiação ao Conselho Mundial 

de Igrejas (CMI) e permitindo um diálogo inter-religioso inclusive com a Igreja 

Católica, na superação das adversidades sociais na América Latina.16

Uma questão que passou a ser discutido dentro do Jornal “Brasil Presbiteriano” 

era a questão de reestruturação da Confederação da Mocidade Presbiteriana. Havia sem 

dúvida um conflito entre a corrente conservadora e a corrente progressista. A 

reestruturação já havia sido indicada numa reunião do Conselho Executivo do Supremo 

Concílio em fevereiro de 1960, no sítio Umuarama, em Campos do Jordão – SP. Neste 

sentido a reestruturação foi à própria extinção da Confederação Nacional da Mocidade. 

O que na verdade ocorreu foi que com a extinção da Confederação Nacional da 

Mocidade, tomou-se uma atitude paternalista, no qual os Concílios ficaram responsáveis 

pelos moços. Como esses Concílios eram escolhidos pelos seus  próprios companheiros, 

os jovens não tinham mais um espaço legal para fazer uma crítica em relação à estrutura 

e o conservadorismo da igreja.17 Os jovens presbiterianos que não aceitaram essa 

decisão foram duramente criticados, conforme mostramos em trecho a seguir: 

 

                                                 
15 SHAULL, Richard. Surpreendidos pela graça: memórias de um teólogo. Estados Unidos, América 
Latina e Brasil. Tradução: Waldo César. Rio de Janeiro: Record, 2003. p. 97.  
16 MOURA, Enos; et al. Eu faço parte desta História. São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 2001. p. 52-
53. 
17 ARAÚJO, João Dias de. Inquisição sem fogueiras (vinte anos de História da Igreja Presbiteriana do 
Brasil). 2 ed. Rio de Janeiro: ISER, 1982. p. 25-26. 
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Um tipo de reação menos sadia e menos cristã tem sido fomentada infelizmente em 
certos meios. Esta sim, insinuante, insistente, calculada, vigilante, oportunista e 
desmoralizante, contamina a nossa mocidade, desde alguns anos.  Ela parte de 
elementos pseudo cristãos tipo ‘bossa nova’ que reputam superados todos os sistemas e 
todos os métodos e todas as instituições que se prendam ao passado. Para êstes a Igreja 
Cristã, qualquer que seja a sua denominação, está condenada ao fracasso, se não se 
adaptar imediatamente o sistema de govêrno e ensino, às condições da vida moderna da 
era atômica. 18

 
 

Dessa forma surgiu o conflito entre a “velha igreja” marcada pelo seu aspecto 

político conservador, antimoderna, anticomunista e mais hierarquizante contra a “nova 

igreja”, marcado principalmente pela participação dos jovens, a politização e a 

preocupação com as questões sociais e que não enxergava nas estruturas uma abertura 

suficiente para um novo modelo de igreja.19  

Paralelamente a isso, muitos jovens presbiterianos participavam do Setor de 

Responsabilidade Social, ligado a Confederação Evangélica Brasileira, organizada em 

1955 na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, para discussão do papel dos evangélicos 

em relação às questões sociais e políticas. Participaram desse encontro, os seguintes 

pastores: Benjamin Moraes, Jorge César Mota, Amantino Adorno Vassão, Richard 

Shaull, José Borges dos Santos Júnior e Waldo César. Foram realizadas quatro 

conferências do Setor de Responsabilidade Social. A primeira reunião da Consulta foi 

realizada em 1955, dos dias 14 a 19 de novembro, na cidade de São Paulo, contando 

com representantes metodistas, luteranos, presbiterianos, congregacionais, batistas e 

pentecostais.20  

O segundo encontro foi realizado em Campinas – SP, em 1957,com o título “A 

igreja e as rápidas transformações sociais”, presidido por Waldo César. Tinha o objetivo 

de discutir o papel da igreja dentro do contexto desenvolvimentista do governo de JK. 

Três anos depois, o encontro teve o título “A presença da Igreja na evolução da 

nacionalidade”, discutindo a questão do civismo e patriotismo e os rumos da política 

nacional. O último e também o mais importante encontro, ocorreu em Recife, em 1962 e 

                                                 
18 MACHADO, Sebastião. A re-estruturação do Trabalho da Mocidade. In: Jornal Brasil Presbiteriano. 
Recife, dez. 1961. p. 1. 
19 Utilizamos o conceito usado cf. ARAÚJO, João Dias de. Inquisição sem fogueiras (vinte anos de 
História da Igreja Presbiteriana do Brasil). 2 ed. Rio de Janeiro: ISER, 1982. 
20 PAIXÃO Júnior, Valdir Gonzáles. A era do trovão: poder e repressão na Igreja Presbiteriana do 
Brasil no período da ditadura militar (1966-1978) .São Bernardo do Campo, 2000. 330 f. Dissertação em 
Ciências da Religião (Mestrado). Universidade Metodista de São Paulo. p.108-109. 
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ficou conhecido como “Conferência do Nordeste”, tendo como título “Cristo e o 

processo revolucionário brasileiro”. 21  

A “Conferência do Nordeste” foi assim descrito no jornal “Brasil 

Presbiteriano”.  

 
A Confederação Evangélica do Brasil, através do Setor de Responsabilidade Social da 
Igreja promoveu no Recife, de 22 a 29 de julho p. passado, uma ‘Conferência do 
Nordeste’ sob o tema ‘Cristo e o Processo revolucionário Brasileiro.’ Para tal, houve 
por bem escolher um grupo de ministros e líderes outros com especialização em alguns 
setores, e que pudessem oferecer uma contribuição em certos campos de ação, tais 
como; sindicatos, política, alfabetização, imigração e colonização, setores técnicos, 
como a SUDENE e que procuram encontrar soluções para os complexos problemas de 
nordeste e norte do país. Além desses estudos específicos houve pesquisas e discussões 
sôbre uma interpretação cristã da revolução brasileira, teses apresentadas por ministros e 
professores dos Seminários; nas quais se destacava a ação de Deus na História, com 
base nos profetas do V. Testamento, bem como no N. Testamento, pondo-se em 
destaque a presença e a atualidade do Reino de Deus.22

 

 Uma novidade nesse evento foi á participação de intelectuais que não eram 

evangélicos, para contribuir com a discussão de um novo projeto brasileiro de país, 

entre eles, destacam-se o economista Celso Furtado e o sociólogo Gilberto Freyre. O 

fato de este evento ter ocorrido em Recife, na região Nordeste foi escolhido devido à 

região ser a mais pobre e marcado pelas desigualdades sociais.  

Aumentava a bipolarização dos dois grupos: os conservadores e progressistas. 

Um dos pólos dessa animosidade foi o Seminário Presbiteriano do Sul (SPS) de 

Campinas. Isso ficou explícito num dos relatórios do referido Seminário mostrando as 

tensas relações entre os estudantes e os professores. 

 
A experiência tem demonstrado que o grande crescimento da igreja, as urgentes 
necessidades dos campos e as facilidades oferecidas aos candidatos de ministério, vem 
diminuindo sensivelmente o vigor e cuidado na escolha das vocações. Muitos jovens 
estão se sentido atraídos para o ministério menos por vocação do que por outros 
interesses, fazendo do Seminário trampolim para outras carreiras, e os que chegam ao 
ministério, sem serem realmente vocacionados, tornam-se inoperantes e quase sempre 
problemas para as igrejas e os concílios. 
Esse é, na realidade, o ponto nevrálgico, a pedra de toque, na vida e disciplina do 
Seminário. Ao lado do problema das vocações, há ainda o de sáude de vários 
estudantes. Só os que tem de lidar  com os moços diariamente e que conhecem a 
situação desses jovens com deficiência mental e desequilíbrios nervosos ocasionando 
grandes prejuízos a sua estabilidade emocional, o que gera conflitos íntimos que vão 
refletir nas relações com os colegas e até mesmo com os professores. Com o grande 
crescimento  do número dos alunos, os problemas vão se tornando cada vez maiores e 
mais complexos. Portadores de atestado de sanidade mental passado por médicos muitas 

                                                 
21 REILY, Alexander Duncan. História Documental do Protestantismo no Brasil. São Paulo: ASTE, 
1993. p. 292-293. 
22 Conferência do Nordeste. In: Jornal Brasil Presbiteriano. Out. 1962. p.1. 
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vezes incompetentes ou inescrupulosos, só aqui vão revelar tais deficiências. Enquanto 
a Congregação não possuir os poderes necessários para resolver êsses casos em caráter 
definitivo sem a intervenção dos respectivos concílios, êles continuarão a perturbar  
seriamente a ordem e a disciplina desta casa. 
Apesar  de tôdas as dificuldades apontadas, a situação geral melhorou sensivelmente 
com as medidas tomadas. As relações entre alunos e professores evoluem no sentido de 
estabelecer contactos mais cordiais e mais compreensivos.23

 

 
Observamos no referido relatório que o discurso de ordem e disciplina eram 

exigidos pelos estudantes, que se não enquadrassem no discurso conservador. A falta de 

vocações e até a insanidade mental dos seminaristas eram responsáveis pela ausência da 

disciplina e da ordem, que era ampliada, na medida em que seminaristas ligados à idéia 

do Evangelho Social e politicamente progressistas também se ampliava. 

A questão sobre o ecumenismo também se relacionava com a questão política. 

Na medida em que o catolicismo apresentava a sua face mais social como ficou evidente 

no Concílio do Vaticano II (1962-1965). Assim, a postura conservadora de ser 

antiecumênica e anticomunista poderiam ser combinadas como inimigos comuns. 

De 1950 a 1964, a IPB posicionou-se de maneira eqüidistante, não se filiando 

nem ao conservador Conselho Mundial de Igrejas Cristãs (CIIC) de caráter 

fundamentalista, nem do Conselho Mundial de Igrejas (CMI), na qual o catolicismo era 

filiado, na busca de evitar uma nova cisão da IPB.24  

Neste sentido, ser filiado a CMI significava apresentar uma igreja ligada aos 

ideais socialistas e ser filiado ao CIIC, representava ser conservador.  Na opinião de 

Hélerson Silva, o fato de a IPB ter adotado a eqüidistância permitiu a inserção do 

fundamentalismo na instituição, pois limitou as discussões sociais e políticas.25

 
Considerando que se agita a luta no cenário das Igrejas em virtude de opiniões 
diferentes sobre a matéria de tornar a idéia concreta do ecumenismo; 
Considerando que a obra de Cristo no Brasil, está exigindo toda a atenção da Igreja, dos 
seus líderes e de seus membros, não podendo desperdiçar forças em assuntos que nada 
adiantam o Rei no de Deus; 
Considerando que a Igreja Cristã Presbiteriana do Brasil precisava de tranqüilidade 
dentro do seu seio a fim de enfrentar a grande Campanha de Evangelização do 
Centenário. 
Propõe... 

                                                 
23 FONSECA Júnior, Antônio Marques de. In:Relatório do Reitor do Seminário Presbiteriano de 
Campinas,1960. p.2-3. 
24 Em 1903, a IPB sofreu uma cisão dando origem a Igreja Presbiteriana Independente (IPI), pois a nova 
igreja era contrária a maçonaria e a ingerência dos missionários estadunidenses nas estratégias 
missionárias no Brasil. 
25 SILVA, Hélerson. O movimento ecumênico e a Igreja Presbiteriana do Brasil. In: Revista Teológica. 
Campinas: Seminário Presbiteriano do Sul. v.58, maio – ago. 1997. p.18.  
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1- Negar-se a assumir compromisso de filiação com qualquer organização nacional ou 
mundial, que tenha ou procure ter relações com a Igreja Católica Romana, Igreja 
Ortodoxa ou semelhante, isto é, igrejas francamente heréticas e que tem perseguido os 
verdadeiros crentes em Nosso Senhor Jesus Cristo. 
2- Tomar medidas para que não seja representada a Igreja em Concílios ou 
Congressos os quais tomem parte essas igrejas.26 

 

Utilizamos aqui o conceito de heresia, enquanto relações de poder. Quem 

afirma o que é heresia, quem define a sua identidade confessional presbiteriana a  partir 

do conceito, é quem detém o poder. O herege é sempre o “outro” e como bem disse 

Rubem Alves. “É heresia negar a heresia.”27 Nesse caso, o herege para o referido pastor 

era quem defendia o ecumenismo, e quem representava a reta doutrina eram os 

antiecumênicos, num discurso bipolar que identificava os campos distintos. 

Um dos defensores do ecumenismo na IPB foi o pastor José Borges dos Santos 

Júnior, que chegou a participar na figura de observador na III Assembléia do Conselho 

Mundial de Igrejas (CMI) em 1961 em Nova Délhi (Índia). O referido evento teve como 

título “Jesus Cristo – a Luz do Mundo”, buscando uma unidade e cooperação de 

diversas igrejas na busca de uma maior responsabilidade social e da paz para a 

resolução de conflitos internacionais.28  A posterior eleição de Pastor Amantino Adorno 

Vassão não permitiu que o ecumenismo saísse vitorioso. 

O jornal “Brasil Presbiteriano” retratou a eleição desse pastor a XXV Reunião 

Ordinária do Supremo Concílio, realizado no Rio de Janeiro, de 03 a 14 de julho de 

1962.  

 
O rev. Amantino Vassão exerceu por três legislaturas seguidas o cargo de 
secretário executivo da IPB. Leva assim, para a presidência uma bagagem de 
maduras experiências, de conhecimentos seguros e profundos da vida e da nossa 
amada  Igreja. Como deixou bem claro o Rev.Dr. José Borges dos Santos Júnior 
ao transmitir-lhe o cargo de presidente recebe o novo presidente uma herança 
gloriosa mas acompanhada das mais graves responsabilidades em virtude da 
hora difícil que vivemos. 29

 
 
              A vitória do pastor Amantino Adorno Vassão significava uma caminhada da 

IPB para o lado conservador, embora com amplo espaço de debate no jornal “Brasil 

Presbiteriano.” 

                                                 
26 Id.p.19.. 
27 ALVES, Rubem. Protestantismo e repressão. São Paulo: Ática, 1979. p.241. 
28 SILVA, Hélerson. O movimento ecumênico e a Igreja Presbiteriana do Brasil. In: Revista Teológica. 
Campinas: Seminário Presbiteriano  do Sul.v.58, maio – ago. 1997. p.20-21.  
29 Jornal Brasil Presbiteriano. Set. 1962. Recife. p.1. 
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Durante o início da década de 1960, inúmeros artigos foram publicados no jornal 

“Brasil Presbiteriano”, defendendo a idéia de revolução e de um maior engajamento da 

IPB nas questões sociais. Os artigos publicados no jornal “Brasil Presbiteriano” com 

títulos, como “Ética revolucionária”, “A igreja no mundo em revolução”, “Marca cristã 

para a revolução brasileira”, “Livrai o espoliado da mão do seu opressor,” “Cristo, você 

e a sociedade”, durante o governo de João Goulart, mostravam o interesse pelo assunto 

na IPB. Num dos artigos, afirmava-se que: 

 
A transformação social do Brasil é inevitável e terá marca cristã, se os cristãos tiverem a 
coragem de formular sua revolução disputando com os comunistas a liderança nas 
forças populares. Mas se os cristãos se fixarem numa posição anti-histórica formando ao 
lado da contra-revolução os comunistas ficarão sozinhos com a bandeira das 
reivindicações populares o que pode inclusive facilitar-lhes a conquista do poder. (...) 
Nós que fomos criados dentro da Igreja Evangélica sentimos bem de perto a alienação 
da maioria dos crentes em relação aos  mais vitais problemas da nação. Ainda agora 
apesar de muitos crentes já estarem acordando para a realidade nacional , encontramos a 
maioria dos evangélicos ou indiferentes (‘o nosso mundo não é esse...’) ou na infeliz e 
anti-histórica posição na defesa da ordem das coisas. As exceções (“Grupo Cruz de 
Malta”, por exemplo) somente confirmam a regra. Quais as razões disso ? Não temos 
tempo nem habilitação suficiente para analisar o problema em toda a sua profundeza. 
Poderíamos aventar hipóteses baseadas, por exemplo, nas origens burguesas da 
Reforma, no fato de haver predominância de elementos de classe média em nossas 
igrejas, no pânico que se apossa dos evangélicos quando o sentimento cristão de justiça 
leva a posições idênticas ás dos esquerdistas. (...) 
- 1040 crianças morrem por dia no Brasil de fome e miséria. 100.000 crianças morrem 
por ano antes de completarem um ano. 100 mil brasileiros morrem por ano de 
tuberculose. Existe no país meio milhão de prostitutas; 37 milhões de brasileiros que 
nunca calçaram sapatos; 51 milhões de brasileiros vivem em estado de fome crônica; 
somente no Rio há 900 mil favelas. (...) 
Frente a esse quadro tétrico é o caso de se perguntar: - “E agora José ?” E agora “seu” 
José Evangélico, cidadão correto presbiteriano que mora e vive longe de toda essa 
miséria e desorganização? Como o senhor meu irmão em Cristo vai fazer para justificar 
sua neutralidade perante o crime ou sua participação ativa na conservação dessa iníqua 
ordem de coisas ?30

 
 

O referido artigo procurava sensibilizar o leitor presbiteriano a quebrar a sua 

letargia e uma ética de classe média que não era efetivo nas ações de justiça social, 

devido em parte ao medo de ter que apoiar os comunistas. Revela também que o fato de 

ser um cidadão honesto, trabalhador e disciplinado, mas sem engajamento social tinha a 

sua dose de culpa devido a sua alienação em relação a uma ordem social injusta. Neste 

sentido, o próprio credo social, formulado em 1962, buscava um padrão para a luta para 

as transformações sociais, pois o cristão deveria dar o seu testemunho também fora da 

                                                 
30 MONTEIRO, Nahor Teixeira. Marca cristã para a revolução brasileira. In: Jornal Brasil Presbiteriano. 
nov. 1963.p.8.  
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esfera do templo, como nos sindicatos, no trabalho, nas associações de bairro, entre 

outros.  

O pronunciamento social da IPB em 1962, por ocasião da reunião do Supremo 

Concílio de 1962, defendia a idéia que: 

 
As  igrejas presbiterianas  do Brasil compete, portanto: 
1. Dar, pelo púlpito e por todos os meios de doutrinação, expressão do Evangelho total e 
redenção do indivíduo e da ordem social. 
2. Incentivar os seus membros a assumirem uma cidadania responsável, como 
testemunhas de Cristo, nos sindicatos, nos partidos políticos, nos diretórios acadêmicos, 
nas fábricas, nos escritórios, nas cátedras, nas eleições e nos corpos administrativos, 
legislativos e judiciários do País. 
3.Clamar contra a injustiça, a opressão, a corrupção, a tomar a iniciativa dos esforços 
para aliviar os sofrimentos dos infelicitados por uma ordem social iníqua; colaborando 
também, com aqueles que, movidos por espírito de temor a Deus e respeito à dignidade 
do homem, busquem esses mesmos fins, assim, como aceitando a sua colaboração. 
4. Opor, por uma pregação viva e poderosa, relevante e atual, uma barreira inespugnável 
contra as forças dissolventes do materialismo e do secularismo. 
5. Lutar pela preservação e integridade da família e pela integração de grupos 
marginalizados pela ignorância e analfabetismo, pelos vícios, pelas doenças e pela 
opressão na plena comunhão do corpo social. 
6. Dar à infância e à juventude uma formação cristã que as capacite a enfrentarem 
vitoriosamente o impacto dos paganismos contemporâneos, com a força da 
interpretação cristã da vida total, do homem total à luz de Deus. 
7. Defender, pelo exemplo de seus membros, a dignidade do trabalho, quer manual, quer 
intelectual. 
8. Fazer a proclamação profética incessante dos princípios éticos e sociais do Evangelho 
de modo que sejam denunciados todos os erros dos poderes públicos, sejam de omissão 
ou comissão, que resultam em ameaças ou obstáculos à paz social ou tendam à 
destruição da nossa estrutura democrática. 
9. Defender a necessidade de mais equitativa distribuição das riquezas, inclusive da 
propriedade de terra e advertir, em nome da justiça de Deus e da fraternidade cristã, 
aqueles cuja exploração seja fruto da exploração do próximo. 
10. Tornar o Estado consciente de todos os seus deveres, transmitindo-lhe 
corajosamente a palavra profética, especialmente nas horas de crise, prestigiando a sua 
ação no estabelecimento da justiça social e oferecendo-lhe colaboração para a solução 
cristã de todos os problemas da comunidade.31

 
 

            A idéia de criar esse decálogo ético, evidenciava o fato que muitos pastores 

defendiam um discurso com uma ênfase moral, mas com uma fraca ética social, baseado 

mais na idéia na normatização de conduta, numa mentalidade de gueto, ou seja, da 

igreja para dentro dela. Na medida, em que nessa época, a concepção mais conservadora 

no campo da IPB era que não deveria se misturar política com religião, pois as duas 

esferas eram diferenciadas, e o campo político não era por excelência o campo dos 

cristãos, pois lá vivia - se no pecado, numa concepção de “Dai a César o que é de César, 

e a Deus, o que é de Deus”. 
                                                 
31 ARAÚJO, João Dias de. Inquisição sem fogueiras (vinte anos de História da Igreja Presbiteriana do 
Brasil). 2 ed. Rio de Janeiro: ISER, 1982. p. 33. 
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          Os pastores que propunham uma ética social mais desenvolvida, explicitado no 

pronunciamento social da IPB, na reunião do Supremo Concílio de 1962, buscavam 

quebrar a idéia de um Evangelho mais ligado às questões morais, transcendentais da 

tradição pietista, mas engajá-lo também no campo da política, não ficando apenas no 

gueto, dentro das portas do templo, mas caminhar com um Evangelho Social, levando 

um cristianismo fora da estrutura eclesiástica da IPB, trazendo uma mudança integral na 

sociedade, no campo político, social, econômico, fazendo uma leitura da realidade da 

sociedade brasileira, em face aos problemas sociais no governo de João Goulart. 

          Rubem Alves defendia com ênfase a inserção da IPB nas questões sociais como 

podemos perceber a seguir: 

 

Até que ponto é nos lícito penetrar no mundo? Esta interrogação expressa um 
dilema frente ao qual a igreja se encontra, em todos os momentos da vida. Sente 
ela, de por um lado, sua missão de penetrar no mundo e ao mesmo tempo o 
perigo de secularizar, isto é permitir que as formas de vida que lhe são 
estranhas, a contaminem; e por outro lado, percebe que a fuga do mundo 
significa a destruição de sua missão e a perda de identidade como igreja. 
Sempre que cedemos a esta alternativa, adulteramos a essência de ser igreja. A 
história da igreja está repleta de exemplos vividos dessas posições. De um lado 
vemos o movimento monástico, com a sua ênfase na fuga do mundo; por outro 
lado, vemos a hierarquia eclesiástica cada vez mais preocupada em exercer 
poder político, transformando-se num elemento a mais na competição pelo 
poder. Contemplamos o pietismo, com a sua ênfase na subjetividade, na vida 
íntima, e como o conseqüente desprezo pela tarefa da igreja, e ao mesmo tempo 
vemos o chamado ‘evangelho social’ a perder todo o sentido de transcendência 
e considerando a mensagem cristã simplesmente como um programa para 
reformar nas estruturas do mundo objetivo.32

 
 

O movimento pendular, que de um lado valorizava uma ética moral como o 

pietismo e de outro lado, uma ética social, como no “Evangelho Social” se acirrava nos 

debates presbiterianos. 

A ética moral era valorizada pela concepção agostiniana de dois universos 

distintos. A “Cidade de Deus” representava o mundo perfeito, transcendental, enquanto 

a “Cidade dos homens,” representava o mundo terreno e cheio de problemas, 

influenciado por uma visão neoplatônica. Em contrapartida, o “Evangelho Social” 

valorizava a praticidade e historicidade da Bíblia, principalmente a idéia profética de 

denúncia das desigualdades sociais, valorizando a realidade em detrimento dos aspectos 

místicos, sobrenaturais e transcendentais. 

                                                 
32 ALVES, Rubem. A igreja no mundo. In: Jornal Brasil Presbiteriano. nov. 1962.p.3. 
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Segundo Rubem Alves, existia na IPB  

 

(...) uma perigosa forma da heresia neoplatônica, ameaça constantemente o 
pensamento e a vida na igreja. Ela se apresenta sob uma aparência de 
espiritualidade e preocupação com as coisas do alto. Diz ela ‘A igreja nada tem 
a ver com os problemas sociais e econômicos. Cumpre-nos cuidar do bem-estar 
espiritual e da salvação das almas.’33

 

O articulista criticava esse tipo de igreja que colocava as suas perspectivas 

sobre o futuro, representado pela eternidade e a salvação do fiel; enquanto 

desconsiderava a realidade terrena. 

Por outro lado, o grupo conservador tinha receio de um triunfo de uma 

revolução comunista, pois “portanto, não pode deixar de surpreender que até gente que 

se tem na conta de muito cristã e iluminada, pronta e açodada a proclamar os males 

tremendos do capitalismo (e nisso assistem-lhe a razão e a humanidade), se faça tão 

estrábica que nada diz contra o monstruoso e mais desumano sistema, que é o 

Comunismo, às vezes, por ingenuidade ou mal informado entusiasmo, chegando ao 

ponto de defendê-lo !”34

Considerando que o governo de João Goulart (1961-1964) ao assumir a 

presidência da República após a renúncia de Jânio Quadros, gerou preocupações nos 

setores conservadores da sociedade brasileira, o debate político no jornal “Brasil 

Presbiteriano” refletia essa bipolarização. As pressões tanto externas dos EUA, quanto 

dos setores conservadores brasileiros foram exercidos contra o governo de João Goulart. 

Na medida, em que o governo de Jango foi caracterizado pelo crescimento da 

luta ideológica de classes, aumento do poder dos sindicatos e dos trabalhadores rurais, 

crise tanto no sistema partidário quanto nas relações institucionais e uma crescente 

organização tanto das classes populares quanto das classes conservadoras, compostas 

pelos militares, setores eclesiásticos e empresários,35 sendo que a IPB não ficou imune a 

esse debate. 

 

 

 

                                                 
33 ALVES, Rubem. Comunidade de renovação. In: Jornal Brasil Presbiteriano. Out. 1963.p.7. 
34 LUZ, Waldir Carvalho da. E se o comunismo triunfasse? In: Revista teológica do Seminário 
Presbiteriano do  Sul. Campinas, jul. 1963. p.94. 
35 TOLEDO, Caio Navarro de. 1964: O golpe contra as reformas e a democracia. In: Revista Brasileira de 
História – Brasil do ensaio ao golpe (1954-1964).São Paulo: ANPUH, v.24,n.47. jan.-jun. 2004. p.13. 
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2.2 – A IPB e o golpe de 1964 

 

Com a tomada de poder dos militares em 31 de março de 1964 e a deposição de 

João Goulart, encerrou-se o debate bipolarizado que ocorria na IPB entre os 

conservadores os progressistas, como se percebe através do jornal “Brasil 

Presbiteriano”. Setores conservadores celebravam o Golpe de 1964.  

 
A 2 de abril de 1964, a burguesia comemorou a deposição do Presidente João Goulart 
com uma gigantesca marcha de família pelas ruas do Rio de Janeiro, um acontecimento 
cujos organizadores aguardavam com ansiedade há mais de uma semana. Na hora 
marcada para o início da marcha, a Avenida Rio Branco continha um mar de faixas 
contra o comunismo, carregadas por uma multidão calculada em oitocentas mil pessoas. 
Enquanto as multidões percorriam a Avenida Rio Branco, a sucessão presidencial era 
extensivamente discutida.36

 
 

Após as discussões em torno do presidente, nos meios empresariais, militares e 

eclesiásticos, chegou-se ao nome do Marechal Castello Branco, como sucessor 

presidencial de João Goulart. A IPB rapidamente reconheceu através de uma carta 

enviada para o presidente Castello Branco e publicada na primeira edição do jornal 

“Brasil Presbiteriano”, pós- golpe de 1964. 

 
O Rev. Gutemberg de Campos, Secretário para atividades cívico-sociais 
do Sínodo Oeste do Brasil enviou, em nome do Sínodo, mensagem ao Sr. 
Presidente da República. 
Dessa mensagem deu o deputado Lauro Monteiro da Cruz (UDN, S. 
Paulo) ciência à Câmara dos deputados, após entregá-la ao secretário 
particular do Presidente. 
Nessa mensagem, o Sínodo, respeitosamente, declara que dirige a Deus 
orações em favor do mais alto magistrado da República. Que, nossas 
orações em favor do mais alto magistrado da República. Que, nessas 
orações, muito especialmente o Sínodo pede a Deus ‘em favor da saúde 
pessoal, preciosa, de V. Excia., e também, que conceda a V.Excia. a 
cobertura de ampla inspiração divina, a fim de que a V. Excia. saiba 
dirigir com sabedoria, serenidade e firmeza, os destinos da Nação e para 
que a grande Pátria de Nabuco, de Ruy e de Caxias, esteja em condições 
de ser, o mais breve possível reintegrada, de novo, nos quadros normais 
de sua ordem jurídica, constitucional e democrática.’ 
‘Que, nos fundamentos da 5° República, - em boa hora inaugurada por V. 
Excia., sejam intangíveis às liberdades humanas, notadamente as 
liberdades de culto e de prédicas e no que diga respeito à igualdade 
objetiva de direitos a todos os Credos, diante das Leis justas e perante o 
Poder. Público, legal e democraticamente instituído.’ 
‘Que dêste  modo, o govêrno de V. Excia. passe à História, como um 
gôverno autenticamente democrático, humildemente temente a Deus, e 
por isso mesmo voltado de fato, e incondicionalmente, às causas urgentes 
e ingentes da Justiça Social, do Direito, da Verdade e da Justiça.’ 

                                                 
36 DREIFUSS, René Armand. 1964: A conquista do Estado. Ação política, poder e golpe de classe. 4 ed. 
Petrópolis: Vozes, 1986. p.  419. 
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‘Que a espada de Caxias, - fulgurante e impávida -, reviva suas mãos 
austeras de V. Excia., como garantia e penhor da defesa das instituições 
democráticas da República e sobretudo, como, penhor do combate 
extrênuo e inflexível à tôda forma de corrupção política, social e 
administrativa, que avilta um povo, destruindo-lhes as fibras espirituais e 
comprometendo o seu próprio destino histórico.’ 
‘Que finalmente, Deus ilumine e guarde, sempre, a V. Excia., para o bem 
da Pátria e para o bem da Pátria e para inspiração e exemplo de seus 
generosos filhos.’ 
A Representação conclui: ‘O Brasil, ilustre Marechal, odeia o comunismo 
– mas com a mesma generosidade e altivez de sentimentos -, odeia, 
igualmente, tôda e qualquer forma totalitária ou fascista de gôverno.’ 
Na certeza irrebatível de que ‘a Justiça exalta as Nações e de que o 
Pecado é o opróbrio dos Povos, ‘– hipotecam, Senhor Presidente, - 
respeitosa e patrióticamente, enorme soma de confiança em seu 
Govêrno.’37

 
 

Observamos o apoio do periódico com a tomada de poder de Castello Branco, 

baseado em pressupostos anticomunistas e um nacionalismo ufanista, baseados em 

personalidades históricas. A valorização de figuras ligadas à pátria, como Joaquim 

Nabuco, Ruy Barbosa e Duque de Caxias representavam a idéia de uma identidade 

nacional cercado de um triunfalismo exacerbado.  No discurso aparece inclusive a idéia 

de democracia no Golpe, já que com os militares no poder, seria uma forma de 

resguardar a nação dos perigos comunistas, pois esses vistos como corrompidos. Dessa 

forma, Gutemberg Campos, defende a idéia de ordem, revestindo-a com um caráter 

espiritual e divino. Ressalta-se também a defesa da liberdade religiosa, como forma da 

manutenção da IPB enquanto instituição do ponto de vista legal. 

A sacralização do discurso38 que relacionava o comunismo com pecado e 

ressaltava o caráter moral dos valores patrióticos, apontava para um caminho glorioso e 

redentor, conforme a visão do articulista, não deixando sombra de dúvidas sobre o seu 

apoio ao Golpe de 1964 e a expectativa de um futuro abençoado por Deus sob esse novo 

governo militar. A ditadura em si, não é admitida, como chamou Élio Gaspari, pois 

inicialmente existiu uma “ditadura envergonhada”, para depois aparecer como uma 

ditadura “escancarada”, após o AI-5.39

Na ditadura envergonhada, ela não se assumiu como tal, mas afirmava-se como 

defensora da democracia, contra uma ameaça de revolução comunista. Com o AI-5, não 

                                                 
37 Representação ao Sr. Presidente da República. In:Jornal Brasil Presbiteriano. São Paulo: Maio, 1964. 
p.1. 
38 Para maiores detalhes ver LENHARO, Alcir. A sacralização da política. Campinas: Papirus, 1987. 
39 Conforme os livros de Élio Gaspari, que se chamam “A ditadura envergonhada”, “A ditadura 
derrotada”, “A ditadura escancarada.” e “A ditadura encurralada.” 
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há dúvida, que a ditadura se assumiu como tal, como nos deixou claro o próprio Élio 

Gaspari no início do próprio livro. 

 

Escancarada, a ditadura firmou-se. A tortura foi o seu instrumento de coração e 
extermínio, o último recurso de repressão política que o Ato Institucional n.5 
libertou das amarras da legalidade. A ditadura envergonhada foi substituída por 
regime a um só tempo anárquico nos quartéis e violento nas prisões. Foram os 
anos de chumbo.40

 
Interessante, visualizarmos que o discurso de respeito às autoridades, apareceu 

implicitamente justificado no texto bíblico de Romanos 13, na defesa das autoridades, 

porque ela é instituída por Deus, manipulando dessa forma e justificando o status quo 

militar. Assim, nessa relação entre IPB e o governo militar, cada um deve observar 

esferas distintas das autoridades.  

Tornava-se necessário, para a linha conservadora, no pós-golpe de 1964, uma 

reestruturação que excluía a linha progressista dos cargos mais importantes da 

hierarquia da IPB. O pastor Boanerges Ribeiro assumiu a direção do jornal “Brasil 

Presbiteriano” em substituição ao pastor Domício Pereira de Matos, de linha 

progressista, porque a “orientação do Rev. Domício, à frente do BP, não representa o 

pensamento oficial da igreja.”41

Novas orientações da IPB, foram decididas na véspera do Golpe de 1964, nos 

dia 29 e 30 de março na reunião da Comissão Executiva do Supremo Concílio, em 

Campinas – SP, que foram expressos da seguinte forma:  

 
Resolveu  a Mesa que nessa fase provisória o B.P. seguirá a seguinte orientação, até 
posterior pronunciamento da CE-SC sôbre o assunto: 
1°) Que o jornal procure refletir o pensamento oficial da Igreja, admitindo, todavia , 
matéria discordante dêsse pensamento, desde que seja apresentada em têrmos  
convenientes e dentro da ética da boa imprensa cristã; 
2°) Que o material noticioso de interêsse local ceda lugar ao noticiário de informação 
geral da obra da Igreja e do intêresse nacional; 
3°) Que o jornal volte a circular mensalmente, com economia de recursos, mas sem 
prejuízo de matéria; 
4°) Que se declare que a edição do jornal que traz o n° 8, do ano VII, 2° quinzena de 
abril, não lê publicação da Igreja Presbiteriana do Brasil, nem é seu órgão oficial, mas é 
de exclusiva propriedade do ex-redator; 
5°) Que a próxima edição do “Brasil Presbiteriano” será o n° 8; do ano VII, maio de 
1964, Órgão Oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil; 
6°) Que a Casa Editora Presbiteriana ponha à disposição do Rev. Boanerges Ribeiro a 
quantia mensal de Cr$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros), quantia essa anteriormente 

                                                 
40 GASPARI, Élio.  A ditadura escancarada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.p.13. 
41 ARAÚJO, João Dias de. Inquisição sem fogueiras (vinte anos de História da Igreja Presbiteriana do 
Brasil). 2 ed. Rio de Janeiro: ISER, 1982. p.52. 
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votada pelo CE-SC ao Redator-Chefe do BP, afim de que o mesmo contrate pessoa que 
auxilie em confecção do jornal.42

 
 

Percebemos que sem dúvida, o jornal “Brasil Presbiteriano” deixava de ser 

plural nas idéias e submetido a uma hierarquia conservadora, como deixava claro na 

formulação na anulação do jornal de abril de 1964, quando o redator ainda era Domício 

Pereira Matos.  

A IPB reproduzia em grande parte o discurso da elite na sua cruzada 

anticomunista, pois era necessário salvar o país do “perigo vermelho”, que rondava no 

governo de João Goulart, sendo dessa forma, também uma idéia da influência do 

modelo de igreja protestante proveniente dos EUA.43

O discurso despolitizante do “boanergismo” passou a influenciar a IPB, pois 

“se a sociedade é representada como ‘mundo’ perdido, o lugar privilegiado do pecado, a 

política enquanto atividade ‘mundana’ era tida como a própria concretização das 

‘tentações’ que deveriam ser evitadas.”44

Criava-se dessa maneira, o mito do cristão passivo, disciplinado, pontual, 

domesticado e apolítico, caracterizado com uma ovelha que aceita as regras impostas 

pelas relações de poder. Combinava-se uma normatização de conduta com o discurso 

militarista, baseado no lema positivista da bandeira brasileira “ordem e progresso” e 

discurso da Escola Superior de Guerra (ESG), no binômio de “segurança e 

desenvolvimento”. 

Robinson Cavalcanti personificou esse “tipo ideal” de cristão evangélico, o 

“Luís Crente”, conforme citação a seguir: 

 
Luís Crente é membro de uma igreja evangélica, dizimista e casto. Ele ouve pregações 
sobre resignação e que o homem é honesto e trabalhador prospera (exatamente o que ele 
faz, mas os que prosperam parecem fazer o contrário). 
O seu sindicato entra em greve por melhores salários e melhores condições de trabalho. 
E agora, Luís? 
Luís, como bom crente, vai para o culto no dia da assembléia do sindicato, fica em casa 
orando na hora da passeata e, por fim, heroicamente, é o único em sua seção que fura a 
greve, trabalhando solitário, enquanto assovia um conhecido corinho. 

                                                 
42 FERREIRA, Wilson Castro. Novo Diretor do Brasil Presbiteriano. In:Jornal Brasil Presbiteriano. São 
Paulo: Maio, 1964. p.1. 
43PAIXÃO Júnior, Valdir Gonzáles. A era do trovão: poder e repressão na Igreja Presbiteriana do Brasil 
no período da ditadura militar (1966-1978) .São Bernardo do Campo, 2000. 330 f. Dissertação em 
Ciências da Religião (Mestrado). Universidade Metodista de São Paulo. .164. 
44 SILVA, Elizete da. Protestantismo e questões sociais. In:Revista Sitientibus. n. 14. Feira de Santana, 
1996.p.136..  
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Terminada a greve – com sensível reajuste salarial – Luís promove um culto de Ação de 
Graças, e dá o dízimo da diferença. Pode-se imaginar o testemunho de Luís para os seus 
mundanos colegas da fábrica.45

 

A participação no Golpe de 1964, contou com algumas personalidades 

presbiterianas, entre elas, de Eraldo Gueiros Leite, Evandro Gueiros, Nehemias 

Gueiros,46 Renato Guimarães, Teodoro de Almeida,47Walter Faustini e Carlos Alberto 

Brilhante Ustra.48  Era muito comum, o convite para pastores com o objetivo de 

realizarem cursos na Escola Superior de Guerra (ESG), com objetivo de serem 

doutrinados na concepção politicamente conservadora. 

Criou-se um discurso e uma vigilância tanto do ponto de vista intra-eclesiástico 

como extra-eclesiástico, ou seja, tanto da igreja para a igreja, quanto nas relações entre a 

igreja e o Estado e os espaços sociais. O discurso de respeito e obediência às 

autoridades, quer sejam elas da IPB, que seja na esfera civil, o Estado são sempre 

legitimados na postura conservadora. A lealdade cívica e a construção de um discurso 

de brasilidade da IPB se revestem de um verniz de “ordem” ao regime militar vigente. 

Ordem, marcada pela aceitação acrítica a hierarquia organizada. 

O comunismo ao ser associado ao ateísmo, à ausência de valores familiares 

sólidos, torna-se presa fácil para o discurso oficial da IPB, no período ditatorial. 

Observamos que no discurso da Escola Superior de Guerra (ESG) e na doutrina de 

segurança nacional (DSN), pois entendia que a “moral cristã, inspirou o mundo 

Ocidental, pelo menos, não só o Direito, como outras normas de ação, os costumes, a 

moda, toda a vida social, enfim.”49 Sem dúvida, a IPB adotou esse discurso, quando 

buscou modelar-se como instituição eclesiástica o discurso de ordem e civismo. A idéia 

de Reforma Protestante era usada para a reforma moral da sociedade, como afirmado 

num dos editoriais da IPB. 
Ou nosso Supremo Concílio toma as medidas necessárias à ordenação da IPB sob a Lei; 
e estabelecemos o corpo social onde a coesão vem da consciência do senso moral, ou 
negamos ao Brasil este aspecto de nossa contribuição de que o país precisa com 
urgência e desespêro. 

                                                 
45 CAVALCANTI, Robinson. A utopia possível – em busca de um cristianismo integral. Viçosa: 
Ultimato, 1997. p. 103-104. 
46 Cf. ARAÚJO, João Dias de. Inquisição sem fogueiras (vinte anos de História da Igreja Presbiteriana 
do Brasil). 2 ed. Rio de Janeiro: ISER, 1982. p.50. 
47 PAIXÃO Júnior, Valdir Gonzáles. A era do trovão: poder e repressão na Igreja Presbiteriana do 
Brasil no período da ditadura militar (1966-1978) .São Bernardo do Campo, 2000. 330 f. Dissertação em 
Ciências da Religião (Mestrado). Universidade Metodista de São Paulo. p. 165. 
48 Major Comandante do DOI de São Paulo. 
49 ARRUDA, Antônio de. A escola superior de Guerra – história de sua doutrina. 2 ed. Rio de Janeiro; 
Instituto Nacional do Livro, 1983. p. 153.  
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E, na realidade – negamos a IPB o seu destino reformador.50

 
 

O discurso era interessante para o Estado, pois a IPB reforçava os aspectos 

morais e cívicos, ao mesmo tempo, que os presbiterianos asseguravam que o Estado não 

intervinha na igreja, garantindo o seu aspecto institucional legitimador de uma ordem 

social conservadora.  

Joseph Comblin distinguiu a moralidade particular da moralidade pública. 

Enquanto, a primeira era exercida “é a que a pessoa impõem a si mesma e segue devido 

a uma opção pessoal,”51 no caso desse estudo, o fiel presbiteriano; “a moral pública  é a 

que é imposta pela lei e sancionada pela força do Estado.”52 Dessa forma, não há dúvida 

que a ditadura brasileira exerceu uma pressão sobre a IPB, utilizando os instrumentos do 

Estado.53

Neste sentido, com a idéia de Bem Comum, expresso por Joseph Comblin, a 

idéia e a concepção da IPB em relação à igreja enquanto regeneração moral e espiritual 

da sociedade, permitiu a contribuição da referida instituição no projeto de Estado, 

iniciado com o Golpe de 1964. A justificativa do Golpe de 1964, passava sem dúvida 

por uma nova idéia de Estado, de regenerar a nação das garras do comunismo, 

simbolicamente demonizado. A IPB apoiava o Golpe, embora considerasse que 

 
Os grupos que se uniram para derrubar Goulart eram heterogêneos demais 
para terem um programa de ação afirmativo. O presidente reformista foi 
apeado do poder por uma coalizão política bastante ampla, uma frente que 
reunia desde a extrema-direita, passando por conservadores e chegando aos 
liberais. Em termos da organização social brasileira esse espectro político 
traduziu-se na mobilização de grupos empresariais, aí incluída a grande 
imprensa, que teve notável influência nos acontecimentos, as Força Armadas 
e a Igreja, para nomear os mais significativos.54

 
 

O fato desses grupos heterogêneos se articularem sob a concepção 

anticomunista, permitiu que a IPB se lançasse nessa cruzada, criando um 

relacionamento recíproco entre o Estado militar e a própria igreja. 

                                                 
50 RIBEIRO, Boanerges. Ser ordeiro não é sinal de fraqueza. In: Jornal Brasil Presbiteriano. 01 abr., 
1966. p.2. 
51 COMBLIN, Joseph. A ideologia de segurança nacional – o poder militar na América Latina. 3 ed. Rio 
de Janeiro; Civilização Brasileira, 1980.p.223. 
52 Id.  Ibid. 
53 Id. p.223-224. 
54 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. João Goulart e a crise de 1964 no traço da caricatura. In: Organizadores: 
REIS Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo (Orgs.). O golpe e a ditadura militar: 40 
anos depois (1964-2004). Bauru; Edusc, 2004. p.180. 
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Considerando a concepção de Segurança Nacional, percebemos que 

frequentemente  

 

(...) o Estado recorre às armas da polícia para se proteger contra agressões de 
indivíduos ou de determinados grupos. Em contrapartida, o conceito de 
Segurança é absolutamente geral: o Estado exige ser livre de qualquer tipo de 
pressão, em qualquer terreno, para impor sua vontade. Tal segurança, por si 
tende, por si, ao absoluto. Não está nunca suficientemente completa, nunca está 
totalmente satisfeita. Seu ideal é uma espécie de repouso absoluto, de ausência 
total de movimento de modo a permitir um controle e uma manipulação de 
todos os fatores. 
O ponto de vista da Segurança Nacional faz ver a população nacional e os povos 
vizinhos como um conjunto de ameaças. São perigos que é necessário conter. 
Como é difícil ter confiança total na lealdade dos cidadãos ou dos países 
vizinhos, tende-se aumentar o número de inimigos. Mesmo que não cometam 
agressões, pode vir a cometê-los. A Segurança Nacional tem que levar em conta  
as possibilidades mais ainda que os fatos em si.55

 
 

    O pressuposto da ameaça na IPB apresentava o conceito de vigilância, que 

mapeia os inimigos e combate. No capítulo 3 percebemos esse mapeamento com um 

olhar mais apurado de duas correntes presentes na IPB. A vigilância foi vertical, do 

pastor com seu discurso em relação aos fiéis, que sacralizava o comportamento político, 

conservador, constrangendo os fiéis a seguirem suas idéias e do discurso horizontal, do 

fiel para o seu semelhante, mediando e interagindo para o consenso de um pensamento 

único e autoritário. 

Sem dúvida que o Estado exerceu pressão sobre a IPB, o que chamamos 

anteriormente de vigilância extra-eclesiástica, a partir dos aparelhos que dispõem, como 

a Escola Superior de Guerra (ESG) e a Doutrina de Segurança Nacional (DSN)  e da 

vigilância intra-eclesiástica, seja na forma vertical ou horizontal. 

O conservadorismo, enquanto pensamento político também foi absolutizado e 

dogmatizado, resultando num fundamentalismo, naquilo que João Dias  de Araújo 

chamou de “espírito inquisitorial.”56

         Cabe-nos agora analisar o papel dos EUA, na formulação do pensamento 

da IPB, enquanto modelo civilizatório, o que permite lançar um olhar mais apurado 

sobre o período investigado.  

                                                 
55 COMBLIN, Joseph. A ideologia de segurança nacional – o poder militar na América Latina. 3 ed. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980.p.225-226. 
56 ARAÚJO, João Dias de. Inquisição sem fogueiras (vinte anos da Igreja Presbiteriana do Brasil: 1954-
1974). 2 ed. Rio de Janeiro: ISER, 1982. 
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          Estava claro também, que havia a necessidade de se controlar os 

seminários, pois era lá, onde se formavam os pastores e se reproduzia o sistema. Dessa 

forma, foi criado uma Comissão Especial dos Seminários (CES), tendo como foco 

principal o Seminário Presbiteriano de Campinas (SPS), enquadrando os alunos e 

expulsando os divergentes.57

          Um relatório do Seminário Presbiteriano de Campinas em 1965, parece 

exemplificar bem a tutela eclesiástica sobre os seminaristas. Ao retratar as relações 

entre os professores e os alunos, afirmava que: 

 

Ao que me parece, o que mais pesa são as relações políticas (ou politicalha) 
eclesiástica da IPB. Não adianta escoriar os seminaristas quando eles apenas 
refletem as causas ou os problemas, e digam-se, que muitos deles que poderiam 
ser condenados, estão agindo de maneira mais sincera possível. Difícil lhes é 
formar a mentalidade quando os mais amadurecidos, pelo menos supostamente 
estão causando mais confusão. Causas há muitas, mas ressaltemos as principais: 
A intervenção indevida e anticonstitucional da mesa da Comissão Executiva do 
Supremo Concílio, para fazer inquérito no Seminário, para qual ela não tenha 
competência constitucional, entendendo o fuxico, falsas informações, calúnias e 
mentiras. Vieram já com as informações e entre elas de que os alunos do 
Seminário tinham no seus quartos o retrato de Fidel Castro, para cultuar – tanto 
quanto eu saiba esta informação é mentirosa.58

 
 

Estava claro que a onda de denuncismo, marcou o período militar na IPB, 

como na Constituição da igreja, que foi desrespeitada, a plantação de informações com 

o objetivo de expurgar professores e alunos supostamente comunistas, bem como 

influenciar na escolha de novos professores. A denúncia referida ao retrato de Fidel 

Castro, parece exemplificar bem o clima de vigilância inserida nos Seminários. Foi a 

partir de 1966, com a Reunião do Supremo Concílio em Fortaleza, ocorreu à 

consolidação do conservadorismo na IPB, como observamos a seguir. 

 

2.3 – A IPB e a consolidação do regime militar 

 

 Temos a partir do Golpe militar de 1964, um gradual processo de 

endurecimento do regime militar que resultam em 13 de dezembro de 1968 no AI-5, 

acabando com as garantias institucionais dos direitos civis da população.  Como parte 

deste processo de endurecimento do regime militar, podemos citar o bipartidarismo 

                                                 
57 Id. p.53. 
58 MIRANDA, Osmundo A. In: Relatório do Deão do Seminário Presbiteriano de Campinas de 1965.p.2. 
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(ARENA e MDB) substituindo o multipartidarismo, a adoção da ideologia de Segurança 

Nacional, o desprezo pelas esferas institucionais legais (por exemplo, o Congresso e o 

Poder Judiciário), que rapidamente resultaria no sistema repressivo e na tortura dos que 

combatiam o regime militar, sem que os torturados fossem reconhecidos pelos órgãos 

estatais, pois não eram civilmente reconhecidos.59

Mesmo setores civis, que inicialmente apoiaram o golpe, com medo do “perigo 

comunista” se assustaram com a militarização do Estado brasileiro. A IPB dentro desse 

processo, caminhou gradativamente para o conservadorismo político, sofrendo uma 

pressão do Estado. Nesse sentido, a reunião do Supremo Concílio de 1966, realizada nos 

dias 11 a 20 de julho, na cidade de Fortaleza, parece-nos sugestivo como um marco da 

radicalização conservadora imposta na IPB. 

O jornal “Brasil Presbiteriano” relatou as expectativas do encontro, conforme a 

seguir: 

 

Já em todo o território nacional, pastores e presbíteros completam preparativos 
para a viagem em Fortaleza. Sessenta e cinco presbitérios poderão levar ao 
plenário cerca de 300 delegados, na maior assembléia presbiteriana da História 
do Brasil. O ritmo acelerado da vida nacional nos últimos anos faz desta reunião 
um marco decisivo. É justo que representantes de todas as correntes 
compareçam, tenham amplo direito ao debate e à votação. No Supremo, afinal, 
ouviremos a voz da IPB, em sua seriedade e soberania. E estamos certos, todos 
nós, pastores, presbíteros e crentes, acataremos essa vez. Porque, estamos 
também certos, a IPB, dominada pelo Espírito Santo, falará nos termos da 
Sagrada Escritura e nos símbolos da fé.60

 

A primeira reunião do Supremo Concilio durante o regime militar, elegeu o 

pastor Boanerges Ribeiro, iniciando o período conhecido como “boanergismo” que 

cobriu do período de 1966 até 1978, com três eleições consecutivas com um período de 

quatro anos cada um, sendo depois disso eleito Paulo Breda Filho (1978-1986) no 

período chamado “pós-boanergista.” 

O pastor Boanerges Ribeiro obteve na eleição para o cargo de presidente na 

IPB com 133 votos, contra 65 votos para José Borges dos Santos Júnior, com 33 votos 

para Osvaldo Alves e 2 votos para Júlio Andrade Ferreira.61

O periódico presbiteriano retratou assim a referida eleição.  

                                                 
59 CHIAVENATO, Júlio José. O golpe de 1964 e a ditadura militar. São Paulo: Moderna, 1994.p.70. 
60 Vamos ao Supremo. In: Jornal Brasil Presbiteriano. Ano IX. n.11. 01 jun. 1966.p.1. 
61 PAIXÃO Júnior, Valdir Gonzáles. A era do trovão: poder e repressão na igreja Presbiteriana do 
Brasil no período da ditadura militar (1966-1978). São Bernardo do Campo, 2000.330f. Dissertação em 
Ciências da Religião (Mestrado). Universidade Metodista de São Paulo .p.179. 
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Às 19 horas do dia 11 de julho, dia e hora determinados no termo da 
convocação, a Mesa do Concílio procedeu à verificação de poderes, lavrando-se 
uma ata noticiosa em que constam os membros arrolados. Depois de instalada a 
reunião iniciados os trabalhos com exercício espiritual, procedeu-se pois o voto 
secreto à eleição da nova mesa, de conformidade com a constituição.  
Eleição 
Foi eleito, proclamando e empossado no cargo de presidente para o período 66-
70, o Rev. Boanerges Ribeiro, sendo em seguida encerradas a sessão 
preparatória, com a determinação do horário dos trabalhos.62

 

Havia claramente focos de tensão, discordantes do rumo que havia tomado a 

IPB, sobretudo com a eleição do pastor Boanerges Ribeiro, acirrando as relações de 

poder e as disputas entre os conservadores (“boanergistas”) e os teólogos da libertação, 

diminuindo o espaço para que estes últimos se manifestem.  A relativa liberdade que 

havia no período entre 1962-1966 foi tolhida, pela presidência do estilo linha-dura de 

Boanerges Ribeiro. Num dos editoriais do “Brasil Presbiteriano” o inimigo é 

reconhecido, mas buscavam-se novos rumos para a IPB, como explicitado adiante. 

 

É que se vai tornando hábito: e a IPB escolha quem vai serví-lo, sem obedecer a 
certo caciquismo – quem ela escolher pagará caro; o que vimos de 1962-1966, 
não nos deixa ilusões sôbre o que veremos, de 1966-1970. Estamos certos de 
que nossa igreja sabe que valor podem ter certos frutos – quando vêm de  certas 
árvores. Votamos na IPB!63

 

Evidenciava-se que se o período de 1962-1966 na IPB foi período nas palavras 

de Valdir Gonzáles da “democracia das idéias”, passava a ser do “conservadorismo 

boanergista”, baseado na idéia de obediência a hierarquia instituída, que passaria 

certamente por um processo de “desideologização”, buscando anular os focos dos 

ideólogos comunistas na IPB. Em outras palavras, a discussão democrática com o pastor 

Boanerges Ribeiro a partir de 1966, com a sua eleição passou à não mais ser tolerada, 

evitando os focos que não se sujeitassem a sua autoridade. 

O espaço jornalístico, seja em relação às autoridades eclesiásticas, seja para as 

autoridades civis, apareciam com mais freqüência no jornal “Brasil Presbiteriano.” 

Considerando que a IPB reforçava o desejo do Estado, não é estranho que esse fator 

tenha ocorrido, como exemplificado a seguir: 

 
                                                 
62 Eleito o Rev.. Boanerges Ribeiro – Presidente do Supremo Concílio. In: Jornal Brasil Presbiteriano. 
Ano IX. Ns. 14\15\16 – 15 jul., 1 e 15 ago. 1966.p.2. 
63 Id. Ibid. 
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Preocupam-se em nossa conjuntura a facilidade com que transferimos culpa 
para outrem ao invés de cuidarmos de nosso aperfeiçoamento. Muitos clamam 
contra a escuridão e poucos sabem acender luzes. Alguns políticos se queixam 
da pobreza e da injustiça, mas perfilam atitudes demagógicas que empobrecem 
o País, que prejudicam investimentos e que destroem a disciplina do trabalho. 
Alguns estudantes se preocupam, prematuramente em assumir liderança 
política, esquecendo-se de que o seu principal dever é adquirir técnicas e 
conhecimento, utilizando recursos que a sociedade, com grande sacrifício, busca 
propiciar-lhes.64

 
 

A reprodução da fala do então presidente, o Marechal Castello Branco foi 

significativo pois buscava mostrar a mocidade brasileira não como um agente ativo do 

processo político, mas sim um agente passivo, que deve cumprir as regras do jogo, 

manifestando uma visão tecnicista da sociedade. Essa mesma idéia compartilhada pelo 

Estado, apresentava-se, guardada as devidas proporções na IPB. 

O Supremo Concílio de 1966 escolheu o pastor Edésio de Oliveira Chequer 

como Secretário Geral Nacional da Mocidade Presbiteriana. Os jovens presbiterianos 

procuravam se organizar após o Supremo Concílio de 1966, com o objetivo de 

reorganizar a Confederação Nacional da Mocidade Presbiteriana, extinta em 1960. A 

estratégia foi buscar reforçar lideranças regionais, para que os jovens se estruturassem 

melhor e reivindicassem a reorganização da Confederação Nacional da Mocidade 

Presbiteriana. Foram registrados 4 encontros regionais: um encontro das regiões Norte e 

Nordeste em julho de 1968; o segundo encontro em Belo Horizonte, em fevereiro de 

1969; o terceiro encontro no colégio Batista do Rio de Janeiro para as lideranças da 

Guanabara e do Espírito Santo e o último em Londrina – PR, envolvendo as UMP´s de 

São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.65

O sonho da reorganização da Confederação Nacional da Mocidade 

Presbiteriana não se concretizou na Reunião do Supremo Concílio de 1970, em 

Garanhuns-PE, conforme decisão eclesiástica, pois decidiu “determinar que a Junta de 

Trabalho da Mocidade (JTM), continue com a mesma estrutura com que funcionou no 

quadriênio findo, visto que os seus resultados têm sido promissores.”66

Um cenário aonde havia claro confronto entre jovens presbiterianos e os 

pastores ligados ao “boanergismo” foram os seminários. A IPB interferiu na década de 
                                                 
64 Presidente Castelo Branco fala à Mocidade brasileira. In: Jornal Brasil Presbiteriano. Ano IX. n.19 e 
20. 1 e 15 out. 1966.p.7. 
65 MOURA, Enos et al. Eu faço parte desta história. São Paulo: Cultura cristã, 2002.p.89-90. 
66 Relatório do Secretário Geral do Trabalho da Mocidade na Reunião do Supremo Concílio de 
Garanhuns de 1970. In: MOURA, Enos et al. Eu faço parte desta história. São Paulo: Cultura cristã, 
2002.p.92. 
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1960 nos três seminários: o de Campinas, Recife e Vitória. Em relação ao Seminário de 

Campinas, também chamado do Seminário Presbiteriano do Sul, João Dias de Araújo 

mapeou o conflito em quatro categorias como explicados a seguir, se referindo a 

acusação dos conservadores em relação aos estudantes: 

 

a. As de ordem piedosa – Há quem zombe da Bíblia, da oração e da vida 
espiritual; a vida devocional é baixa, os cultos mal assistidos ou desprezados: o 
círculo de oração combatido. 
b. As de ordem doutrinário  - desprezo ao calvinismo, apego ao modernismo, 
negação da Inspiração, etc. 
c. As de ordem ética – Há libertinagem, imoralidade, fumo, bebida, amor livre, 
palavrões, piada atentado à pureza feminina,etc. 
d As de ordem administrativa – Há os que desmoralizam a liderança da Igreja, 
hostilizam pastores.67

 
 

Como fruto dessa onda conservadora que varria a IPB, a partir do manifesto 

exposto, que funcionou como estratégia eleitoral do pastor. Boanerges Ribeiro pôs em 

prática as suas idéia, criou o Conselho Especial dos Seminários (CES), que interferiu na 

administração dessas instituições de ensino. Com essas constantes intervenções, 39 

alunos e professores foram expulsos do Seminário de Campinas, 4 pastores expulsos no 

Seminário de Recife e o fechamento do Seminário do Centenário em Vitória - ES.68

O fato de haver um estreitamento cada vez maior da ocupação dos espaços 

eclesiásticos, expressos aqui na ausência de professores e alunos nos seminários 

contrários as idéias “boanergistas”, como no jornalismo presbiteriano. Magali 

Nascimento Cunha num artigo, desenvolveu a idéia que muitos presbiterianos buscavam 

espaços alternativos, não ligados aos espaços clássicos, como no jornal “Brasil 

Presbiteriano”, o que foi chamado de contra-informação religiosa. 

 

O alternativo da contra-informação dos anos pós-1964 estava no processo de 
produção, circulação e uso das mensagens. Ela era criação conjunta, construção 
de uma idéia distinta daquela apresentada nos meios majoritários. Muitos 
espaços eram inicialmente clandestinos, mas depois puderam ser 
institucionalizados pela força do próprio movimento.69

 

                                                 
67 ARAÚJO, João Dias de. Inquisição sem fogueiras (vinte anos da Igreja Presbiteriana do Brasil: 1954-
1974).2 ed. Rio de Janeiro: ISER, 1982.p.56-57. 
68 Id. p.58-63. 
69 CUNHA, Magali do Nascimento. Contra o silêncio e o esquecimento: memória de uma experiência de 
contra-informação religiosa.p.1.In:www.eca.usp.br/alaic/Congreso1999/14gt/MagaliNascimento.doc. 
Acesso em 25 Out. 2006.
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O campo majoritário da IPB estava sendo ocupado pelos “boanergistas” e logo 

a busca de espaços ecumênicos, reunindo grupos das mais diversas tendências cristãs 

ligados muitas vezes às lideranças da Confederação Evangélica Brasileira (CEB). Além 

disso, o Centro Ecumênico de Informação (CEI),70 funcionou entre 1964-1975, com o 

objetivo de reunir os cristãos na luta por justiça social, o que não era conseguido nos 

jornais denominacionais, já que as cúpulas eram conservadoras. 

A revista “Paz e Terra” e posteriormente a editora com o mesmo nome foram 

criadas como fruto do trabalho da CEI. Um dos líderes do grupo foi o pastor Domício 

Pereira Matos, que era na IPB, o redator-chefe  do jornal “Brasil Presbiteriano” no 

início da década de 1960 e que foi afastado com o golpe de 1964 dessa função. 

Sem sombra de dúvidas, o AI-5 permitiu o recrudescimento do sistema militar 

vigente, trazendo a idéia de se realizar uma revolução dentro da revolução, sendo a 

censura e o fechamento do Congresso, parte de depuração desse processo.71

A defesa da censura aparece explicitamente num artigo. 

 

‘Julgai todas as coisa, retende o que é bom !’ (S.Paulo 1.Tes. 5.21). (...) Por 
censura, entendemos ‘o exame crítico de obras literárias e artísticas’, que no 
cabo da TV cabe ao governo.Seria a informação do óbvio dizermos que a 
televisão pode ser  um instrumento de cultura, de aprimoramento de intelectos, 
de entretenimento extraordinários. Ela põe diante de nós os acontecimentos 
marcantes de todas as partes do globo no mesmo momento, pode-se dizer em 
que estão acontecendo. 
Dificilmente pode ser superada nos informes jornalísticos, nos programas de 
vulgarização científica ou na apresentação dos grandes prélios esportivos. Que 
brasileiro dotado de uma televisão, ou na condição de ‘televizinho’ não vibrou 
com os lances dos gigantes como Pelé, Tostão, Rivelino, Félix e tantos outros 
na última Copa do Mundo? 
No entanto, pena é assinalarmos, há tipos humanos que não deixaríamos 
penetrar nos nosso lares e que fazem subrepticiamente, mediante programas de 
TV. 
Há mormente em programas humorísticos a graça fescenina pornográfica, ainda 
que disfarçado e, apresentação de tipos humanos com deformações morais, que 
podem influenciar negativamente os caracteres em formação. Ora, se a TV, 
como dissemos deve voltar-se para o aprimoramento da humanidade, se os 
canais pertencem no Brasil ao governo, que pode conceder o direito de sua 
exploração a organização fidedignas, tendo como o objetivo principal a 
educação do povo, cabe aquele cuidado de não permitir tão poderoso e útil 
instrumento de comunicação fuja do desiderato precípuo que enobrece e até 
certo ponto ímpar. Nessa velha Escritura Sagrada surge atualíssima aos nossos 
olhos mediante o conselho paulino: Julgai todas as coisas, retende o que é 
bom.72

                                                 
70 Id. p.5. Atualmente, as editoras existentes, como CEDI e Koinonia. 
71 AQUINO, Márcia Elizabeth de. Personnas: gradações do discurso político-religioso no Brasil pós-64. 
São Paulo: M.E. Aquino, 2003.p.186.  
72 SARMENTO, Dante.A TV e a censura. In:Jornal Brasil Presbiteriano. Ago e Set. 1973.p.3. 
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Percebemos de forma muito nítida a defesa da censura com justificativas 

teológicas e morais para o embasamento da argumentação proposta. A ausência de 

censura poderia gerar na argumentação a corrupção moral do caráter do telespectador. 

Além disso, observamos também que para articulista a TV ligada à concessão pública 

do governo permitiu mostrar alegrias para o país e para o aprimoramento cultural.  

A referência a Copa de 1970 é um óbvio surto nacionalista, mostrando e 

vendendo a idéia do patriotismo nacionalista ufanista, com claras intenções políticas. As 

referências patrióticas no jornal “Brasil Presbiteriano”, durante o período militar são 

bastante freqüentes. As comemorações cívicas, elogios às autoridades civis - militares 

(inclusive presbiterianos) foram evidentes as demonstrações que a IPB havia 

concordado com o projeto político dos militares instalados no poder. 

O jornal presbiteriano publicou artigos comemorativos, como demonstrado à 

seguir: 

Avaliando todas as conquistas alcançadas pelo movimento revolucionário de 31 
de março de 1964, o povo brasileiro festejou o 12º. ano de um Brasil novo, 
fortalecido e respeitado. Igrejas Presbiterianas em toda a extensão do território 
pátrio, ofereceram preces de gratidão a Deus pelo clima de austeridade e 
desenvolvimento que a nação vem atravessando nesses 12 últimos anos. O 
presidente Geisel foi objeto de orações para que Deus o preserve com sabedoria 
e prudência os destinos da nação.73

 

Na referida citação mostrava-se o contentamento com a ditadura militar no 

Brasil, quando afirmava que o povo presbiteriano deveria orar pelos governantes. A 

ideologia de segurança e desenvolvimento também era apoiada, ressaltando a idéia de 

progresso nos 12 anos do regime militar. Não havia uma reflexão crítica histórica, mas 

sim a comemoração do aniversário do golpe militar. 

O outro artigo lembrava que durante o governo Médici, os guerrilheiros de 

esquerda haviam matado um coronel. Afirmava assim o periódico.  

 

O Tenente foi morto a coronhadas. É o que noticiem os jornais de S.Paulo: um 
tenente da polícia militar entregou-se como refém a indivíduos armados, que 
havia ferido companheiros seus, soldados. Os soldados, caídos, estariam sob a 
ameaça de ser mortos (embora feridos), por isso o tenente e entregou ao bando 
armado. 
Foi levado de mãos atadas, desarmado. Depois foi morto a coronhadas. Seus 
assassinos se intitulam guerrilheiros, têm tido ampla publicidade a imprensa 
mundial. (...) Ao que parece, êsse  apoio moral e publicitário segue a seguinte 

                                                 
73 O aniversário da Revolução. In: Jornal Brasil Presbiteriano. 15 abr. 1976.p.1. 
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lógica se o objetivo é a ‘renovação das estruturas’ pela tomada do poder político 
pelos ‘progressistas’ então: 
1. Assaltos a mão armada para roubar dinheiro – são atividade política, 
sequestro de diplomatas, atividade política. 
2. Quando participantes dessas atividades políticas são presos – presos 
políticos.O alarde tem sido grande nos círculos acima referidos, a propósito dos 
numerosos presos políticos no Brasil.(...) E aqui, antes de prosseguirmos, 
esclareçamos: opomo-nos a qualquer forma de tortura, contra qualquer ser 
humano, em quaisquer circunstâncias, sejam em que país for, mas muito 
especialmente no Brasil.74 
 
 

Nos tempos da “linha-dura” do governo Médici, não havia reconhecimento das 

torturas por parte da IPB. As idéias dos grupos guerrilheiros comunistas, tais como 

VPR, MOLIPO, entre outros, eram classificados como subversivos devido a luta armada 

evidenciado na morte do referido tenente, nos assaltos para estruturas dos grupos 

guerrilheiros, atentados contra os militares. Neste sentido, sem dúvida a IPB reproduziu 

um discurso militarista. Esse discurso foi reafirmado com a reeleição de Boanerges 

Ribeiro no encontro da reunião do Supremo Concílio de Garanhuns-PE, em 1970, com 

os mesmos 133 votos, conseguidos quatro anos antes.75

O presbítero Paulo Breda Filho, nesta eleição, foi escolhido vice-presidente do 

Supremo Concílio, sendo ele, ligado ao Presbítero de Sorocaba, que tradicionalmente 

apoiava o “boanergismo”. 

A IPB se relacionava com os militares no poder. Boanerges Ribeiro tinha sem 

dúvidas, ótimas relações com os militares.  No campo ideológico, já nos referimos às 

comemorações das datas cívicas, como aniversário da Revolução. Outra data, 

importante, como marco histórico o Sesquicentenário celebrado pela IPB, a Igreja 

Presbiteriana do Calvário, em S. Paulo, na qual Boanerges Ribeiro era pastor. 

 

Em todo o Brasil, na Semana da Pátria, a Igreja Presbiteriana comemora com 
ações de graça, os 150 anos de nossa independência. Na capela do Calvário em 
S. Paulo, o Sr. Presidente do Supremo Concílio ressaltou a direção divina da 
História e as responsabilidades da nação livre, expondo o texto de êxodo 20, 
após declarar-se o autor da libertação, após declarar-se o autor da libertação de 
Israel, Deus dá ao povo o seu pacto fundamental, ali os valores espirituais e a 
primazia de Deus soberano na vida nacional são seguidos de determinações  de 
respeito à vida, ao trabalho, aos bens, à reputação e a família dos concidadãos.76

 
 

                                                 
74 O tenente foi morto a coronhadas. In: Jornal Brasil Presbiteriano. Out. 1970.p.2-3. 
75 Garanhuns – Marco histórico. In: Jornal Brasil Presbiteriano. Ago. 1970. n.8.p.1. 
76 Igreja comemora sesquicentenário. In: Jornal Brasil Presbiteriano. ago. e set. 1972. p.1. 
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As referências buscavam relacionar a libertação do povo de Israel em relação ao 

Egito, com a libertação do povo brasileiro de Portugal, com a celebração de 150 anos 

desse processo. A foto do fundo dessa notícia, aparecia o clássico quadro de Pedro 

Américo “independência ou morte”, mostrando D. Pedro I com a sua espada à beira do 

Ipiranga. Não foi à toa que o próprio Boanerges Ribeiro escreveu em 1973, um livro 

chamado “O protestantismo no Brasil Monárquico, 1822-1889: aspectos culturais da 

aceitação do protestantismo no Brasil.” A obra deve ser colocada dentro de um 

contexto, com objetivo de mostrar a nacionalização do presbiterianismo. 

Neste sentido, a Reunião do Supremo Concílio em 1974, realizada em Belo 

Horizonte, além de elegê-lo pela terceira vez consecutiva o pastor Boanerges Ribeiro, 

colocou como vice-presidente, o coronel Renato Guimarães. A eleição de Boanerges 

Ribeiro foi justificada de forma elogiosa, pois 

 

(...) o fato inédito se explica não só pelos dotes pessoais do consagrado servo de 
Deus, mas ainda na firmeza de sua conduta, nos anos difíceis vencidos pela 
Igreja Presbiteriana do Brasil, durante dois quadriênios em que presidiu o 
Supremo Concílio. 
A escolha do seu nome constitui, por outro lado, a reafirmação da Igreja, 
reunido em Assembléia Magna, de que deseja a continuidade da linha austera, 
fiel e responsável, em que vem sendo conduzido nestes oito anos passados.77

 
 

O fato inédito, na qual se refere o artigo, representava o primeiro pastor na 

história da IPB à ser eleito 3 vezes seguidas, totalizando 12 anos de presidência da IPB. 

 

Além do Rev. Boanerges Ribeiro, reeleito Presidente, no primeiro escrutínio, 
com 152 votos, compõem a Mesa do Supremo Concílio; o Presb. Renato 
Guimarães, vice-presidente, 160 votos, Rev. Paulo Freire, 1. Secretário, 154 
votos; Rev. Gerson da Rocha Gouveia, 2. Secretário, 139 votos; Rev. Atael 
Fernando, 3. secretário, 139 votos; Presb. Lourival Pinto Bandeira, 4. secretário, 
128 votos. Continua exercendo as funções do secretário-executivo, o Presbítero 
Fuad Miguel, eleito na legislatura anterior.78

 

Ressaltamos que o Vice Presidente, o presbítero coronel Renato Guimarães, 

teve atuação no Golpe Militar de 1964, com a idéia de usar a sua participação para fazer 

propaganda para ser eleito no Supremo Concílio. O jornal noticiava a “atuação na 

Revolução de 31 de março de 1964. – Como comandante do Depósito de Material 

Moto-mecanização da 2ª. região Militar teve importante atuação no Movimento 
                                                 
77 Reeleito o Reverendo Boanerges Ribeiro presidente do Supremo Concílio da IPB. In: Jornal Brasil 
Presbiteriano. jul. 1974.p.1. 
78 Id. Ibid. 
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Revolucionário 31 de março, havendo-se deslocado com a sua unidade em cumprimento 

da missão.”79

Considerando que a Igreja Católica apresentava setores mais combativos ao 

regime militar, o protestantismo era privilegiado pelo Estado. Sobre essa questão, 

Robinson Cavalcanti observou: 

 

Encantados com o ‘desenvolvimento’ e a ‘segurança’, bem como a ‘liberdade 
religiosa’, os evangélicos vão se tornando, a partir da década dos 70 (juntamente 
com os maçons e kardecistas) em sustentáculos civis do regime. 
Compreendendo a perda dos ‘passageiros’ católico-romanos  progressistas, o 
regime procura investir ao máximo nos protestantes: visitas de cortesia, 
empregos, convênios, nomeações para cargos importantes, convites para 
pastores cursar a ESG, etc. Comportamento semelhante vai o de outros regimes 
autoritários do continente. Os evangélicos, sempre no passado uma maioria 
discriminado, que por tanto tempo orara pelo livramento, saúda de bom grado a 
nova situação, uma verdadeira ‘benção’, e seguem inexoráveis no caminho da 
constantinização.80

 

A IPB, neste sentido, era constantemente agraciada pelo Estado, criando 

vínculos fisiológicos e interesses do Estado. Do ponto de vista sociológico, Paul Freston 

mostrava que o protestantismo apresentava-se como baluarte da ditadura, relegando os 

ideais democráticos reformados.81

Considerando-se essa cooptação do Estado, em relação a IPB, não nos parece 

difícil fazer essa associação. Esse relacionamento amistoso entre o Estado militar 

brasileiro e a IPB foi muito nítido na Universidade Presbiteriana Mackenzie, pólo da 

elite conservadora paulistana da década de 1970, como descrito: 

 

O Instituto Mackenzie recebeu, na manhã de 13 de novembro, a honrosa visita o 
general Ednardo D´Ávila Mello, comandante do II Exército. Comunicativo, 
informal e demonstrando grande interesse em conhecer a instituição, o General 
D´Ávila Mello foi alvo de festiva recepção por parte de administradores, 
professores e estudantes. (...) Ao término da visita, o comandante do II Exército  
foi saudado pelo coronel Renato Guimarães, falando em nome da direção do 
Mackenzie da IPB, pelo vice-diretor Walter Kneese e pelo presidente do 
diretório central do estudante Renato Rodrigues Pimentel Leite. Recebeu uma 
bandeira nacional em miniatura e um álbum com o organograma dentro do 
plano inicial da IPB. Finalmente o General D´Ávila agradeceu, transmitindo 
uma mensagem de civismo, reafirmando sua confiança no futuro do Brasil e, em 

                                                 
79 Presbítero Coronel Renato Guimarães. Jornal Brasil Presbiteriano. maio e jun. 1974. 
80 CAVALCANTI, Robinson. Cristianismo e política – teoria bíblica e prática histórica. São Paulo: 
Nascente, 1985.p.215. 
81FRESTON, Paul. Dilemas políticos do protestantismo latino-americano. In: 
www.iquadrangular.sdnet.com.br/estudos/O%20futuro%20n%E3o%20ser%E1%20protestante.doc. 
Acesso em 25 Out. 2006.. p.4. 
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especial nos processos educacionais hoje postos a serviço da informação da 
nossa juventude.82

 

A cultura eclesiástica da IPB, que anterior ao período militar era de não se 

envolver em política, passou a ser bajulada pelo Estado, aderindo ao sistema político 

vigente. Num outro artigo, noticiava-se que o coronel Carlos Augusto Costa ocupava o 

comando geral da polícia militar mineira.83

O fato de o presidente Geisel ser evangélico (mais precisamente luterano)84 

representava a mentalidade de que, quem é cristão deve deter o poder político. Essa 

ligação de Geisel com o cristianismo era ressaltada no jornal, como transcrito. “Farah 

lembrou que durante o VII Encontro Nacional de Oração, realizado em Brasília o 

general Geisel, além de prestigiar pessoalmente o movimento, procedeu à leitura do 

Evangelho, fato inédito no Mundo.“85

João Dias de Araújo lembrou de três presbiterianos da família Gueiros que 

tiveram participação destacadas no Estado durante o período militar. Eraldo Gueiros 

Leite (Procurador - Geral de a Justiça Militar ), Evandro Gueiros (Procurador da Justiça 

Cível) e Nehemias Gueiros (redator de um Ato Institucional), que tiveram participação 

no golpe de 1964.86 Eraldo Gueiros chegou inclusive à ocupar o cargo de governador de 

Pernambuco na época do governo Médici.87  

Além disso, Geremias Fontes, também presbiteriano foi governador do Rio de 

Janeiro no período do general Castelo Branco, sendo inclusive homenageado. 

 

No dia 7 de abril foi homenageado em S. Paulo o Governador Geremias Mattos 
Fontes, do Estado do Rio. Promoveu homenagem o ‘Grupo Evangélico de 
Líderes e Homens de Negócios’, de que é Secretário Executivo o Sr. Antônio 
Carlos Fernandes. Ao Sr. Governador do Estado do Rio, bem como a sua Exma. 
Senhora, foi oferecido um jantar no hotel Excelsior; nessa ocasião recebeu  
ele o diploma do ‘Grupo.’Em nome dos evangélicos de S. Paulo falou o Rev. 
Boanerges Ribeiro, que discorreu sobre o lugar e a participação dos cristãos na 
História.  

                                                 
82 Comandante do II Exército visita Mackenzie. In: Jornal Brasil Presbiteriano. Nov. 1974. 
83 Um presbiteriano no comando da polícia militar de Minas. In: Jornal Brasil Presbiteriano. 15 jul. 
1975.p.1. 
84 Em 1970, um Congresso da Federação Mundial das Igrejas Luteranas, deixou de ser realizado em Porto 
Alegre - RS, em virtude da postura crítica desta denominação em relação à ditadura militar vigente no 
Brasil. Desta forma, o referido encontro foi realizado na França. 
85 Presidente Geisel elogiado pelo seu espírito cristão. In:Jornal Brasil Presbiteriano. 15 fev. 1976. p.1 
86 ARAÚJO, João Dias de. Inquisição sem fogueiras (vinte anos da Igreja Presbiteriana do Brasil:1954-
1974). 2 ed. Rio de Janeiro: ISER, 1982. p. 50. 
87 Id. p.51.A lista com senadores e deputados federais ligados a IPB no período militar (1964-1985) está 
na tabela em anexo. 
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O Sr. Governador de S. Paulo fez a entrega do diploma ao Dr. Geremias Fontes, 
e encerrou a solenidade com a brilhantes alocução, em que lembrou ao homem 
público brasileiro, hoje, é indispensável honradês; consciência dos problemas 
sociais e coragem para criar e inovar, sempre que necessário.88

 
 

A busca do prestígio na IPB em relação ao Estado militar era nítida. 

Observamos também que ocorreram retaliações para os pastores e as igrejas que não 

aceitavam as visões de mundo “boanergistas”. Um dos casos mais graves, foi a 

interferência da Comissão Executiva do Supremo Concílio na Segunda Igreja 

Presbiteriana de Belo Horizonte. A questão começou quando o pastor Lemuel 

Nascimento decidiu concorrer à reeleição na referida igreja da capital mineira. Sendo a 

única indicação, o referido pastor venceu as eleições, com 174 votos favoráveis, num 

universo de 229 eleitores.89

Contudo, o Presbitério de Belo Horizonte buscou anular a eleição. Afirmava 

em relação a eleição. “1. Declarar nula a eleição. 2. Considerar ‘não conveniente’ à 

reeleição do Rev.Lemuel. 3.Aplicar a pena de admoestação ao pastor da 2ª. Igreja por 

causa do ecumenismo.”90

O Presbitério de Belo Horizonte entrou em rota de colisão com o Sínodo de 

Belo Horizonte, considerando que este último, reconheceu a legalidade da eleição do 

pastor Lemuel Nascimento Cunha.91 O caso foi parar na decisão da Comissão Executiva 

do Supremo Concílio, a mais alta instância na hierarquia da IPB. A questão foi assim 

noticiada. 

 

No exercício de suas funções constitucionais, o Presbitério resolveu não aprovar 
a eleição. Inconformado o pastor-eleito e o Conselho recorreram ao Sínodo de 
Belo Horizonte.  
O Sínodo sem analizar as razões pelos quais o Presbitério considerava 
inconveniente aquele pastor para aquela igreja, açodamente deu provimento ao 
recurso, e ordenou ao Presbitério que, ‘dentro de 8 dias’ emposasse o ´pastor.’ 
Recorreu o Presbitério, e o Sínodo em lugar de encaminhar esse recurso 
(fazendo-o acompanhar das razões do Sínodo, se quisesse) reteve o recurso, 
obrigando o Presbitério a dirigir-se diretamente ao Sr. Secretário-Executivo da 
Igreja. Dentre os termos estritos de nossas leis ‘ad referendum’ da CE/SC, o 
Secretário Executivo e o Presidente da Igreja, deram provimento ao recurso, 
determinando não fosse empossado o pastor. A CE/SC ouviu longamente todas 
as razões de todos os interessados (inclusive, na sub-comissão) que estudou o 

                                                 
88 Geremias Fontes homenageado em São Paulo. In: Jornal Brasil Presbiteriano. Ano X, ns.8/9 – 15 abr. 
e 1 maio 1967.p.1. 
89 ARAÚJO, João Dias de. Inquisição sem fogueiras (vinte anos da Igreja Presbiteriana do Brasil: 1954-
1974). 2 ed. Rio de Janeiro: ISER, 1982. p.70. 
90 Id. Ibid. 
91 Id. p. 71.  
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caso, um ex-membro da ex-2. Igreja, advogado do pastor não-empossado). E 
referendou, em todos os seus termos e consequências, a providência legal e 
legítima dos Srs. Secretário Executivo e Presidente da nossa igreja.92

 
A IPB, tendo na época, a presidência de Boanerges Ribeiro não acatou a 

eleição de Lemuel Nascimento da Cunha, dada as suas relações com o ecumenismo e o 

Evangelho Social. Foi mais além, pois ficou decidida a dissolução a igreja. Foram 

adotadas as seguintes decisões. 

 

a. Intimou a todos quantos exercem cargos na igreja a entregar bens e 
documentos sob a sua guarda. 

b. Determinou ao pastor por ele indicado que assumisse a posse dos bens da 
igreja. (Verdadeiro assalto) 

c. Colocou cadeados a entrada do templo. 
d. Deu ampla divulgação dessas decisões pela imprensa falada, escrita e 

televisionada do Estado de Minas Gerais e fora dele, pois até jornais de S. 
Paulo publicavam essas notícias causando grande escândalo na opinião 
pública e repercutindo negativamente à causa do Evangelho.93 

 
 

Posteriormente, a Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte se ligou a atual Igreja 

Presbiteriana Unida (IPU), que possuía concepções ecumênicas. A IPU surgiu com o 

“Manifesto de Atibaia”, à partir de 1978. O pastor Lemuel Nascimento da Cunha foi 

destituído da IPB.94 Pior do que isso, foi que o templo fechado com correntes, só foi 

reaberto com a interferência da Justiça Civil.95

    Outros pastores e professores foram demitidos, seminários fechados, 

presbitérios e sínodos dissolvidos, isto sem falar das dificuldades financeiras das 

famílias ligadas aos referidos pastores.96 Podemos citar entre as dissoluções: a 

dissolução do Presbitério Vale do São Franscico, o de Salvador e o Sínodo Espírito-

Santense.97

     Além disso, iniciou-se um processo de isolamento institucional, devido a 

não participação em organizações eclesiásticas que possuíssem o mínimo vestígio com a 

questão ecumênica. Assim, a IPB se desligou da Aliança Mundial de Igrejas 

                                                 
92 Supremo Concílio – Comissão Executiva. In: Jornal Brasil Presbiteriano. 1 e 15 out. 1968.p.3.  
93 ARAÚJO, João Dias de. Inquisição sem fogueiras (vinte anos da Igreja Presbiteriana do Brasil: 1954-
1974). 2 ed. Rio de Janeiro: ISER, 1982.  
94 Id. p. 72. 
95 AQUINO, Márcia Elizabeth de. Personnas: gradações do discurso político-religioso no Brasil pós-64. 
São Paulo: M.E. Aquino, 2003.p.241.  
96 Id. p. 240-241. 
97 ARAÚJO, João Dias de. Inquisição sem fogueiras (vinte anos da Igreja Presbiteriana do Brasil : 1954-
1974). 2 ed. Rio de Janeiro: ISER, 1982.p.76-87. 
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Reformadas (1973), da Associação dos Seminários Teológicos Evangélicos – ASTE 

(1972), além de não participar do “Dia Mundial de Oração”, e de não aceitar a versão da 

“Bíblia na linguagem de hoje.”98

   Analisamos neste tópico, o período “boanergista” (1966-1978). Cabe-nos 

analisar a IPB no período pós-boanergista, que coincide com o processo de 

redemocratização do Estado brasileiro. 

 

 

2.4 – A IPB e a redemocratização do Estado brasileiro 

 

 Em 1978, iniciou-se o período conhecido como pós-boanergista, com a vitória 

do presbítero Paulo Breda Filho na reunião do Supremo Concílio. Ele foi um legítimo 

sucessor de Boanerges Ribeiro, pois havia sido diretor-responsável pelo jornal “Brasil 

Presbiteriano” no período boanergista.  Era presbítero da Igreja Presbiteriana do 

Calvário, de Sorocaba-SP.    

Assim, se manifestou o recém-eleito presbítero Paulo Breda Filho. 

 

Pastores, presbíteros, docentes e presbíteros regentes estão aqui presentes numa 
significativa escolha e seus Presbitérios, que certamente tentaram nos enviar o 
que havia de melhor, para servir a Igreja Presbiteriana do Brasil. E é nesse 
espírito de consagração que nós nos dispomos a trabalhar nesta reunião 
ordinária do Supremo Concílio da nossa amada Igreja. E é o que nós esperamos 
de vós outros, que tenhais o espírito de sacrifício e de humildade necessária para 
bem servir a Igreja, vencendo posições de caráter muito individual, de um 
sentimento muito pessoal, olhando para a grandeza e a extensão do reino de 
Deus, nesta pátria e para os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, que mais 
insistentemente esperam de nós soluções urgentes e necessárias para o seu 
desenvolvimento.99

 
 

Ocorreu uma posterior reeleição de Paulo Breda Filho, com 303 votos na 

Reunião do Supremo Concílio de Goiânia, realizado entre 17 a 22 de julho de 1982.100 

O período da sua presidência coincidiu com a “abertura democrática do país.”. Esse 

processo de “abertura democrática” no Estado brasileiro representava a transição “dos 

                                                 
98 Id. p. 103. 
99 A fala do novo presidente. In: Jornal Brasil Presbiteriano. 15 jul. 1978.p.1. 
100 A maior assembléia geral da Igreja Presbiteriana do Brasil. In: Jornal Brasil Presbiteriano. ago. 1982. 
p. 1. 
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regimes militares para a adoção de medidas caracterizadoras de uma democracia 

relativa, responsável ou controlada, ainda, pelo sistema militar.”101

Esse processo de transição ainda controlado pelos militares, feito sem seguir 

um processo de grandes mudanças sociais. Da distensão lenta, gradual e segura do 

governo Geisel, passando pelo governo Figueiredo os processos de anistia, da volta do 

pluripartidarismo e da campanha das “Diretas-Já”, derrotada no Congresso e a eleição 

indireta de Tancredo Neves foram fatos mais marcantes do período. 

Em relação a presidência de Paulo Breda Filho ocorreu uma gradativa 

liberdade com restrições. Exemplo disso foi a reorganização da Confederação Nacional 

da Mocidade em 1978, sendo o secretário-geral da época, o Rev. Alceu Davi Cunha, 

pastor da Igreja Presbiteriana do Alecrim (Natal-RN).102

Foi registrado dessa forma, esse processo: 

 

A nova Confederação Nacional de Mocidade Presbiteriana será instalada no 
próximo dia 04 de Novembro, em culto solene, no templo da 1. Igreja 
Presbiteriana de Belo Horizonte. 
Nessa ocasião, estarão reunidos os membros da Junta de Trabalhos da Mocidade 
e o Secretário Geral, Rev. Alceu Davi Cunha, para, com a liderança da 
juventude presbiteriana, promover os passos definitivos para a instalação e o 
funcionamento do organismo maior que, em âmbito nacional congregará às 
Confederações Sinodais, as Federações Presbiteriais e as UMP. Realiza-se, 
assim, velha aspiração da mocidade presbiteriana, que vê consolidada a obra de 
orientação da igreja jovem, através de um trabalho coordenado da Junta e da 
Secretaria da Mocidade, visando a integração da nossa juventude na igreja. O 
Presidente do Supremo Concílio estará presente ao ato, sendo o pregador no 
culto de instalação.103

 
 

O fato da Confederação Nacional da Mocidade Presbiteriana estar tutelada pelo 

Presidente da Junta de Trabalho da Mocidade dificultou a autonomia dos jovens 

presbiterianos.104

Posteriormente, em 1982, trocou-se o Secretário-Geral da Mocidade, que 

passou à ser o Pastor Ludgero Bonilha. Porém, somente em 1986, após 8 anos da 

reorganização dos jovens presbiterianos, que ocorreu um novo Congresso Nacional, o 

10. realizado no Rio de Janeiro, com o título “Juventude Presbiteriana na dimensão do 

Reino de Deus,” elegendo Nailton Cotrin Heringer, como presidente nacional da UMP. 

                                                 
101 BICUDO, Hélio. Segurança Nacional ou submissão? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. p. 54.  
102 MOURA, Enos; et al. Eu faço parte desta história. São Paulo: Cultura Cristã, 2002.p.95-96. 
103 Instala-se a Confederação Nacional de Mocidade Presbiteriana. In: Jornal Brasil Presbiteriano. 01 
abr. 1978.p.1. 
104 Moura, Enos; et al. Eu faço parte desta história. São Paulo: Cultura Cristã, 2002.p.97. 
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Ele era dentista e presbítero em Governador Valadares-MG.105 Somente neste encontro 

é que foi reconhecido a Confederação Nacional da Mocidade Presbiteriana.106

Foram, portanto, 26 anos, de 1960 até 1986, aonde a UMP não teve sequer um 

presidente nacional que o representassem pela IPB. Neste sentido, uma estratégia para 

que a contestação jovem tão presente nas gerações das décadas de 1960 e 1970 fossem 

silenciados, com o intuito de manter o status quo boanergista. Continuou-se um 

processo de bajulação as autoridades, como era comum no período boanergista.  Assim 

foi relatada a transmissão de cargo de Geisel para Figueiredo. 

 

Após ter cumprido com a dignidade o seu mandato, o Presidente Ernesto Geisel 
transferiu a Presidência da República ao General João Baptista Figueiredo. Foi 
o primeiro evangélico que na história do Brasil, cumpriu um mandato 
presidencial, consagrando-se pela elevação de suas atitudes ante os problemas 
delicados que lhe foram propostos.Deixa um legado de honra ao seu sucessor. 
Abre um diálogo para o entendimento entre os grupos de opinião que debatem a 
problemática nacional. Demonstrou, em todo, pureza, de sentimentos e firmeza 
de propósitos. E soube guardar a fé preciosa que herdou de seus maiores. Isto 
ficou patente, na visita que fez em Juiz de Fora quando se avistou com o 
arcebispo, daquela cidade cidade  mineira, a quem declarou, segundo o 
noticiário da imprensa: ‘Eu não sou católico, mas um homem de fé que acredita 
em Deus e em Cristo.’107

 

O tom nostálgico de despedida ao governo Geisel, revestido da sua concepção 

anticatólica, agradou os oficiais da IPB, de como compreenderam a combinação do 

cristianismo com a ditadura.  

Num artigo, registrou-se a presença do engenheiro e então vice-presidente da 

República, Aureliano Chaves a Universidade Presbiteriana Mackenzie, na abertura do 

ano letivo. Na referida ocasião, Aureliano Chaves apresentou uma palestra sobre 

energia.108 A IPB, mostrava á partir das suas instituições, como no caso a Universidade 

Mackenzie manter sempre uma boa relação com as autoridades, buscando junto as 

mesma, um prestígio político. Outro registro em relação ao presidente Figueiredo, como 

exemplificado: 

 

Esse é um dos trechos da profecia de Isaías (Capítulo 58, versículo 7 a 14) que o 
presidente Figueiredo escolheu para ler, durante o almoço a sede do Clube do 
Congresso, em Brasília, com o Grupo Parlamentar Cristão marcou o 10. 
Encontro Nacional de Oração. A oração de graças foi feito pelo deputado Aldo 

                                                 
105 Id. p.169;172.  
106 Id. p.105. 
107 Geisel, um homem de fé In: Jornal Brasil Presbiteriano. 01 abr. 1979.p.1. 
108 Vice-presidente inaugura ano letivo no Mackenzie. In: Jornal Brasil Presbiteriano. 01 abr. 1979. 
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Figueiredo (PMDB-RS) e em seguida houve saudação pelo presidente do grupo, 
deputado Figueiredo Correa, leitura do Novo Testamento pelo deputado Nélio 
Lobato; oração pela pátria e seus líderes pelo deputado Daso Coimbra, objetivo 
do movimento pelo deputado Angelino Rosa, credo apostólico, pelo ex-
deputado Geraldo Freire; leitura do Novo Testamento pelo ministro  TFR, 
Romildo Bueno de Souza; meditação pelo deputado Igo Losso; comentários 
pelo deputado Herbert Levy e Vasco Neto; e minuto de oração silenciosa. O 
Grupo Parlamentar Cristão é constituído de cerca de 40 pessoas, mas do almoço 
participaram cerca de 160 parlamentares por eles convidados, além de 
integrantes do Grupo Judiciário Cristão e do Grupo Cristão da Assessoria do 
Executivo. Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados não 
compareceram, o primeiro por haver assumido compromisso; e o segundo, 
porque está doente. Ao término do almoço, o presidente Figueiredo autografou 
dezenas de exemplares da Bíblia e do Novo Testamento que parlamentares lhe 
apresentaram.109

 
 

Gradativamente, a IPB de forma camaleônica buscava se adaptar aos novos 

tempos, na medida em que a redemocratização estava prestes a acontecer. Percebemos, 

desta forma, que simultaneamente ocorrerão dois processos. Existiu um apoio ao 

governo Figueiredo, mostrando as relações amistosas com os cristãos, com o Grupo de 

Parlamentares Cristãos, uma espécie de bancada evangélica, que surgiu de fato com a 

Constituição de 1988.110 O outro aspecto está relacionado justamente com a Carta 

Magna, para saber e incorporar a contribuição evangélica na lei máxima do país. 

A IPB, como as demais igrejas evangélicas, sejam elas, protestantes (exceto, os 

luteranos) e pentecostais não foram do ponto de vista institucional, ameaças ao regime 

militar, como os teólogos da libertação do catolicismo. De fato, os teólogos da 

libertação da IPB, ao serem excluídos, permitiram a acomodação desta instituição ao 

sistema vigente.  Neste sentido, a IPB não possuía uma base popular. Apresentava-se 

sim, uma igreja aburguesada. Os que resistiram ao regime militar foram desligados, os 

que obedeceram a IPB, não contestaram o regime. No capítulo 3, visualizamos as 

resistências existentes na IPB, em figuras como Paulo Stuart Wright, Rubem Alves e 

Richard Shaull. 

Para fazer valer a influência enquanto Igreja na Constituição, havia 

recomendações aos eleitores evangélicos. Uma idéia, que posteriormente mostrou-se 

infundada, era a preocupação com a Constituição de 1988 adotasse o Catolicismo, como 

religião oficial, acabando com a liberdade religiosa existente. Esse boato, permitiu a 

criação da Bancada Evangélica. Nada mais natural do que a preocupação nas eleições 

                                                 
109 Figueiredo ora com parlamentares cristãos. In:Jornal Brasil Presbiteriano. 15 dez. 1980.p.16. 
110 Para maiores detalhes ver FRESTON, Paul. Protestantes e política no Brasil: da Constituinte ao 
Impeachment .Campinas, 1993. 304 f. Tese em Ciências Sociais (Doutorado). Universidade de Campinas. 

 



 102

parlamentares de 1986, já que os eleitos seriam responsáveis pela elaboração da 

Constituição de 1988. Sobre as eleições legislativas e 1986, assim se manifestou o 

periódico presbiteriano: 

 

Chegamos, agora as eleições, não só dos executivos e legisladores que farão à 
política, como, e principalmente, dos futuros constituintes, que ditarão as 
normas da futura política. E então ao assunto torna-se não só mais atual como 
mais importante. Nossas abordagens farão e serão vistas ao posicionamento a 
Igreja (quando dizemos Igreja, referimos stricto sensu, à Igreja Presbiteriana do 
Brasil, lato senso, aos evangélicos em geral) como também a atuação dos 
homens da igreja que, possivelmente venham a ser eleitos para esses cargos. 
Visto que a ação política na grande sociedade, nunca deverá ser feita 
diretamente através dos seus clérigos, os pastores, os seus órgãos, os concílios, 
e sim através dos seus leigos, devidamente conscientizados pela doutrinação 
bíblica, esse momento assume importância transcendente, pois a esses homens 
leigos que vierem a ocupar as cátedras parlamentares, confia a Igreja, sob o 
Espírito e a Missão sobremaneira responsável e altamente privilegiados de e, 
através da fragilidade da palavra, persuadir os seus pares a inseriram no texto na 
nossa Lei Magna, os mais caros princípios da Reforma, que a fizeram à 
prosperidade os povos que os adotaram nos séculos precedentes e que 
certamente trarão para o nosso povo, de mudanças tantas vezes sonhadas e 
nunca alcançadas. 111

 
 

Não há dúvida da preocupação da IPB de serem eleitos políticos evangélicos, 

ainda que a instituição não faça campanha a nenhum candidato ou partidos específicos. 

O legado da Reforma Protestante foi lembrado, seja na idéia de vocação, seja na idéia 

de progresso. Em relação à vocação reconhece-se que essa concepção mostra que os 

oficiais, que tem uma vocação religiosa que não combina com uma vocação política. 

Em outras palavras, o pastor não pode ser candidato para não confundir o palanque 

político com o púlpito. 

A distinção entre religião e Estado apareceu nesse princípio, pois.  

 

O poder público no regime democrático, não tem o direito de favorecer, 
financeira ou economicamente, determinado culto, determinada religião, ou 
determinada filosofia política, se este procedimento implica em subsidiar 
determinada facção política, determinada corrente religiosa em prejuízo de 
outras. Por esta razão, o Estado democrático é essencialmente leigo, sem ser 
necessariamente ateu. 112

  

                                                 
111 Editorial – O que a Igreja espera dos evangélicos eleitos. In:Jornal Brasil Presbiteriano. Nov. 
1986.p.1 
112 LALLI, Sabatini. A relação entre a religião e o Estado na nova Constituição. In:Jornal Brasil 
Presbiteriano. .nov. 1986.p.3. 
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Neste sentido, o Catolicismo, o Comunismo, o Capitalismo ultra-direitista e o 

racismo foram considerados inimigos da democracia, que deveriam permear os eleitores 

evangélicos a escolherem representantes que estão de acordo com esses princípios. 113  

 

A absoluta separação entre o Estado e as religiões; a absoluta liberdade de 
consciência, culto e pregação; o incentivo à instrução, ao trabalho e à disciplina, 
a defesa da família da moral e dos bons costumes; tudo isso está explícito no 
ensino dos Evangelhos, como princípios fundamentais para a felicidade do povo 
e foi resumida pelo salmista quando disse: ‘Bem-aventurado é o povo cujo Deus 
é o Senhor (Salmo 144:20-15).114

 
 

   O pastor Guilhermino Cunha foi uma espécie de porta-voz da IPB para os 

seus interesses em torno da Constituição de 1988. A idéia das denominações 

evangélicas, não obstante a criação da bancada evangélica no Parlamento brasileiro, 

mantiveram uma visão majoritariamente conservadora com preocupações mais restritas 

as questões da moral individual do que de uma ética social, além da luta pela liberdade 

religiosa, usado para criar um mínimo denominador comum que aglutinassem os 

evangélicos.  

  Quanto à ética social a IPB apresentou-se de forma tímida, dado o seu caráter 

burguês e a sua pequena inserção nas camadas populares, mas o medo criado em relação 

ao Catolicismo enquanto religião oficial na Constituição apresentou-se totalmente 

descabido, mas usado habilmente para a captação de votos para os candidatos 

evangélicos, na defesa dos interesses políticos da IPB, agora num governo civil. 

     Cabe-nos agora tecermos algumas observações sobre a influência dos EUA 

no discurso da IPB.  

  

         2.5 – “The American way of life” ou “The Puritan way of life”? 

 
Os EUA apareceram dentro do presbiterianismo brasileiro, como um modelo a 

ser seguido. Rubem Alves afirmou que “a ética social protestante, ao estabelecer uma 

conexão entre Protestantismo, democracia, liberdade e progresso, não se pode furtar a 

uma conseqüência inevitável: o elogio dos Estados Unidos da América do Norte como 

exemplo de excelência daquilo que o Protestantismo pode fazer por um povo.”115

                                                 
113 Editorial – O que a Igreja espera dos evangélicos eleitos. In: Jornal Brasil Presbiteriano. nov. 
1986.p.1 
114 Id. Ibid. 
115 ALVES, Rubem. Protestantismo e repressão. São Paulo: Ática, 1979. p. 236. 

 



 104

A pergunta que se faz, é como, na medida em que o calvinismo estadunidense 

influenciou a IPB, dentro do espírito do “Destino Manifesto” iria se portar durante a 

ditadura militar? A construção de um discurso teológico protestante estadunidense se 

sobrepôs neste sentido ao discurso teológico católico latino-americano e isso gerou 

profundas conseqüências sobre a IPB nos anos de chumbo. Em outras palavras, diria 

que a ética calvinista, como Weber demonstrou buscava sobrepujar o jeitinho brasileiro. 

Interessante, percebemos que o discurso militarista, proporcionado pela Escola Superior 

de Guerra (ESG) se revestia também da idéia de progresso e desenvolvimento, tendo 

sido formulado a partir do modelo estadunidense. Lançamos, assim, um olhar, que 

permite construir relações entre a IPB e o discurso esguiano, ambos bebendo de uma 

fonte estadunidense. 

O golpe de 1964, tendo apoio dos EUA, que se tornou o primeiro país a 

reconhecer  esse fato histórico, bem como o deslocamento dos seus navios para 

monitorar o litoral brasileiro eram claros indícios da importância do país no cenário da 

política externa em tempos de Guerra Fria 

Do ponto de vista religioso, a idéia de conversão ao presbiterianismo era 

marcada por uma conversão também aos aspectos civilizatórios estadunidenses, como 

exemplificado a seguir:  

 

Um analista do processo de conversão ao Protestantismo no Brasil observou 
que, converter-se ao Protestantismo é romper com as nossas tradições culturais 
e aderir às tradições culturais anglo-saxônicas. Nas menores coisas. Num dos 
maiores seminários protestantes na América Latina, as maneiras que os 
estudantes à mesa eram submetidos a um rigoroso controle de etiqueta 
americana, ao ponto de eles serem obrigados a comer bananas usando garfo e 
faca. As pequenas coisas são como lapsos freudianos: revelam as grandes 
estruturas ideológicas que permanecem não-ditas. Neste caso específico: a 
superioridade da cultura americana sobre a latino-americana. Não poderia ser de 
outra forma. A cultura latino-americana está impregnada da influência católica, 
da mesma forma como a cultura norte-americana é uma expressão do espírito 
protestante.116

 

A idéia de que as regras de etiqueta, imposta por uma cultura hegemônica 

sobre outra, no caso, a estadunidense sobre a brasileira; no campo seja do Estado, seja 

na religião, lançam a idéia de uma coesão social, que perpassa o campo político. Neste 

sentido, entendemos que na IPB e na sua relação com o Estado brasileiro, a idéia do 

“the american way of life” se confundiu com a idéia do “the puritan way of life”, ou 

                                                 
116 Id. p.237. 
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seja, a idéia de desenvolvimento e progresso no sentido político e econômico de uma 

nação ou dos indivíduos, no imaginário calvinista, eram sinais visíveis da graça divina 

sobre o povo ou presbiterianos, que haviam tido um comportamento moralmente 

exemplar. 

Lembremos desse exemplo, para mostrar que “civilizar”, dentro da ética 

calvinista foi para a IPB durante o regime militar, trazer uma concepção eclesiástica que 

reproduziu os EUA como modelo, pois nesse ideário o Ocidente racional, científico, 

capitalista, produtivo era um sinal de sua superioridade sobre outros povos, ou dentro da 

sociedade brasileira do que a IPB sobre outras expressões religiosas mais tipicamente 

nacionais. 

Os problemas sociais, como, a fome, a miséria, o analfabetismo, o desemprego 

eram vistos mais no campo da moral do que uma análise das suas estruturas. Assim, a 

conversão representava uma resposta às questões, pois se converter, “ser um eleito” 

dentro dessa concepção representava um avanço nas suas questões sociais, pois as 

maiorias dos novos convertidos trariam consigo uma melhoria de sua condição 

financeira.  

Sobre isso, Rubem Alves diz: 

 

Quais as causas da pobreza? Responde o articulista que ela se deve à debilidade 
ou certas condições mórbidas com as quais o pecado faz com que muitos 
venham ao mundo e das quais não se podem libertar. Em outras palavras, por 
detrás da pobreza está o pecado. É o pecado que cria a debilidade e impedem o 
pobre deixe de sê-lo. Seria possível usar a mesma lógica para se entender a 
riqueza? Creio que sim. Os ricos seriam aqueles que, livres destas condições, 
podem, pelo trabalho, acumular riqueza. Desta forma, o pobre deixa de ser uma 
simples desgraça econômica. É interpretada como desgraça moral e espiritual. 
Nota-se que não existe nenhuma interferência a determinantes estruturais. O 
problema da pobreza e a “benção” da riqueza se interpretam em função as 
condições morais e espirituais de cada indivíduo.117

 
 

Resolver as questões sociais por parte dos convertidos não representava a sua 

interferência para mudar as estruturas sociais vigentes, mas era um paliativo para ajudar 

os excluídos sociais. Sendo assim, o “boanergismo” era representado primeiro pela 

conversão e depois pela questão social, distinto do que hoje chamamos de “teologia de 

missão integral” que trabalha com as duas questões de forma simultânea ou mesmo da 

Teologia da Libertação. Entendemos que o menor resquício de prioridade da questão 

social dentro da IPB no período analisado era visto pejorativamente como “esquerdista”, 
                                                 
117 ALVES, Rubem. Protestantismo e Repressão. São Paulo: Ática, 1979.p.220-221. 
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“comunista”, dificultando a inserção dos presbiterianos entre os pobres ou num projeto 

popular, como existente, por exemplo na Teologia da Libertação. 

O fato da Teologia da Libertação não ter saído vitoriosa na IPB, dificultava o 

conhecimento da realidade social brasileira, de entender as suas demandas, mais 

sintonizadas com uma ética moral puritana importada dos EUA, do que uma ética social 

latino-americana. 

A construção de identidade da IPB era na verdade uma contra-identidade, pois 

se contestava a influência do catolicismo na esfera pública (o Estado) ligando-o ao 

atraso, autoritarismo, ociosidade, superstições típicas da América Latina ibérica; frente 

à opulência, a democracia, progresso, na concepção “boanergista”.  

Jaime Wright, pastor presbiteriano, reconhecia a influência dos EUA.  

 

Com uma posição internacional afirmativa, independente que não tolera 
ingerências de quem quer que seja, condicionada pelo seu caráter próprio e seus 
legítimos interesses, o Brasil não se distrai dos compromissos assumidos com 
os irmãos da família continental. Consideramo-nos membros natos do mundo 
livre, consideramo-nos e exigimos o direito à liberdade de tratar dos nossos 
interesses, onde quer que careçam de defesa. (....) Ninguém pode negar que a 
América Latina tem tido uma parte preponderante em fazer os Estados Unidos 
uma nação poderosa e rica. Pois já por muitas décadas a maior proporção das 
importações dos Estados Unidos é o resultado do nacionalismo – um 
nacionalismo que se livrou do jugo colonial inglês, que não permitiu nenhuma 
influência em seus assuntos por poderes estrangeiros e que foi a posição 
extrema de proclamar o seu “direito” de interferir nos assuntos do hemisfério 
através da Doutrina Monroe. Para o americano, este foi e continua a ser o bom 
nacionalismo, um nacionalismo que procura defender os seus próprios 
interesses.118

 
 

A visão de Jaime Wright, que considerava o imperialismo estadunidense 

maléfico a sociedade brasileira, pois levou do extremo da libertação em relação à 

metrópole a interferência na América Latina. O ponto de vista conservador clássico era 

favorável aos EUA. Enxergava o catolicismo como maldição e o protestantismo como 

bênção. Os problemas brasileiros eram em grande medida, porque grande parte da 

população não havia se convertido, logo não adotando o progresso do “american way of 

life” nem a sua moralidade ”the puritan of life”, vistos como duas faces da mesma 

moeda. 

A ausência de uma ética moral calvinista derivado de um processo de 

conversão era uma das causas das péssimas condições sociais do país. Na medida, em 

                                                 
118 WRIGHT, Jaime. Expectativas na América Latina. In: Jornal Brasil Presbiteriano. set. 1962.p.2. 
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que o discurso esguiano, apresentava a idéia que só a ordem gera o progresso, 

apresentava também um fundo moralizante, demonstrado pela censura, pela obediência 

aos valores cívicos elevados, a IPB vindo a reboque do Estado militar, reproduzia esse 

discurso. 

De um lado, a IPB com o seu tom “boanergista” conservara-se governista, 

como garantia da sua continuidade institucional, sem ser importunado pelo Estado; de 

outro, legitimava a sua visão de um mundo moralizante pela ética do não-fazer (anti-

tabagista, antialcoólico, a favor da censura, pois proibia filmes impróprios e imorais). 

Desenvolve-se também uma idéia de coesão social no seu discurso interno. 

A coesão social, de acordo com os pressupostos durkheinianos, engendra uma 

coesão social. Na IPB, ressalta-se o texto bíblico paulino, que defende a idéia de corpo, 

em I Coríntios 13. Ou seja, a solidariedade entre os membros de uma comunidade 

presbiteriana deve transmitir a idéia de solidariedade e coesão social e nunca de 

contradições. Na medida aonde a formulação ideológica vindo dos EUA, tanto do 

Estado quanto da IPB, permite a sua sobrevivência, enquanto definidora de sentido e 

normatizadora de conduta.  

Num clima de Guerra Fria, em termos globais e de ditadura militar de direita 

no Brasil, o enquadramento ideológico da IPB tornou-se mais evidente. Esse 

enquadramento ideológico dependia, portanto, da capacidade dos EUA de impor os seus 

valores. Os valores civilizatórios estadunidenses tinham como canais, as instituições de 

ensino, como, por exemplo, a Universidade Presbiteriana Mackenzie; os canais de TV, 

inseridos com os tele-evangelistas; nos hinos e cânticos entoados nas congregações; na 

literatura de cunho conservadora ou até mesmo fundamentalista.  

Um dos hinos119 mais cantados nos meios presbiterianos, tinha na letra “Alvo 

mais que a neve, Alvo mais que a neve! Sim, nesse sangue lavado, Mais alvo que a neve 

eu estou.”120  A idéia de neve, num país tropical como nosso, mostrava a 

descontextualização da mensagem evangélica no Brasil, bem como a influência 

estadunidense.  

José Bittencourt Filho, citou as “missões de fé”, que eram estruturas 

transconfessionais evangélicas, que buscavam o treinamento de líderes evangélico, nas 

                                                 
119 Cf. MENDONÇA, Antônio Gouvêa. O celeste porvir – a inserção do protestantismo no Brasil. São 
Bernardo do Campo e São Paulo: ASTE, UMESP e Pendão Real, 1995.p.224-240. Classifica-se os hinos 
protestantes 4 tipos: pietistas, peregrino, guerreiro e milenarista. 
120 LATTA, E.R.; WRIGHT, H.M. Pureza no sangue de Cristo In: Hinário Novo Cântico. 11 ed. São 
Paulo: Cultura Cristã, 1998. Hino n. 269. p. 239. 
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áreas de “educação teológica, educação religiosa e evangelismo.”121 Imbuídos de uma 

ideologia conservadora,  

 
As Missões de Fé, transconfessionais por definição, a partir de projetos assistenciais 
e/ou culturais adotavam uma linha de proselitismo que conjuga pensamento 
fundamentalista, atitude sectária e anticomunismo ferrenho Ao contrário da Igreja 
Eletrônica, não divulgavam amplamente seus trabalhos, quando muito o faziam de 
forma discreta, para um público previamente selecionado. Sua eficiência era 
demonstrada tanto pelos quadros que formavam publicações que editavam e 
distribuíam, como pela qualidade dos eventos que realizavam, e o apoio (discreto) que 
conferiram às igrejas. Dessa maneira foram acumulando prestígio e inspirando 
confiança nas burocracias dirigentes das denominações históricas, que paulatinamente 
foram entregando a essas Missões o controle de boa parte da formação dos jovens, quer 
no plano da educação teológica, quer no da educação religiosa. Assim, não se tornou as 
virtuais controladoras do discurso religioso, como obtiveram livre trânsito entre as 
igrejas para disseminar conteúdos ideológicos. 122

 
 

A idéia catastrófica de que uma crise moral e cultural, havia secularizado a 

sociedade, permitiu que o discurso, notadamente na era Reagan defendesse as ditaduras 

militares latino-americanas, porque as democracias latino-americanas foram 

responsáveis pela decadência dos valores cristãos e da “boa ordem.” Assim, caberia 

com as ditaduras instaladas, reaver o sentido de autoridade para combater a desordem 

até então vigentes.123

Como parte dessas estratégias, grandes capitais provenientes do protestantismo 

estadunidenses foi investida no Brasil, bem como na América Latina. Sendo assim, o 

interesse de enviarem missionários e capitais provenientes dos EUA, com uma visão 

conservadora revelava também uma dimensão religiosa no imperialismo estadunidense, 

buscando a acomodação ou a expulsão das forças sociais divergentes da IPB frente aos 

seus ideais.  

Percebemos que, ao mesmo tempo que a IPB defendia valores cívicos, aceitava 

acriticamente os postulados do “american way of life”. A tarefa de transpor o discurso 

normatizador e moralizante do calvinismo estadunidense para o calvinismo brasileiro, 

passava pela incorporação e aceitação do puritanismo, como forma de uma vida mais 

elevada e embora obedecendo à noção regeneradora, normativa e moralizadora do 

militarismo, não atingiu maior visibilidade e penetração nas populações desfavorecidas. 

                                                 
121 BITTENCOURT Filho, José. Matriz religiosa brasileira – religiosidade e mudança social. Rio de 
Janeiro e Petrópolis: Vozes e Koinonia., 2003. p. 146. 
122 Id. p.147. 
123 Id. p. 158-159. 
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A IPB era nacionalista ao defender e reforçar o conservadorismo militarista, 

mas era pró-EUA, no sentido religioso, ao reforçar uma ética moral individual, que 

fortalecia a concepção capitalista de sociedade dentro do cenário de Guerra Fria.  

Em outras palavras, a aparente contradição na IPB entre o nacionalismo e a 

adoção do “the american way of life” era absorvida em ambos, pelo conservadorismo 

político, que favorecia os EUA, na bipolarização da Guerra Fria e o Estado na 

manutenção do seu poder. Em termos práticos, o fato da cultura do brasileiro ser avessa 

a normatização de conduta, nos pareceu um entrave ao crescimento da IPB, na medida 

em que legitimava o discurso que tendia ao fundamentalismo estadunidense em terras 

brasileiras. Se do ponto de vista político, o discurso nacionalista era evidente; nas 

liturgias, na literatura, na ética, na mentalidade, na música, no capital e envio dos 

missionários, seja de forma direta ou indireta, o discurso o “the american way of life” 

era forte. 

A brasilidade era reconhecida pela IPB em termos políticos, mas não em 

termos religiosos, pois se negavam os elementos católicos, afros ou sincréticos, como 

valores nacionais. Esse aspecto, contudo não criou atritos com o Estado, que respeitou a 

liberdade religiosa, desde que não interferisse na política de desenvolvimento nacional. 

Cabe - nos no próximo capítulo, analisar as questões internas da IPB, que colocavam em 

atrito os dois pólos divergentes. 
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CAPÍTULO 3 
 

 “IPB, AME-A OU DEIXE-A.” A BIPOLARIZAÇÃO DA IPB. 

 

Neste capítulo buscamos uma análise dos dois pólos de pensamentos 

existentes. Um de linha conservadora (“boanergista”) e outro chamado de teologia da 

libertação. 

 

3.1 – O pensamento hegemônico “boanergista” 

 

Chamamos de período “boanergista”, o período entre 1966-1978, caracterizado 

pela presidência da IPB, do pastor Boanerges Ribeiro. Mesmo após esse período, o 

“pós-boanergismo” manteve as diretrizes do seu antecessor, aceitando a visão política 

defendida pelo regime militar (1964-1985). 

Considerando o papel político dos evangélicos brasileiros, diversos pensadores 

buscaram uma nomenclatura para defini-la. Para Paul Freston, esse período é chamado 

de “baluarte da ditadura”1; e para Rubem Alves, o “protestantismo de reta doutrina,” 

definida pela sigla PRD,2 tendo o “boanergismo”, como expressão máxima dessa idéia 

na IPB, dissociando a idéia da relação entre protestantismo e democracia. 

O fato da IPB não ser multiclassista com a ausência de um base popular, 

facilitou uma assimilação ou acomodação institucional, como neste caso, de apoio ao 

regime militar quando pedida ou relegada a sua invisibilidade. 

Valdir Gonzáles Paixão Júnior, na sua visão e avaliação do perfil de Boanerges 

Ribeiro, viu duas características: a concepção carismática e o autoritarismo.3  

Seu perfil carismático se associava constantemente com a idéia que nos 

momentos de crise institucional, caberia o caráter carismático e messiânico para 

resguardar e gerenciar a burocracia institucional. Assim como na ditadura militar de 

linha conservadora, o golpe serve como justificativa para salvar a nação do perigo 

“vermelho” ou seja o socialismo; e guardadas as devidas proporções, a figura de 

                                                 
1 FRESTON, Paul. Dilemas políticos do protestantismo latino-americano. In: 
www.iquadrangular.sdnet.com.br/estudos/O%20futuro%20n%E3o%20ser%E1%20protestante.doc. 
Acesso em 25 Out. 2006.A única exceção foi a Igreja Evangélica de Confissão Luterana  (IECLB), que 
em 1970 lançou o Manifesto de Curitiba, crítica ao regime militar vigente. 
2 ALVES, Rubem. Protestantismo e Repressão. São Paulo: Ática,1979.  
3PAIXÃO Júnior, Valdir Gonzáles. A era do trovão: poder e repressão na igreja Presbiteriana do Brasil 
no período da ditadura militar (1966-1978). São Bernardo do Campo, 2000.330f. Dissertação em 
Ciências da Religião (Mestrado). Universidade Metodista de São Paulo.p.180-190.  

  

http://www.iquadrangular.sdnet.com.br/estudos/O%20futuro%20n%E3o%20ser%E1%20protestante.doc
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Boanerges Ribeiro, como presidente do Supremo Concílio a partir de 1966, para 

resguardar a IPB da Teologia da Libertação. 

O autoritarismo representava o caráter personalista e paternalista, pois na visão 

“boanergista”, torna-se necessário uma postura de linha-dura para preservar o controle e 

o gerenciamento da IPB, enquanto instituição. Ele “(...) tinha um perfil de uma pessoa 

austera, de fortes convicções e que mantinha uma postura de censura àqueles que 

porventura, entravam em qualquer tipo de oposição ou litígio às suas convicções ou as 

convicções propugnadas por aqueles que com ele estavam.”4

Um dos grandes trunfos do pastor Boanerges Ribeiro foi sem dúvida, a sua 

capacidade de articulação e aglutinação em torno das suas idéias, além da sua 

capacidade intelectual. Em 1965, o jornal “Brasil Presbiteriano”, por ocasião da eleição 

como redator do referido periódico, trouxe o seu currículo. Assim foi descrito: 

 

Nosso diretor é pastor da Igreja Presbiteriana do Calvário, no Brooklin Paulista, 
São Paulo, Capital. Trata-se de uma congregação jovem, dinâmica, que se 
expande com rapidez. Foi fundada pelo atual pastor, há 11 anos e tem tido o 
Rev. Boanerges no pastorado desde a fundação. 
O recém-eleito Diretor do Brasil Presbiteriano regressou dos Estados Unidos, 
onde trabalhou na “Igreja do Norte”, como “trabalhador fraternal”, por isso 
comissionado pela IPB. 
Representou oficialmente a IPB durante os anos de sua permanência nos 
EE.UU.,tendo tido especial atuação nas negociações para a transferência do 
Mackenzie para a IPB, bem como na obtenção de fundos para a construção do 
templo da Igreja Nacional, em Brasília. 
O Rev. Boanerges Ribeiro, presidiu o Sínodo Meridional na IPB; o Presbitério 
de São Paulo, e o Presbitério de Bauru, fundou e dirigiu até a sua consolidação a 
Casa Editora Presbiteriana; redator do boletim da campanha do Centenário; foi 
secretário executiva da Comissão do Centenário; secretário executivo do 
Conselho Inter-presbiteriano; secretário de Educação Cristã no Sínodo 
Meridional. (...). Escreveu os livros: “O apóstolo dos pés sangrentos”, “Seara  
em fogo”, e “O padre protestante”. 
A propósito em seu livro “Ordem e Progresso”, assim menciona Gilberto Freyre 
o livro do Rev. Boanerges: “ Foi bom que tivesse sido já escrita a biografia de 
um pioneiro da propaganda protestante no Brasil: O padre protestante (S. Paulo, 
1950) pelo Pastor Boanerges Ribeiro.”  
Nosso diretor é membro da Sociedade de Estudos Históricos da Universidade de 
São Paulo. Tem feito preleções no Seminário da IPB. No Seminário 
McCormick College, em Chicago, III, no Tarkio College, Missouri. Colaborou 
em revistas nacionais e revistas norte-americanas. 
Fez na Universidade de Syracuse, N.Y., curso pós-graduado de jornalismo, ali 
permanecendo por 2 semestres escolares. Serviu em numerosas outras 
comissões da IPB, desde sua licenciatura pelo presbitério de Botucatu em 
janeiro de 1942, e ordenação pelo mesmo presbitério, em janeiro de 1943.5

 
                                                 
4 Id.p.190. 
5 Boanerges Ribeiro eleito. In: Jornal Brasil Presbiteriano.Fev. 1965.n.2.ano VIII.p.1.  
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Não há dúvida, que o currículo de Boanerges Ribeiro, permitiu uma ampla rede 

de relacionamentos, levando a presidência da IPB. Sua capacidade intelectual e sua 

descendência agradavam aos setores conservadores da IPB.  Sua capacidade intelectual, 

a defesa de princípios cristãos, o capacitaram no discurso do jornal “Brasil 

Presbiteriano”, como capaz de imprimir o progresso na IPB.6

As características que marcaram o “boanergismo” foram o antimodernismo, o 

antipentecostalismo, o antiecumenismo (sobretudo, o anticatotilicismo) e o 

anticomunismo, derivando daí a crítica em relação ao Evangelho Social e a Teologia da 

Libertação.7 Essas características permanecem no período “pós-boanergista” do recorte 

histórico desta dissertação. 

A IPB, enquanto, contando com um caráter “boanergista,”permitiu uma 

construção de mundo, definidora de realidade, contando com o uso  de rótulo para 

definir os amigos e os inimigos. O prefixo “anti”, definiu os inimigos. Como bem nos 

lembra Rubem Alves. 

 

Falar da ideologia protestante é falar de nomes, de rótulos, nomes e rótulos que 
os protestantes aplicam sobre si mesmos, sobre o seu mundo, sobre o seu corpo 
e sobre o seu eros. E, inversamente, olhando para os seus corpos, seus rostos, 
suas mãos, seus amigos e inimigos, ódios e amores, seus locais proibidos e 
permitidos, teremos pistas para compreender a sua linguagem. Religiões são 
organizações simbólicas do mundo.8

 
 

Esse mapeamento da linguagem, daquilo que é permitido e daquilo que é 

proibido, definido do ponto de vista religioso, muitas vezes, como dogma, refere-se a 

aquilo que permite o reforço do caráter institucional, no caso da IPB. Definem-se como 

num jogo de xadrez, aonde as peças cumprem as suas posições e funções, pois o que 

importa é respeitar o jogo, já que a peças fazem jogadas previamente determinadas. Não 

se inventam novas jogadas, mas sim obedecem cada peça a sua respectiva função. 

A formulação ou a construção de uma identidade religiosa da IPB, passou, sem 

dúvida, pela hegemonia “boanergista”, na medida em que o controle da burocracia 

institucional, faz com que, numa metáfora, as peças de xadrez sejam movidas pela sua 

iniciativa. 
                                                 
6 Eleito o Rev. Boanerges Ribeiro Presidente do Supremo Concílio. In: Jornal Brasil Presbiteriano. 
n.14,15 e 16. 15 jul e 15 ago. 1966.p.1.  
7  Cf. ALVES, Rubem. Protestantismo e Repressão. São Paulo: Ática, 1979.p.242. 
8 ALVES, Rubem. Dogmatismo e  tolerância. São Paulo: Paulinas, 1982.p.24-25. 
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Afirmamos que o “boanergismo”, dentro do microcosmo da IPB e guardada as 

devidas proporções, trouxe o espírito e a idéia de controle burocrático institucional, o 

que chamamos de vigilância, seja ele de origem intra-eclesiástica, ou seja, dentro da 

esfera  dos membros da IPB, quer seja, vertical, dos pastores para com os fiéis; ou 

horizontal, de pastor para pastor ou de fiel para fiel, além da vigilância extra-

eclesiástica, do Estado para a IPB. O “boanergismo” não trouxe problemas para o 

Estado, pois foi cooptado pelo mesmo. 

O pastor Boanerges Ribeiro preocupava-se na manutenção  de uma tradição, 

marcada pela normatização de conduta e um pensamento político conservador. 

Valoriza-se a Confissão de Fé de Westminster, e os Catecismos Maior e Menor, como 

forma de padronizar condutas. Não existia meio-termo ou áreas cinzentas no 

pensamento “boanergista” ou mesmo na tradição eclesiástica, pois a dúvida não deve se 

estabelecer sobre a IPB. Sendo assim, a tradição e os documentos confessionais, ou seja, 

o passado, responde sempre os problemas do presente, não permitindo inovações 

teológicas, políticas e sociais na igreja.  

Em outras palavras, as dúvidas não devem perpassar a instituição e a tradição 

da IPB de passar das divergências de opinião e liberdade de consciência para uma 

ortodoxia, como de fato ocorreu com o “boanergismo”. Os papéis históricos já estavam 

previamente definidos e sacralizados. As relações de poder entre os “boanergistas” e os 

“teólogos da libertação” pela busca do poder hegemônico da IPB, representava a idéia 

de quem define a verdade, as condutas que devem ser padronizadas pelos fiéis, que 

representam também um maior ou menor grau de abertura democrática para o debate 

das questões eclesiásticas. 

A elasticidade institucional, o que chamamos aqui no período “boanergista”, da 

capacidade de acomodar os divergentes e/ou silenciá-los internamente na IPB, não 

foram conseguidos, pois não mantiveram a corrente da esquerda dentro da instituição. 

Foram silenciados sim, mas com a expulsão voluntária ou involuntária de diversos 

pastores, sem se acomodarem ou ficarem silenciadas dentro da instituição. Os “Hélders 

Câmaras” presbiterianos, como Rubem Alves e Paulo Stuart Wright, entre outros, saíam 

da IPB, pois a capacidade “boanergista” ou para usarmos a citada expressão, 

elasticidade institucional foi muito pequena e não os tolerou, trazendo um slogan “IPB, 

ame-a ou deixe-a”, um trocadilho na época, como o lema da ditadura “Brasil, ame-o ou 

deixe-o”. 
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Um dos legados característicos mais fortes do “boanergismo” foi sem dúvida à 

concepção anticatólica. Claro, que o “boanergismo” enquanto uma construção histórica 

dentro da estrutura burocrática da IPB, exerceu e buscou uma legitimação desse 

discurso oficial, como já disse Peter Berger. “Os processos fundamentais de 

socialização e controle social, na medida em que tem êxito, servem para atenuar essas 

ameaças.”9

Neste sentido, entendemos que a legitimação do anticatolicismo enquanto visão 

e mundo “boanergista” se apoiou nos artigos publicados no jornal “Brasil 

Presbiteriano”. Não “apenas” o anticatolicismo, mas como qualquer vestígio de 

ecumenismo foi abolido. 

Rubem Alves definiu uma sociedade idealizada na visão protestante, 

mostrando uma profunda visão antiecumênica e sobretudo anticatólica. 

 

A melhor sociedade possível será aquela em que todos forem protestantes. Uma 
sociedade protestante será livre, democrática e rica. Será livre e democrática 
porque o “livre exame” e apropria organização políticas das Igrejas Protestantes  
o exigem. Será rica porque o senso de responsabilidade individual, exigido pela 
doutrina da mordomia, e a bênção de Deus sobre aqueles que se submetem à 
Sua vontade, produzirão o máximo do bem-estar econômico. A Igreja Católica, 
entretanto, é a antítese da liberdade. A sua doutrina é uma corrupção da verdade 
evangélica. Portanto, os países sob o seu domínio nem poderão produzir formas 
democráticas de governo e nem serão abençoados por Deus com a riqueza.10

 
 

Nessa visão protestante havia uma associação do protestantismo com a 

democracia, riqueza, desenvolvimento e bênção divina, em contraponto ao catolicismo 

ligado ao totalitarismo, pobreza, atraso e maldição divina. Neste sentido, o 

“boanergismo” se contradiz, pois o apoio à ditadura foi contra o ideal democrático 

pregado. 

O discurso interno e hegemônico estabelecido pelo “boanergismo” apresentava 

uma afinidade eletiva com a ditadura militar. Os regimes militares de cunho 

politicamente conservador, frequentemente conseguiram o apoio das igrejas com o 

mesmo tipo de ideologia, daí o resultado é que neste tipo de sistema político, os direitos 

civis são largamente desrespeitados, contudo, a liberdade religiosa foi mantida. Foi o 

caso da IPB, que sob influência “boanergista” manteve a sua liberdade religiosa, 

                                                 
9 BERGER, Peter. O dossel sagrado: elementos para uma teoria sociológica da religião. Organização: 
Luiz Roberto Benedetti. Tradução: José Carlos Barcellos. São Paulo: Paulus, 1985.p.42. 
10 ALVES, Rubem. Protestantismo e Repressão. São Paulo: Ática, 1979.p.232. 
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facilmente compreensível na medida em que apoiou a ideologia militarista, legitimado 

no discurso eclesiástico. 

O jornal “Brasil Presbiteriano,” num dos seus artigos, buscava construir 

também uma afinidade eletiva entre o catolicismo e o totalitarismo. Ao reproduzir um 

artigo de D. Estevão Bittencourt e a sua concepção de liberdade do ser humano, 

entendia que o referido padre não permitia a escolha das opções religiosas para os 

indivíduos, mas permitia outras escolhas nas outras dimensões do ser humano. Esse 

exemplo relacionava que o fato do indivíduo não poder fazer as suas escolhas religiosas 

fora do espaço institucional do catolicismo, deformava  conceito de liberdade. Daí, para 

associar o catolicismo com o totalitarismo era bastante lógico.11

A idéia de livre exame era negada na própria organização institucional do 

catolicismo, ou seja, na própria estrutura. Essa concepção representava um conflito 

entre a verdade tida como objetiva no catolicismo, mas vista como subjetiva no 

protestantismo. A contradição na IPB, era que na medida em que o “boanergismo” se 

formalizou e se institucionalizou os seus pontos de vistas pretendiam ser permanentes, a 

subjetividade oriunda da Reforma Protestante do século XVI deixou de existir. Deixa de 

ter o lema “Igreja reformada, sempre se reformando” para ter “Igreja reformada, sempre 

se institucionalizando.” 

Um dos assuntos que os presbiterianos acompanhavam com interesse foi o 

Concílio Vaticano II. A idéia de uma “reforma” na Igreja Católica para os 

“boanergistas” não podia aproximar doutrinariamente e ideologicamente o catolicismo 

do presbiterianismo.  Na concepção “boanergista”, de cunho conservador, tanto do 

ponto-de-vista religioso quanto político, o Concílio Vaticano II se ressignificava, 

quando abolia as missas em latim para adotar as missas em línguas nacionais, trazendo 

uma maior abertura para o diálogo inter-religioso. Mudava-se mais a forma no 

Catolicismo para assimilar novos fiéis, sem mudar a estrutura no pontificado de João 

XXIII. Segundo um dos articulistas dos periódicos presbiterianos, descreveu a situação 

da seguinte forma.  

 

É do conhecimento de todos que a Igreja Católica se reuniu em Concílio ao qual 
deu o nome de Concílio Ecumênico Vaticano II, com o objetivo não só de 
estudar a relação com outros credos religiosos, mas também de promover uma 
reforma na própria igreja. Se assim é, devemos, portanto, considerar a Igreja 

                                                 
11 Cf. SARMORO, Dante Roreto. Liberdade e Romanismo. In: Jornal Brasil Presbiteriano. 15 jan. 
1966.n.2.p.7. 
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Católica, em face desses dois temas: que é que ela se reformou e qual a sua 
relação para conosco, uma vez que pertencemos a um credo religioso 
completamente diferente do Católico Romano. Tenha-se em mira que eu disse 
completamente diferente. (...) A respeito das reformas de doutrinas na Igreja 
Católica vamos deixar que o Papa João XXIII fale. (...) o espírito cristão, 
católico e apostólico do mundo inteiro, espera um progresso na penetração 
doutrinal e na formação das consciências, em correspondência mais perfeita 
com a fidelidade e a doutrina autêntica; ma também este seja estudada e exposta 
por meio de formas e indagação e formulação literária do pensamento moderno 
(...). Por essas afirmações do Papa João XXIII podemos perceber que ele está 
prevenindo que não vai mudar os princípios doutrinários, mas apenas seguindo 
os métodos e pensamentos modernos.12

 
 

Segundo o articulista, o catolicismo ao não mudar os seus erros doutrinários e 

apenas a forma, repetia ao longo dos séculos, a heresia de cultuar santos, imagens, da 

extrema-unção, da penitência, do papel do padre, entre outros. A identidade 

presbiteriana sob as diretrizes “boanergistas” se afirmava certamente marcada pelo 

calvinismo, pela obediência a Confissão de Fé de Westminster, caracterizando também 

uma ortodoxia na IPB. Assim, torna-se necessário reconhecer a diferença em relação ao 

Catolicismo, pois a identidade presbiteriana afirmava-se pela diferença, naquilo que 

chamamos de contra-identidade. A identidade presbiteriana era uma contra-identidade 

do catolicismo.  

Derivava dessa postura a participação do catolicismo na CMI, junto com outros 

grupos protestantes, na qual a IPB não aceitava, pois nessa linguagem, dialogar com o 

catolicismo era sentar com o “herege”, abertura de um espaço aonde a doutrina seria de 

alguma forma relativizada. 

A leitura da visão “boanergista” expressada constantemente no jornal”Brasil 

Presbiteriano” representava que a abertura da Igreja Católica para o ecumenismo era 

uma estratégia vinda de Roma para não perder fiéis para outras religiões, sendo que o 

campo protestante não deveria participar desse diálogo inter-religioso, pois essa postura 

ao relativizar os valores doutrinários, abria espaço para a assimilação de doutrinárias 

católicas por parte da IPB. Os “boanergistas” desejavam evitar isso, se negando a 

participar de organismos ecumênicos nos quais o catolicismo estava presente. 

Na concepção “boanergista”, havia a necessidade de rechaçar uma possível 

unidade envolvendo protestantes e católicos, pois o catolicismo não reconhecia a Bíblia 

                                                 
12 MONTENEGRO, L. A Igreja Católica em face da Reforma e do Ecumenismo. In: Jornal Brasil 
Presbiteriano. 01 out. 1967.n.19.p.7. 
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como a única autoridade de fé e sim a infalibilidade papal, nem o sacerdócio universal 

dos crentes e a unidade espiritual dos fiéis. 

João Dias de Araújo em seu estudo, enxergou seis pontos nos quais o anti-

ecumenismo foi vitorioso na IPB.13 O primeiro fator analisado foi o medo da inovação. 

As igrejas conservadoras possuem uma tendência de construção da realidade a partir e 

um dogmatismo e uma lógica binária pecado\santificação, não estando preparadas para 

responder questões em áreas cinzentas ou obscuras a essa lógica, fortalecendo repostas 

prontas aos problemas antigos. Na medida em que a própria dinâmica da sociedade 

pedia novas respostas a igreja, ela tende-se a apegar a sua tradição institucional, 

recusando a sua modernização ou inovação. 

O segundo aspecto foi o anticatolicismo ligando-se a própria rejeição de fazer 

parte do CMI, na qual o Concílio  Vaticano II foi simpático.  

Considerando as diversas vertentes no qual o anti-ecumenismo, e sobretudo, do 

anticatolicismo estava inserido, percebe-se de certa maneira que muitos presbiterianos 

ao se converterem do catolicismo, ao negar o seu passado religioso construíram novas 

visões de mundo, embora estando arraigada a uma mentalidade católica. Sobre isso, 

afirmou-se que  

 

A forte reação dos protestantes contra os católicos não impediu uma forte 
interação entre o protestantismo e a mentalidade formada pelo “background” 
católicos dos convertidos. Em algumas ocasiões isto levaria ao autoritarismo, ao 
clericalismo, ao conservadorismo teológico e ao legalismo, e a uma forte 
suspeita de qualquer inovação nas novas igrejas que surgiram.14

 
 

A ética da minoria, o gueto protestante, passou da contradição de ser uma 

comunidade sem importância na vida social devida ao seu complexo de inferioridade, 

atuando defensivamente  para a manutenção e sobrevivência para um complexo de 

superioridade, visto como melhores no meio dos católicos, considerados como 

pecadores e supersticiosos, no seu discurso interno.15

Havia uma afinidade eletiva entre os novos convertidos que trazem para o 

universo protestante, uma mentalidade católica, autoritária e ibérica, sendo 

                                                 
13 ARAÚJO, João Dias de. Inquisição sem fogueiras (vinte anos de História  da Igreja Presbiteriana do 
Brasil: 1954-1974).2 ed. Rio de Janeiro: ISER, 1982.p.41-42.  
14 Id.p.109. 
15 Id. p.110-111. 

  



 118

ressignificados dentro do “boanergismo” e no contexto político da época, marcado pelo 

militarismo. 

Gedeon Freire Alencar, numa obra provocadora, analisou o protestantismo sob 

a influência de três “culturas”: a cultura da negação, a cultura da acomodação e a cultura 

da assimilação. 16

A cultura da negação mostrou o mapeamento daquilo que neste caso, a IPB não 

permitiu: o de não fumar, não beber, não se prostituir, não se envolver em jogos de azar, 

numa ética individual moral puritana. Numa ética social, o “boanergismo apresentava-se 

como antiecumenista e anticomunista.  

Essa ética de negação foi assim visualizada. 

 

O protestantismo brasileiro, e também latino-americano, são essencialmente 
anticatólicos, pois os missionários protestantes tiveram que lutar com muitas 
perseguições  por um espaço de cultura latina, já estabelecida no encontro do 
indígena, portuguesa e afro. Aqui temos um imbróglio sem tamanho: a 
motivação dos portugueses colonizadores é levar a mensagem do evangelho 
para salvar culturas pagãs (na visão católica, a indígena e, posteriormente, a 
afro), mas os missionários evangélicos têm o mesmo objetivo. E, para estes, 
culturas pagãs, são a indígena, a afro e a católica. Uma nega a outra que é 
negada pela seguinte.17

 
 

Considerando o ecumenismo ou  sincretismo, como uma abertura para na 

apropriação “boanergista” de uma cultura pagã, não resta dúvida que essa negação, deve 

ser veemente para justificar a idéia de uma pureza doutrinária que caracterize uma 

ortodoxia.  

Não é à toa que Antônio Gouvêa Mendonça mostrou que o fundamentalismo 

deve transmitir segurança na sua doutrina, bem como desconfiar da ciência sem base 

bíblica, além de afirmar que aqueles que não defendem as suas visões religiosas são 

hereges.18  

Em relação à cultura da acomodação, refere-se a capacidade das igrejas de se 

adequarem ao poder político, econômico e social, não nos restando dúvidas que o 

“boanergismo”, bem como  o seu legado, chamado de “pós-boanergista”, incorporou na 

IPB a valorização do branco, escolarizado, rico, como categorias que foram 

                                                 
16 ALENCAR, Gedeon. Protestantismo tupiniquim: hipóteses da (não) contribuição evangélica a cultura 
brasileira. São Paulo: Arte Editorial. 2006.p.70-75. 
17 Id.p.70. 
18 MENDONÇA, Antônio Gouvêa; VELÁSQUES Filho, Prócoro. Introdução ao Protestantismo no 
Brasil. São Paulo: Loyola, 1990.p.141. 
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privilegiadas com essa cultura. Não é demais lembrar, que a rede de relacionamentos do 

pastor Boanerges Ribeiro envolviam militares (que estavam no poder) e a Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. 

A lógica é que aqueles que estão no poder, e geral, não tem uma utopia ou 

vontade de mudança, pois a própria lógica da mudança pode tirá-los do poder.19

O terceiro ponto se relacionava a cultura de assimilação. A IPB poderia apontar 

para dois caminhos. Num, a IPB crescendo numericamente devido a sua inserção  na 

sociedade brasileira e na medida desse crescimento, a  IPB assimilava os valores da 

sociedade brasileira. A segunda hipótese representava uma estagnação numérica da IPB, 

se fechando no gueto, na minoria, na sua inferioridade em número de fiéis, mas 

valorizando a doutrina. Um maior crescimento de número de fiéis pressupõem menos 

entraves doutrinários para a assimilação de novos convertidos no rol de membros da 

igreja. O problema era conciliar um crescimento qualitativo (doutrinário) com o 

quantitativo (numérico). 

As evidências apontam  para a segunda hipótese, mostrando uma baixa 

visibilidade da IPB na sociedade brasileira, sem um projeto popular, mas de caráter 

mais voltado para a classe média - alta. 

Um artigo no jornal Brasil Presbiteriano mostrava-se contra o sincretismo 

religioso no Brasil.  

 

Sincretismo é fusão de dois ou mais elementos culturais antagônicos num só 
elemento, continuando. porém perceptíveis alguns sinais de suas origens 
diversas, é amálgama de concepções heterogêneas, é combinação de princípios 
de diversos sistemas filosóficos. (...) E quem sabe, por causa da semelhança 
entre certos rituais religiosos facilita a aceitação por parte dos adeptos de um ou 
de outro culto. Em nosso Brasil é muito comum os freqüentadores de 
candomblé, confessarem e  comungarem nas missas. (...) Há santos que são  
venerados quer por católicos quer pelos cultos afro-brasileiros. Por exemplo, no 
dia 23 de março de todos os anos, e cada vez com maior intensidade, há 
manifestações dedicadas a São Jorge, o santo guerreiro montado em seu corcel 
branco (que dizem que está em lua cheia, matando o dragão das montanhas), 
recebe as homenagens de umbandistas e católicos romanos. (...) 
Os cantos do candomblé são feitos numa língua estranha num verdadeiro 
caçanje. Os cantos  dos “pontos” num candomblé soa ininteligíveis  como o 
latim o é para a maioria dos católicos que vão a missa. E por falar em canto, 
barulheira, algaravia na hora dos cultos afro-brasileiros, há muita semelhança  
com certos cultos evangélicos onde o vozerio desconexo é a tônica dominante. 

                                                 
19 A reação fundamentalista foi forte, pois nos momentos de fraqueza,  de confusão e na recusa de 
mudanças, aqueles que estão bem estabelecidos, buscam se manter no poder, extirpando qualquer ameaça 
ao seu status quo; 
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Será que estamos também caminhando para um novo sincretismo ? É o que 
precisamos tomar cuidado.20

 
 

O caráter antiecumênico do artigo é evidente. O artigo mostra o fato dos 

católicos estarem assimilando os cultos afro-brasileiros e vice-versa. Apresentava-se de 

forma sutil, o antipentescostalismo, pois o fato deste não demonstrava uma ordem 

litúrgica nos moldes calvinistas, pois se entendia que possuir uma liturgia previamente 

determinada e controlada  era o modelo ideal. A concepção era de que formalidade era 

sinônimo de santidade. No momento em que o pentecostalismo crescia rapidamente e o 

medo de pentescostalização das igrejas “tradicionais”, como a IPB era evidente; a 

glossolalia (dom de línguas), a cura divina e quaisquer liturgias (ou a inexistência delas) 

que lembrassem o pentecostalismo foram proibidas. 

Quanto maior o controle da liturgia, proporcionalmente maior foi o controle de 

transmitir o discurso oficial, reforçando a concepção “boanergista” de repúdio ao 

sincretismo religioso, incluindo o pentecostalismo mais ligado a uma religiosidade 

popular.             

Ao relacionarmos o catolicismo com o paganismo, a superstição e as crendices 

populares, no jornal, era uma forma de desqualificar a religião católica. O 

presbiterianismo “boanergista” enxergava que o catolicismo notadamente com João 

XXIII era camaleônico, pois ao reconhecer os erros do catolicismo, ao longo da história 

e buscar uma reformulação no caráter litúrgico, era na visão conservadora, uma 

estratégia para atrair protestantes.  

Os editoriais do periódico presbiteriano, costumavam tratar disso, alertando o 

perigo do ecumenismo e da tolerância ao catolicismo. O envolvimento do catolicismo 

no encontro do Conselho Mundial de Igrejas (CMI) em 1961, em Nova Délhi (Índia) 

representava parte dessa estratégia. 

Rubem Alves nos lembrou que o protestantismo chegou ao Brasil para resolver 

um problema: o catolicismo. Por maior capacidade que a Igreja Católica tenha de se 

reformar, como com João XXIII, ela, enquanto instituição, jamais seria capaz de 

defender as verdades bíblicas, pois os seus erros eram dogmáticos.21 Na visão 

“boanergista”, os erros dogmáticos pressupõem repetição de pecados, que fazem parte 

da própria estrutura institucional do catolicismo. Além disso, “para o Protestantismo a 

                                                 
20 ARAÚJO, Alceu Maynard. Sincretismo religioso no Brasil. In: Jornal Brasil Presbiteriano.01 jun. 
1966.n.11.p.6. 
21 ALVES. Rubem. Protestantismo e repressão. São Paulo: Ática, 1979.p.242-255. 
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verdade se tornou objetiva num documento escrito, ao qual nada pode ser acrescentado 

e do qual nada pode ser omitido. A Igreja Católica, ao contrário, afirma que o mesmo 

Espírito que inspirou as Escrituras continua vivo em si mesmo. Não lhes é possível, 

portanto, separar a sabedoria do texto da sabedoria da instituição.”22

Em outras palavras, enquanto a centralidade da IPB era marcada pela ortodoxia 

bíblica, no catolicismo a verdade esta ligada pela instituição, como mantenedora e 

portadora da verdade. 

Sobre as relações intereclesiásticas, um dos marcos históricos da ortodoxia 

presbiteriana ligada a postura anti-eumenista foi a reunião do Supremo Concílio da de 

1966, de Fortaleza-CE, a mesma que elegeu o pastor Boanerges Ribeiro, como 

presidente da IPB,  decidiu conforme transcrito a seguir: 

 

1. Deixar a cargo dos Concílios regionais e locais os casos de contactos e 
encontros da Igreja Católica. 
2. Declarar ser benéfico, salutar e cristão, todo e qualquer contacto, estudo ou 
aproximação da igreja com quaisquer grupos ou entidades, desde que se 
processem de acordo com a resolução SC-62-152 e sem a quebra dos princípios 
estabelecidos nos nossos símbolos  governo e no espírito missionário que define 
toda a dinâmica da Igreja Presbiteriana fiel à sua vocação. 
3. Declarar que a IPB é pela unidade do cristianismo. A aproximação com a 
Igreja Católica Apostólica Romana para fins de estudo das Sagradas Escrituras 
e de prestar serviço expresse amor ao próximo, parece-nos benéfica. Entretanto, 
a união com a Igreja Católica Romana, como a conhecemos não somente está 
fora de cogitação, como é impossível. 
4. Sobre o casamento mixto, conjuntamente por pastores e sacerdotes 
romanos, o SC resolve recomendar que tal prática, seja evitada por ser de todo 
inconveniente. 
5. Determinar pois que os  púlpitos presbiterianos não sejam cedidos a 
sacerdotes católicos romanos.23 
 
 

Aparecia essa forma uma nítida associação para o “boanergismo”, tratando o 

catolicismo como quase sinônimo de ecumenismo. Se as instituições eclesiásticas 

devem se justificar historicamente à partir dos dogmas, a admissão e a caracterização 

dos erros católicos, representava um contra-senso para os “boanergistas”. 

O terceiro aspecto levantado foi à questão do medo do modernismo teológico. 

O fato das organizações ecumênicas terem como sócias diversas igrejas com linhas de 

pensamento muitas vezes divergentes, era uma estratégia de se resguardar de possíveis 

                                                 
22 Id. p.244. 
23 Jornal Brasil Presbiteriano. 15 jul.,1 e 15 ago. 1966.p.15. In: ARAÚJO, João Dias de. Inquisição sem 
fogueiras (vinte anos da história da igreja Presbiteriana do Brasil: 1954-1974).Rio de Janeiro: ISER, 
1982.p.45. 
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influências contrárias aos postulados fundamentalistas do “boanergismo”. A cooperação 

do movimento ecumênico representava mais um auxílio entre diferentes igrejas do que 

ter um denominador comum confessional.  

A questão da verdade, nos colocava um outro inimigo do “boanergismo”, a 

idéia do “modernismo teológico”. Essa concepção, defendia a idéia que a Bíblia era 

para ser lida, com uma visão literária, como qualquer outro livro, desconsiderando o 

caráter de inspiração divina nas Escrituras. Claro que isso, para o “boanergismo”, que 

representava a corrente conservadora era inaceitável, notadamente considerando as 

ideologias libertárias da década de 1960, como o marxismo e existencialismo, além do 

lema “é proibido, proibir”, de Maio de 1968. 

Uma das obras na qual se apoiava o “boanergismo” era “Os fundamentos”, 

uma obra do início do século XX nos EUA, composta de uma coletânea de artigos 

escritos por diversos intelectuais cristãos na defesa da inspiração bíblica, de onde o 

termo “fundamentalismo” foi extraído. Desse fundamentalismo, a defesa da 

infalibilidade bíblica, na defesa dos milagres, no nascimento virginal de Cristo contra a 

idéia de Alta Crítica que buscava uma leitura da Bíblia à partir da Ciência, aonde os 

milagres eram desconsiderados. 

Tendo como principal expoente do fundamentalismo, o pastor Carl Mcintire, 

ligado a CIIC (Conselho Internacional de Igrejas Cristãs), tratava-se de um estratégia 

antiecumênico, mostrando também a influência dos EUA, para evitar filiações ao CMI. 

Antônio Gouvêa Mendonça buscou mostrar algumas características do 

fundamentalismo que são: 

 

a) gosto exagerado pelas profecias, com o abandono relativo dos quadros 
básicos da fé cristã; 
b) expectação permanente na volta de Cristo; 
c) insistência em sinais; 
d) insistência em quadros referenciais da doutrina que possam transmitir 
segurança, ou melhor, respeito pela reta doutrina (dogmatismo); 
e) desconfiança para com a ciência como forma de saber que não tenha 
referencial bíblico; 
f) certeza de que os que não compartilham com seus pontos de vista 
religiosos, não são absolutamente cristãos.24 
 
 

Dessa forma, o fundamentalismo para Antônio Gouvêa Mendonça e José 

Bittencourt Filho; o “espírito inquisitorial”, para João Dias de Araújo, o “protestantismo 
                                                 
24 MENDONÇA, Antônio Gouvêa; VELÁSQUES Filho, Prócoro. Introdução ao Protestantismo no 
Brasil. São Paulo: Loyola, 1990.p.141. 
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de reta doutrina”, na expressão de Rubem Alves representavam um discurso ortodoxo, 

no qual os fatos históricos eram a confirmação bíblica previamente definida, sendo que 

qualquer teologia ou ideologia que colocasse isso em xeque era considerada anticristã.25

Ser cristão dependia basicamente mais da crença nessa ortodoxia do que na 

experiência. Como colocado à seguir. “A Bíblia como nós a temos hoje, nas suas várias 

traduções e revisões, quando liberta de todos os erros e enganos dos tradutores e 

copistas e impressores (é) a própria Palavra de Deus e, por conseguinte, completamente 

sem erro.”26

Percebemos que está dito não que a Bíblia contém a verdade, mas que é a 

própria verdade. Na medida, em que todo o ecumenismo, defende a cisão dessa verdade 

para um denominador comum, este sempre será reprimido. Daí, temos como 

conseqüências nas palavras de Antônio Gouvêa Mendonça. 

 

Em suma, a mentalidade típica do protestante de hoje mostra o forte colorido do 
fundamentalismo. Ele quer certeza, daí seu dogmatismo; ele se esforça por se 
auto-identificar, daí a sua ética isolacionista. A mentalidade protestante é 
isolacionista, anti-cultural, antipolítica e passiva sob o ponto de vista religioso. 
No cotidiano, o protestante é ambivalente: refugia-se numa ética negativa para 
manter a auto-identificação e suprir a ausência de princípios dinâmicos.27

  

Ser isolacionista, passivo, antipolítica e anti-cultural reforçava justamente o 

apoio da IPB ao regime militar. Uma suposta neutralidade, reforçava no ponto de vista 

político, a manutenção do sistema vigente de forma acrítica. O isolacionismo estava 

claro quando a não-participação nos Concílios Ecumênicos, como no exemplo do 

Conselho Mundial de Igrejas (CMI). Com forte influência estadunidense, diversos 

seminários de caráter transconfessionais, seminários, institutos bíblicos, buscavam a 

formação de pastores e lideranças antiecumênicas e anticomunistas.28

A saída da IPB de entidades como a ASTE (Associação os Seminários 

Teológicos Evangélicos), da Aliança Mundial de Igrejas Reformadas, da saída de 

                                                 
25 Respectivamente as obras. MENDONÇA, Antônio Gouvêa; VELÁSQUES Filho, Prócoro. Introdução 
ao Protestantismo no Brasil. São Paulo: Loyola, 1990; BITTENCOURT Filho, José. Matriz religiosa 
brasileira. Religiosidade e mudança social.Petrópolis  e Rio de Janeiro: Vozes e Koinonia, 2003; 
ARAÚJO, João Dias de. Inquisição sem fogueiras (vinte anos da história da igreja Presbiteriana do 
Brasil: 1954-1974).Rio de Janeiro: ISER, 1982. ALVES, Rubem. Protestantismo e Repressão. São Paulo: 
Ática, 1979. 
26 TORREY; R.A. (Edit.). Os fundamentos: a famosa coletânea de textos das verdades bíblicas 
fundamentais. São Paulo: Hagnos, 2005.p.163. 
27 MENDONÇA, Antônio Gouvêa; VELÁSQUES Filho, Prócoro. Introdução ao Protestantismo no 
Brasil. São Paulo: Loyola, 1990.p.143-144. 
28 Id. p.142. 

  



 124

diversos pastores e missionários, mostravam sem dúvida que o fundamentalismo sob à 

verniz “boanergista” havia triunfado.29

Esse fundamentalismo “boanergista” se defendia de um espírito 

“antimodernista”. Pensadores, como Karl Barth, Paul Tillich, Dietrich Bonhoeffer e 

Rudolf Bultmann, de uma tradição teológica alemã eram reprimidos pelos 

conservadores nos Seminários presbiterianos. 

Havia entre os “modernistas”, a busca de um “Jesus histórico” nesta teologia e 

não de um “Jesus dogmático”, como acreditavam os conservadores. Para os defensores  

do “Jesus dogmático”, os textos bíblicos não eram para interpretação, mas sim para 

serem lidos literalmente, por serem inspirados pelo Espírito Santo, chocando-se com os 

“modernistas” que enxergavam a Bíblia, na perspectiva científica, negando os milagres. 

Os “boanergistas” defenderam o “Jesus dogmático”, que se apresentava de 

forma metafísica. Isso, transplantado para o campo político, trazia a sua invisibilidade 

ou mesmo a suposição de neutralidade, como instrumento para apoiar o regime militar. 

Uma igreja transcendental, que não se envolve com questões no campo terreno, jamais 

contesta a ditadura militar. 

Os “modernistas”, também chamados de “liberais”, ao defenderem uma 

perspectiva histórica, desconsiderando o “Jesus dogmático”, metafísico, valorizava o 

seu componente ético. “O Jesus Salvador é o Jesus que executa as tarefas de mediação 

num universo rachado pelo pecado. O Jesus histórico, entretanto, é um homem, 

paradigma de moral, mestre da ética. Os dois não podem subsistir, lado a lado. Para a 

ortodoxia tradicional, importa o ensino da Igreja sobre Jesus.”.30Enquanto para os 

defensores do Jesus histórico “Pressupõe-se aqui, existir uma absoluta descontinuidade 

entre o que a Igreja ensinou sobre Jesus e aquilo que Jesus ensinou.”31

Havia, portanto, uma crítica da Igreja, enquanto portadora mediante a verdade. 

Como forma de se proteger disso, chegamos ao nosso quarto ponto: o 

denominacionalismo, como forma de se proteger desse liberalismo teológico.  

A questão do denominacionalismo da IPB. Esse aspecto buscou afastar a 

referida instituição do ecumenismo, pois poderia colocar em xeque a sua estrutura 

                                                 
29 ARAÚJO, João Dias de. Inquisição sem fogueiras (vinte anos da história da igreja Presbiteriana do 
Brasil: 1954-1974).Rio de Janeiro: ISER, 1982.p.103. 
30 ALVES, Rubem. Protestantismo e repressão. São Paulo: Ática, 1979.p.257. 
31 Id. Ibid. 
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organizacional. De fato, o surgimento da IPU,32 de caráter ecumênico, congregou 

algumas vítimas do “boanergismo”, de forma bastante tardia. 

Esse denominacionalismo liga-se ao quinto ponto, a idéia que nos pontos 

polêmicos como no caso do ecumenismo, a posição defensiva é a mais prudente para 

assegurar a continuidade da igreja. 

O último ponto foi o anticomunismo. A aproximação do Concílio Vaticano II e 

do movimento ecumênico com esse viés mais social, permitiu que o conservadorismo 

religioso se unisse com o conservadorismo político, e sendo assim, o catolicismo e o 

comunismo  eram combatidos em conjunto. 

Na medida em que uma geração de presbiterianos passou a ter contato com um 

pensamento teológico alemão construído nos momentos de crise, decorrente as duas 

Guerras Mundiais e da Grande Depressão no entre-guerras, naquilo que ficou conhecido 

como “teologia da crise” foi possível a formulação de reflexões teológicas distintas de 

uma teologia mais clássica. 

Os teólogos da IPB ao estudarem os pensadores da “teologia da crise”, como 

Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, H. Richard Niebuhr e Paul Tillich, entre outros, a 

partir da década de 1950, enxergassem uma teologia com implicações políticas e éticas 

na sociedade brasileira, passando essas implicações posteriormente durante o governo 

Jango e o período militar. Desenvolveu-se gradativamente, junto com Richard Shaull, 

pastor que trouxe essa bagagem cultural\teológica e com Rubem Alves, seu aluno, 

aquilo que se chamou de “Teologia da libertação.” 

Paul Tillich reconhecia o hiato entre o socialismo e o protestantismo histórico, 

pois 

A religião considerada apenas na dimensão da vida interior isola o indivíduo e 
reduz a relação de Deus com o mundo aos domínios da alma, como resultado 
disso, os problemas da atividade secular não fazem parte do âmbito da religião. 
A vida interior e não o espaço social é o lugar aonde vai se dar o 
relacionamento de Deus com o ser humano. Existe, por assim dizer, certa 
comunicação vertical que parte do ser humano na direção de Deus.(...) Assim, o 
fervor escatológico, dirigido par o futuro, presente na  comunidade cristã 
primitiva, acaba sendo paralisado e desaparece, igualmente, o aspecto 
transformador do mundo contido na idéia de Reino de Deus. A esfera social é 
considerada lugar provação para o indivíduo, e qualquer coisa que fizermos 
neste mundo não tem importância intrínseca para se chegar ao lavo final. É 
óbvio que tal atitude apensa intensificaria a distância entre o protestantismo  o 

                                                 
32 A IPU surgiu em 1978, com “O manifesto de Atibaia”. 
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proletariado; já vimos que o fervor do proletariado  dirige-se para o futuro, 
criando a vontade de mudar o mundo.33

 

O “boanergismo” foi um freio a Teologia da Libertação, pois os seus princípios 

conservadores entravam em choque com esta, sendo que o que importa era a 

evangelização e não a questão política - social. Freio, a aquilo que se chamou também 

de Evangelho Social, que seria a utopia política-social do Reino de Cristo, num futuro 

histórico, discordando do “boanergismo”, nas quais, as condições sociais são naturais 

ou justificadas por Deus, e aonde o Reino deve ser alcançado somente na Eternidade, na 

metafísica transcendental do paraíso e não na esfera terrena, como defendiam os 

teólogos da libertação. Sugestivo para reforçar essa idéia, em artigo publicado no jornal 

“Brasil Presbiteriano”. 

 

O justo clamor das classes menos favorecidas obriga-nos a pensar em termos 
elevados e objetivos, na necessidade de uma reformulação completa nas 
estruturas sociais e econômicas para dar ao homem um melhor padrão de vida. 
Qual seria a participação da Igreja de Cristo nesse assunto tão relevante? 
Primeiramente somos forçados a afirmar que a Igreja não deve ficar omissa ou 
indiferente a tudo que se passa ao seu redor, especialmente quando o homem 
que é objetivo da sua pregação, vive no estado de abandono e miséria. Por outro 
lado, devemos reconhecer que uma interpretação errônea da verdadeira missão 
da igreja, tem motivado os mais apaixonados pela tese social, a lançar sobre a 
igreja a responsabilidade de realizar uma missão que só pertence aos 
governantes e seus assessores. Não poderá a Igreja ocupar o lugar dos 
governantes porque desta forma estaria incorrendo no erro de subtrair o que de 
direito pertence a “César”. Sempre que isto acontece, o que pertence a Deus 
passa a segundo plano, ou melhor, fica esquecido e a Igreja por certo sofrerá as 
conseqüências do seu êrro. Uma Igreja que vive em função das coisas materiais, 
é uma igreja fraca espiritualmente. (...) Quando o homem estiver convencido de 
que o pecado é responsável por todos os males, então desaparecerão da terra a 
injustiças sociais.34

 
 

Percebemos neste artigo que a IPB reconhecia os problemas sociais, mas não 

enxergava a sua participação em relação ao Estado, com parte da sua solução, porque 

essa esfera era distinta da esfera eclesiástica, pois nessa visão clássica, as coisas de 

Cristo não se misturam com as de César, pois o sagrado (a fé) não se mistura com o 

profano (no caso, a política). Reconhece o articulista claramente, um recorte bem 

delineado, pois as preocupações materiais não eram da IPB que se isentava dessa 

                                                 
33 TILLICH, Paul. A Era Protestante. Tradução: Jaci Maraschin. São Bernardo do Campo e São Paulo: 
UMESP e Traço a Traço Editorial, 1992.p.195-196. 
34 OLIVEIRA, Josué de. A Igreja e as injustiças sociais. In: Jornal Brasil Presbiteriano.1 e 15 Fev. 
1969.p.3. 
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responsabilidade. Sendo o pecado, a origem dos males sociais, quanto maior o número 

de convertidos, se entendia que menor a quantidade de pecados e logo os males sociais 

diminuiriam. 

Existia na concepção “boanergista”, a idéia que fortalecer a causa social, 

desviava o foco da conversão propriamente dita, visto um como detrimento do outro, 

logo a opção ficou para a missão da igreja ligada a conversão.  

Num artigo intitulado “Será ação social Evangelização ?”, publicado no jornal 

“Brasil Presbiteriano”, e escrito pelo pastor Boanerges Ribeiro, buscava mostrar que o 

ideal do fiel presbiteriano era de evangelizar toda a população brasileira, que na época 

era de 80 milhões de habitantes. Reconhecia, contudo, que os convertidos eram uma 

minoria (e o fato de terem poucos convertidos, teria como conseqüência no campo 

social, as desigualdades econômicas) e que esses cristãos estariam assim como Jesus, 

em conflito com os fariseus, publicanos, enfim, todos os tipos de pecadores.  Mesmo 

assim, no artigo, Cristo não era um agitador político e social, já que no caso da 

conversão de Zaqueu, o mesmo sendo publicano (coletor de impostos corrupto) 

prometeu restituir quatro vezes mais o que as pessoas nas quais haviam cobrado 

impostos indevidamente, mas não o fez de deixar de ser publicano. 

O Cristo, portanto, não era apresentado, como com um caráter revolucionário, 

mas delineando novas estruturas, como exemplificado pelo Sermão do Monte. Assim, 

torna-se impossível aceitar a  estruturação de uma sociedade formada por não-cristãos 

ou mesmo a negação de estruturas que conciliem a visão crítica e social do marxismo 

com o cristianismo, naquilo que chamamos de Evangelho Social.35

Enquanto, os “boanergistas” enxergavam “apenas” a questão da conversão e os 

benefícios desta, os defensores do “Evangelho Social”, defendiam a questão material. 

Não é de se estranhar o horror que os “boanergistas” se preocupavam com as 

instituições criadas ou moldadas por não-cristãos, em outras palavras, por marxistas. 

Claro que nesta visão antimarxista, representava para a corrente conservadora, o apoio 

ao Estado, pois os inimigos eram os mesmos. 

Os expurgos “boanergistas” e a  continuação dessa política eclesiástica “pós-

boanergista” no período militar (1978-1985) impediu que as Comunidades Eclesiais de 

Bases (CEB´s) vingassem na IPB, como ocorreu no Catolicismo, funcionando para os 

presbiterianos, mais como um instrumento de negação num mesmo pacote ao 

                                                 
35 RIBEIRO, Boanerges. Artigo Editorial. Será a ação social evangelização ? In:Jornal Brasil 
Presbiteriano. 1 e 15 abr. 1968.p.2-3. 
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Comunismo e ao Catolicismo. Neste sentido, não há dúvida que o “boanergismo” foi 

portador de uma memória eclesiástica oficial e que o silenciamento dos teólogos da 

libertação na IPB era evidente. 

Além disso, a ausência de uma base popular, como existente entre os 

pentecostais, dado o caráter burguês do presbiterianismo brasileiro, favorecia uma 

concepção alheia aos problemas sociais nacionais na sua maioria. O secularismo que a 

Reforma Protestante defendeu, ao desintegrar o mundo medieval católico, permitiu o 

surgimento da modernidade com a racionalidade e o espírito científico. Essa mesma 

racionalidade se voltou contra o próprio protestantismo.  

Neste caso, podemos afirmar que as ideologias modernas, com a crítica 

literária contrária a inspiração divina da Bíblia, o comunismo voltaram-se contra a IPB, 

que sob o período “boanergista” foi rechaçado, mostrando as limitações daquilo que 

chamamos do protestantismo de “livre exame.” A concepção de “livre exame”, como 

advinda da Reforma do século XVI e defendida pela tradição presbiteriana entrava em 

choque com o “boanergismo.” Aqueles que buscavam alargar essa concepção de “livre 

exame” foram classificados como “liberais”,”modernistas”, “marxistas”, “agitadores 

sociais”, entre outras expressões pejorativas. Cabe-nos agora, abordar Richard Shaull, 

Paulo Stuart Wright e Rubem Alves, como expressões que se contrapõem ao 

“boanergismo” e por isso buscou ser silenciada pelo pensamento hegemônico oficial. 

 

            3.2 – O outro lado da moeda: A teologia da libertação 

 

Tratamos sobre o “boanergismo” no início deste capítulo, que impôs uma 

história oficial, devido ao controle dos mecanismos institucionais.  Considerando que as 

religiões são “construções de mundo”, como nos afima Peter Berger,36o pensamento 

hegemônico de um lado e o silenciamento do outro são faces de uma mesma moeda na 

IPB. 

Silenciamento de idéias, espaços institucionais, enfim, nas relações de poder, 

inserida numa instituição eclesiástica e envolvida e se relacionando com a ditadura 

militar vigente imposta pelo Estado brasileiro. 

Eni Pulcinelli Orlandi ao trabalhar com a idéia do silenciamento afirma que : 

 

                                                 
36 BERGER, Peter. O dossel sagrado – elementos para uma teoria sociológica da religião.Organização: 
Luiz Roberto Benedetti. Tradução: José Carlos Barcellos. São Paulo: Paulus, 1985.p.15. 
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A censura tal como definimos é a interdição da inscrição do sujeito, isto é, 
proíbem-se certos sentidos porque se impede o sujeito de ocupar certos lugares, 
certas posições. Se se considera que o dizível define-se pelo conjunto de 
formações discursivas em suas relações, a censura intervém cada vez que se 
impede o sujeito de circular em certas posições determinadas pelas suas 
diferentes posições. Como a identidade é um movimento, se afeta assim esse 
movimento. Desse modo, impede-se que o sujeito, na relação com o dizível, se 
identifique com certas razões do dizer pelas quais, ele se representa como 
(socialmente) responsável, como autor.37

 
 

Nesta altura já está claro, que quem fala,o que fala, como fala e de onde fala, 

são elementos importantes para identificar as relações de poder, neste caso, na IPB. O 

discurso, ao mesmo tempo, que revela, esconde, dá visibilidade aqueles que detém a 

hegemonia e invisibilidade aos derrotados. Considerando a História como uma 

constante luta pela memória, na IPB as lutas pelo poder representam também a 

visibilidade de uma história hegemônica “boanergista” e “pós-boanergista” sobre os 

teólogos da libertação. 

Entre a (in)visibilidade do discurso, abre-se um hiato entre o discurso oficial, 

institucionalizado e admitido pela IPB e o discurso não-oficial, o discurso marginal, 

entre  aqueles que estão fora da instituição em questão ou distante das relações de poder. 

Raros são aqueles que mesmo ocupando cargos importantes numa instituição 

conseguem criticá-las e romper um círculo de um discurso hegemônico. 

Percebemos isso, ao analisar o período militar relacionando com as instituições 

religiosas, Márcia Elizabeth de Aquino afirmava que a expressão “personnas” foi 

sinônimo de desaparecido político, infelizmente tão comum nesta época.38 O 

“desaparecido político”, como no caso do presbiteriano Paulo Stuart Wright, representa 

o maior grau de silenciamento possível, dado pelas relações de poder, onde o Estado 

ditatorial não admite vozes discordantes, já que nesse período negro da história 

brasileira (1964-1985), a repressão atuou de forma há mostrar esse silenciamento. 

Interessante perceber que a expressão “personne” no francês, tem o significado de 

desaparecido político, inexistente para o Estado; enquanto a expressão “personna” na 

língua latina tem o sentido de várias faces, inúmeros personagens.39

                                                 
37 ORLANDI, Eni Pulcinelli. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. 4 ed. Campinas: 
UNICAMP, 1997.p.107. 
38 AQUINO, Márcia Elizabeth de. Personnas: gradações do discurso político-religioso no Brasil pós-64. 
São Paulo: M.E. de Aquino, 2003.p.17. 
39 Id.Ibid. 
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Rubem Alves chamou um dos capítulos da sua obra “Dogmatismo e 

Tolerância”, com o nome “Do lado de trás das máscaras.” Defendia a idéia de que o 

Protestantismo simultaneamente ao apresentar diversas faces, escondia outras faces. 

Dava-se visibilidade para as faces desejáveis e silenciava nas indesejáveis.40

Havia toda uma geração de presbiterianos nas décadas de 1950 e 1960, tendo 

entre eles: Richard Shaull, Rubem Alves, Joaquim Beato, João Dias de Araújo, Paulo 

Stuart Wright, Cyro Cormack, Jovelino Ramos, Lemuel Nascimento, Jaime Wright, 

Waldo César, entre outros, ao defender posições teologicamente, politicamente e 

ideologicamente opostas ao “boanergismo” foram sistematicamente afastados e/ou 

silenciados dentro da estrutura interna da IPB. Buscamos trazer à tona, os perfis 

biográficos de Richard Shaull, Rubem Alves e Paulo Stuart Wright, como forma de 

permitir essa visibilidade. 

 

3.2.1 – Richard Shaull 

 

Torna-se importante neste momento, traçar um breve perfil biográfico de 

Richard Shaull, devido à sua influência em toda uma geração de presbiterianos nas 

décadas de 1950 e 1960, já que ele foi professor no Seminário Presbiteriano Sul (SPS), 

localizado na cidade de Campinas-SP. Isso justifica que um breve conhecimento da sua 

biografia, pois embora Richard Shaull estivesse ligado a IPB, durante o período de 

1952-1962, período anterior à ditadura militar, a sua capacidade de influência sobre os 

teólogos da libertação foram inegáveis, entre eles, o próprio Rubem Alves. 

Oriundo dos EUA, Richard Shaull com formação superior em Sociologia e 

doutorado em Teologia no Seminário de Princeton (EUA). Após a conclusão do seu 

doutorado e de dez anos pastoreando igrejas na Colômbia, Richard Shaull recebeu um 

convite para participar da I Conferência Latina em São Paulo, da Federação Mundial de 

Estudantes Cristãos - FUMEC, o que posteriormente fez abandonar a idéia inicial e 

pastorear uma Igreja Presbiteriana de Santiago (Chile).41 Chegou ao Brasil em 14 de 

julho de 1952, para ser um dos conferencistas do referido evento.42  

O referido contato com os estudantes latino-americanos, sobretudo brasileiros, 

permitiu um entusiasmo e Richard Shaull de atuar numa perspectiva de combinar a sua 

                                                 
40 ALVES, Rubem. Dogmatismo e Tolerância. São Paulo: Paulinas, 1982.p.80. 
41 Id.p.93. 
42 Pasta 50- 1-19J. In:Arquivo DEOPS/SP. p.400. 
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fé com atuação política, o que faria durante os 10 anos subseqüentes (1952-1962). 

Ocupando funções de projeção, como professor do SPS, trabalhando na União Cristã de 

Estudantes Brasileiros (UCEB), estava em constante contato com jovens evangélicos, 

aonde teria oportunidades de mostrar suas perspectivas teológicas. 

Parecia que pela primeira vez, Richard Shaull encontrava um grupo de fiéis 

que potencialmente poderiam ser atingidos pela sua teologia. Ocorria um 

deslumbramento dos jovens que ao entrarem em contato com Shaull, compreendiam 

uma teologia ligada às práticas culturais e as questões sócio-econômicas, nas quais a 

população estava sujeita. Compreendia-se a idéia de que a IPB estava sujeita aos limites 

e contextos históricos bem definidos. Júlio de Sant´anna, ao se referir a influência  de 

Shaull na sua geração, afirmava que: 

 

Pra nós, jovens estudantes de teologia, foi o deslumbramento: de repente, 
compreendíamos o que estávamos pressentindo, aquilo que até então, não 
havíamos chegado a ver claramente: nossa avidez pela teologia não podia ser 
satisfeita somente com a leitura da Bíblia e dos textos dos grandes teólogos,  
mas sim, também requeria a participação na história, como todas as suas tensões 
e com todos os perigos que ela pressupõe.43

 
 

Dessa forma, Richard Shaull invertia um pressuposto básico. Na teologia 

clássica, se lia a Bíblia, para à partir dela se relacionar com outras questões, sem dar 

muita importância às questões sociais na qual o cristão está inserido. Para Shaull, 

primeiro deve-se reconhecer a cultura e a realidade social, econômica e política de uma 

comunidade para depois aplicar os princípios bíblicos e o evangelismo. Dessa forma, 

colocava-se à interpretação clássica de cabeça-para-baixo. 

Além disso, a incapacidade de grande parte dos missionários estadunidenses de 

se adaptar a realidade cultural, social, econômica e política, não via uma distinção entre 

os valores dos EUA com o cristianismo. Shaull conseguia compreender e ressignificar 

um cristianismo à partir da realidade brasileira. 

Jovelino Ramos comentava que para Shaull, as implicações teológicas deviam 

considerar a realidade existente, a experiência em si. Numa de suas aulas, após Shaull 

ter pedido uma leitura do teólogo francês Jacques Maritain, ele falou aos alunos. “Não 

estou interessado na sua versão de Jacques Maritain. Interessa-me saber como você 

                                                 
43 SANT´ANNA, Júlio de. A Richard Shaull: teólogo e pioneiro ecumênico – um testemunho 
reconhecido. In:  ALVES, Rubem. (Org.). De dentro do furacão: Richard Shaull e os primórdios da 
Teologia da Libertação. São Paulo: Sagarana, CEDI; CLAI; Programa de Pós-Graduação em ciências da 
Religião, 1985. (Coleção Protestantismo e Libertação).p.36. 
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descreve a relevância de Maritain para a situação concreta das pessoas que vivem e 

trabalham em Campinas.”44

A idéia que o teólogo era uma pessoa erudita, preocupada somente com as 

questões metafísicas e transcendentais, buscando salvar as almas, oriundas da doutrina 

calvinista ortodoxa, entrava em choque com a teologia de Shaull, nas quais, o leigo 

também é um teólogo e que cabe a cada um deles a transformação para a melhoria das 

condições sociais. Havia  inclusive um ditado curioso na IPB, que dizia “Teólogo bom é 

teólogo morto.” A teologia estava mais voltada mais para o cotidiano, para as coisas 

“deste mundo”, a idéia de um Reino de Cristo encarnado na Terra, do que um Deus 

transcendental e mais ligado ao campo das idéias. 

O próprio Rubem Alves sofria essa influência, já que  

 

O contato com a teologia de Shaull foi impactante. Por meio dela descobria-se o 
mundo como um lugar de desenvolvimento e aplicação das verdades da fé, não 
mais uma série de abstrações, mas sim, como um conjunto de elementos que 
urgia colocar em funcionamento nas vidas e experiências dos seres humanos. 
Era uma “teologia encarnacional” em germe, que renovava a visão de mundo, 
da Igreja, da missão. Começava-se a abandonar o zelo pelas almas em benefício 
do interesses pelas pessoas concretas de carne e osso.45

 

Na visão tradicional da IPB, a teologia era composta pelas certezas e respostas 

e não pelos questionamentos, como desafiava Shaull. Nesta visão “boanergista”, era 

necessário afirmar que o único papel da igreja importante era transcendental. “Sua 

missão ligava a única coisa que realmente importava: salvar almas. Uma vez garantido o 

happy end, então tudo o mais ficava sem importância.”46  

Richard Shaull organizou o seu pensamento, baseado em dois princípios. O 

princípio arquitetônico que afirmava que existe a necessidade de levar a mensagem 

salvífica de Cristo. Combina-se com princípio hermenêutico, onde se deve ter um 

conhecimento sobre cultura e realidade social, aonde a mensagem deve ser levada.47

                                                 
44 RAMOS, Jovelino. “Você não conhece o Shaull.” In: ALVES, Rubem. (Org.). De dentro do furacão: 
Richard Shaull e os primórdios da Teologia da Libertação. São Paulo: Sagarana, CEDI; CLAI; Programa 
de Pós-Graduação em ciências da Religião, 1985. (Coleção Protestantismo e Libertação).p.27. 
45CERVANTES, Leopoldo Ortiz -. A teologia de Rubem Alves: Poesia,Brincadeira e Erotismo. 
Tradução: Eleonora Frankel. Capinas: Papirus, 2005.p.56. 
46 ALVES, Rubem. O Deus do Furacão. In: ALVES, Rubem. (Org.). De dentro do furacão: Richard 
Shaull e os primórdios da Teologia da Libertação. São Paulo: Sagarana, CEDI; CLAI; Programa de Pós-
Graduação em ciências da Religião, 1985. (Coleção Protestantismo e Libertação).p.21. 
47 MONDIN, Battista. Os teólogos da libertação. Tradução: Hugo Toschi. São Paulo: Paulinas, 
1980.p.38. 
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“O pressuposto arquitetônico é que a revolução constitui o centro, o  coração 

das Sagradas Escrituras.O pressuposto hermenêutico é que na situação atual da América 

Latina a instância primária é a de demolir os poderes  constituídos e de instaurar uma 

ordem nova, ou seja, é o anseio de uma revolução radical.”48

O próprio Shaull relata esse sentimento de crise na sociedade brasileira.  

 

Nos anos 50, o Brasil passou por uma série de eventos traumáticos. Em agosto 
de 1954 o presidente Getúlio Vargas, figura central no cenário político durante 
três décadas, suicidou-se. Um ano depois, o presidente Juscelino Kubistchek 
reacendeu dramaticamente as esperanças do povo com o seu projeto de  
construção de uma nova capital no interior, Brasília, com a determinação de dar 
passos vigorosos para o desenvolvimento econômico do país. Em agosto de 
1961, em meio aos conflitos gerados por uma crescente fermentação social, dá-
se a renúncia repentina do presidente Jânio Quadros, apenas sete meses após a 
sua posse. Tal situação levou a maioria do povo à insegurança e confusão, 
enquanto estudantes, camponeses e operários aproveitavam a oportunidade para 
“conscientizar” sua clientela e organizá-la para a luta em favor das reformas 
sociais básicas.49

 

Shaull reconhecia que num primeiro momento, um conhecimento prévio da 

realidade social era necessário e fundamental para constituir uma teologia da libertação. 

Reconhecia-se uma crise e que a igreja não devia se envolver com os problemas sociais, 

com os discursos que essas questões “não é deste mundo” ou não está dentro da sua 

esfera de atuação, como as convulsões sociais não afetassem o cotidiano dos seus fiéis. 

As crises, portanto, eram vistas como ótimas oportunidades da atuação da 

igreja, na contribuição para destruir as estruturas sociais injustas, para construir uma 

nova ordem social. Nessa visão, para Shaull, Deus não era imóvel, estático, mas se 

revelava nas revoluções, reatualizava o tom profético-messiânico do Antigo 

Testamento, na libertação de Israel das espoliações políticas e econômicas, sociais e 

religiosas, sujeito ao que Battista Mondin chama de “Teologia da revolução.”50  

Combinava-se, portanto, a idéia de revolução com a idéia de revelação divina, 

pois os homens não são sujeitos passivos mediante uma estrutura social injusta, mas 

sendo sujeitos históricos possuem uma responsabilidade social como cristãos de 

transformações sociais. 

                                                 
48 Id.p.38-39. 
49 SHAULL, Richard. Surpreendidos pela Graça: memórias de um teólogo: Estados Unidos, América 
Latina, Brasil. Tradução: Waldo César. Rio de Janeiro: Record, 2003.p. 100. 
50 MONDIN, Battista. Os teólogos da libertação. Tradução: Hugo Toschi. São Paulo: Paulinas, 
1980.p.38. 
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Para uma construção de uma nova sociedade, havia a necessidade do 

proletariado, como sujeito histórico de transformações social. Paul Tillich lembra-nos 

ao falar do contexto alemão que o protestantismo se afastou dos problemas do 

proletário, ora pelo seu pietismo, que valorizava as questões da alma, em detrimento do 

corpo, ora pelas alianças com a burguesia e a cooptação do Estado.51

Nesta visão de Tillich, o protestantismo histórico estava traindo o “princípio 

protestante”. As práticas do protestantismo histórico, neste sentido, representavam na 

realidade, um apoio a burguesia e a ordem social vigente, se traduzindo aos grupos 

sociais privilegiados e específicos, perdendo a totalidade do Evangelho e a capacidade 

presente no “princípio protestante” de fazer uma nova leitura da realidade e à partir 

disso se reinventar na busca das respostas. 

Shaull buscou uma articulação que não se limitou a estruturas institucionais da 

IPB na qual estava ligado, mas sobretudo nas organizações estudantis evangélicas, 

como instrumentos para fortalecer a sua concepção de “teologia da libertação.” Devido 

a sua crescente  marginalização da IPB, durante o final da década de 1950 e início da 

década de 1960, Richard Shaull buscou novos espaços institucionais, não se 

restringindo aos presbiterianos. 

Dentro desse processo, Shaull trabalhou ativamente na Associação Cristã de 

Acadêmicos (ACA) e da sua organização da União Cristã de Estudantes no Brasil 

(UCEB), bem como na Mocidade da IPB e Confederação Evangélica Brasileira (CEB). 

Destacamos a participação de Shaull no IV Congresso Nacional da Mocidade 

Presbiteriana, em 1956, na cidade de Salvador-BA. Com o título “Somos enviados ao 

mundo”, o teólogo estadunidense buscava a reprodução das suas idéias nas UMP’s 

locais. As idéias tinham a intenção de atingir 

 

- a necessidade que muitos moços sentem de mais segurança na compreensão de 
sua fé. O moço crente para dar testemunho de Cristo no mundo, tem que saber o 
que crê e possuir convicções profundas. Infelizmente, às vezes, moços mais 
cultos são os que tem menos certezas do que crêem. 
- a necessidade de conhecer melhor os problemas atuais e os movimentos 
sociais, políticos e até religiosos que nos rodeiam e dos quais não podemos 
fugir. Se Cristo nos envia ao mundo como suas testemunhas, temos que 
conhecer, necessariamente, a situação do homem e do mundo, entender os seus 
problemas e ver o significado da nossa fé cristã em relação a esses movimentos. 
Estamos preparados para isto ? 

                                                 
51 TILLICH, Paul. A Era Protestante. Tradução: Jaci Maraschin. São Paulo e São Bernardo do Campo: 
Traço a Traço Editorial e UMESP, 1992.p.181-199. 
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- a necessidade de fazer à mocidade evangélica de um movimento mais 
dinâmico e com um conceito mais claro da sua missão na igreja e na 
comunidade.52

 
 

A excelente receptividade da mensagem de Shaull no referido Congresso, 

levava a concepção de que a missão da igreja era de não se restringir a evangelização na 

esfera do templo, mas que a igreja deveria ir ao encontro do mundo, das suas 

necessidades e dos seus anseios. 

Chocava-se com o conservadorismo político, social, econômico e religioso da 

IPB, no momento que não se via a dualidade Igreja (bem) x Mundo (mal), mas sim que 

a igreja era uma esfera complementar, ou em outras palavras, que o reconhecimento das 

estruturais sociais, políticas, econômicas, culturais e religiosas exigiam uma intervenção 

da IPB para cristianizar uma nova ordem social. 

Rubem Alves mostrou que o Protestantismo não era visto de forma dialética, 

mas sim em forma de dualismo.  

 

O Protestantismo, era ao invés de entender a oposição entre o pessoal e as 
estruturas em termos dialéticos, interpretou-a em termos de dualismo. Dialética 
significa que o sujeito se opõe ao mundo entende tal oposição como uma 
exigência de transformá-lo. A consciência nega a fim de, no fim, afirmar. Seu 
propósito é a reconciliação. O dualismo significa, ao contrário, entende que o 
sujeito que se opõe ao mundo entende tal oposição como uma exigência do 
afastamento. Há uma dupla negação. O dualismo não pretende resolver a 
oposição, mas perpetuá-la, intensificando-a ainda mais. Ele não faz a 
reconciliação entre o pessoal e as estruturas.53

 
 

Shaull, como professor do SPS e coordenador do grupo de jovens evangélicos 

influenciava e colocava em xeque a idéia de comunidade e a idéia de instituição, dois 

modelos de igreja que se confrontavam. 

Assim, de um lado, o modelo conservador na IPB, favorecia a idéia de 

instituição, valorizando a tradição e o apego doutrinário como respostas aos jovens para 

as questões colocadas na sua geração. Para Shaull,valoriza-se a idéia de comunidade, de 

solidariedade entre os irmãos e que através das suas experiências e vivências rompem 

velhas estruturas e estejam sempre com capacidade constante de se reformar. Reformar, 

significa neste sentido, também se libertar das estruturas sociais injustas, seja do Estado 

ou da própria igreja.  
                                                 
52; MOURA, Enos; et al. Eu faço parte desta História. São Paulo: Confederação Nacional da Mocidade 
Presbiteriana, 2002.p.136-137. 
53 ALVES, Rubem. Dogmatismo e Tolerância. São Paulo: Paulinas, 1982.p.125-126. 
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Um dos livros escritos por Shaull, com o sugestivo título “A Reforma 

Protestante e a Teologia da Libertação”, apresentava a revalorização do “princípio 

protestante”. 

 

...creio que as comunidades eclesiais de base devem ser vistas como o local no 
qual a Reforma Protestante está sendo vivida. Quando os pobres, tanto das 
zonas rurais quanto das cidades, aprendem a viver nelas e a trabalhar juntos, 
eles vislumbram e começam a desenvolver uma ordem econômica alternativa, 
na qual os recursos de uma comunidade ou de uma região podem ser usados 
para atender as necessidades e os interesses de todos, começando como que 
estão por baixo. Também desenvolvem  uma nova ordem política, na qual 
aqueles que antigamente, eram excluídos do exercício do poder público estão 
assumindo a responsabilidade pela determinação do seu próprio futuro, e estão 
providenciando as bases para uma nova sociedade democrática, mais 
participativa. Isto os marca como subversivos, e é por esta razão que eles são 
perseguidos, presos, torturados e, algumas vezes, mortos, exatamente como 
acontecia com os anabatistas quatro séculos atrás. Mas ao viverem desta 
maneira, eles estão desafiando, como protestantes, a assumirmos com seriedade 
nossa própria história, e nos oferecendo um novo modelo de igreja, com o qual 
poderemos expressar isto. Ao mesmo tempo, a recuperação da nossa identidade 
protestante pode nos preparar para fazer uma contribuição para a reforma em 
nosso tempo.54

 

Ao se confrontar claramente com os poderes constituídos, sejam eles, 

eclesiásticos (IPB) quanto o Estado (exceto no governo de Jango), Shaull teria que 

expressar a essa nova visão de igreja e sociedade, bem como a relação muito próxima de 

ambas, entrando em atrito com o conservadorismo político e religioso vigente. 

Devido ao seu discurso político, Shaull causou preocupações em relação as 

forças politicamente conservadoras do Estado brasileiro. Seu trabalho na UCEB, 

motivava diversos estudantes protestantes brasileiros, contando com a participação 

destacada de mais dois pastores presbiterianos: Jorge César Mota e Joaquim Beato. 

Caberia aos estudantes protestantes universitários, tendo como líder Richard 

Shaull adotar e descobrir novas respostas bíblicas para resolver as questões sociais. A 

UCEB lutou gradativamente pelas transformações sociais, sobretudo após a renúncia de 

Jânio Quadros. Conforme Shaull, as experiências dos cristãos universitários, através do 

compromisso com os pobres e marginalizados, sendo que a luta não era apenas um 

dever político, mas uma questão de fé.55

                                                 
54 SHAULL, Richard. A Reforma protestante e a teologia da libertação. São Paulo: Pendão Real, 
1993.p.141-142. 
55 SHAULL, Richard. Surpreendidos pela Graça: memórias de um teólogo: Estados Unidos, América 
Latina, Brasil. Tradução: Waldo César. Rio de Janeiro: Record, 2003.p.150. 
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Uma das mais ricas expressões do engajamento político-social dos protestantes 

foi à experiência na Vila Anastácio, numa região industrial de São Paulo, na qual o 

pastor Matheus Benvenuto, Jovelino Ramos, a missionária Janet Graham, José 

Guimarães, Híber Conteris, Paulo Stuart Wright e sua esposa Edimar Rickli passaram a 

trabalhar nas fábricas como assalariados e morar na vila operária, pois para o 

evangelismo atingir o proletariado, torna-se necessário vivenciar essa experiência, 

adentrar no mundo operário, permitindo a compreensão de uma realidade social e uma 

evangelização de acordo com a visão de mundo operária. Essa idéia foi uma das 

sementes da Teologia da Libertação. 

A aproximação com a visão marxista de leitura da realidade, trazia a UCEB de 

estudantes católicos e também de não-cristãos nessa luta. Considerando que na IPB, 

como nas igrejas evangélicas em geral, esse tipo de visão mais socialmente engajada era 

reprimida e não tinham espaço, as organizações universitárias preenchiam esse vazio. 

Contudo, essas comunidades não vingaram pós-golpe de 1964. 

Alem disso, ficava claro na IPB, com a dissolução da Confederação Nacional 

da Mocidade Presbiteriana em 1960, presidida por Josué Mello era uma nítida expressão 

de que no confronto com as lideranças presbiterianas, os jovens perderam espaço. 

Um dos líderes da Mocidade Presbiteriana foi Waldo César, que trabalhou 

ativamente no Setor de Responsabilidade Social da Confederação Evangélica Brasileira 

com Richard Shaull. Waldo César participou da Terceira Conferência do Setor de 

Responsabilidade Social realizada em 1960, intitulado “A presença da Igreja na 

Evolução da Nacionalidade”, levou preocupação as autoridades estatais, já que o 

presente evento estava contrariando a “Segurança Nacional”, sendo que inclusive 

Waldo César chegou a ser interrogado pelo DOPS. Dois anos depois, a memorável 

“Conferência do Nordeste” marcava a radicalização da CEB.56

Conforme se registra nos arquivos do DOPS.  

 

O Reverendo Richard Shaull tipicamente da linha Tristão de Athaide, de 
nacionalidade norte-americana, ex-secretário – geral da UCEB parece ter 
exercido grande influência sobre os mesmos dessa unidade, foi (ou ainda é) 
professor do Seminário Presbiteriano de Campinas; ocupou o cargo de direção 
na Universidade Mackenzie e leciona, ainda, no Seminário Teológico 
Presbiteriano, em Princeton (USA), daí viajar, constantemente para este país 
(não nos foi possível constatar onde se encontra atualmente se no Brasil ou no 

                                                 
56 Id. p.180. 

  



 138

exterior). Ao que apuramos sua gestão no Mackenzie foi encarada com muita 
desconfiança.57

 
 

Sem sombra de dúvidas, Richard Shaull esta sendo monitorado pelo 

DEOPS/SP, devido o seu discurso e as múltiplas funções, como professor do SPS, Vice-

Reitor do Mackenzie, além de trabalhar na UCEB e CEB. 

Definido pelos militares como do 

 

Tipo exótico, sentava-se ao chão e, fumando cachimbo, discutia comunismo 
com os alunos. Conhecedor profundo do assunto, defendia a tese de que o 
comunismo não deve ser apresentado como “bicho-papão”, e sim, discutido. 
Propugnava pela participação dos universitários nos problemas sociais e 
políticos no país e apoiava instituições do tipo UNE, UEE, etc.58

 
 

Num outro documento, lembrava-se das viagens de Shaull a Cuba e à Europa, 

além da aberta propaganda política com a tomada do poder de João Goulart, acusado 

pelos militares de ser agitador social, como pastor presbiteriano, pois ele era 

 
Astuto, insinuou-se de tal maneira na classe estudantil que, hoje, a direção da 
Universidade Mackenzie desconfia de que as greves políticas eclodidas na 
Universidade, eram orientadas por ele, nos bastidores. Em conseqüência da sua 
atividade subversiva, com certa habilidade na direção da referida Universidade, 
foi dispensado de suas funções. Atualmente, pleiteia um lugar na Faculdade de 
Brasília. Jamais o Reitor dessa universidade poderá contratá-lo pelo seus 
antecedentes, bem como pela cicatriz que ainda existe em razão da última greve 
que eclodiu na Universidade, em virtude da dispensa de vários professores 
esquerdistas, que lecionam lá.59

 
 

Shaull aparecia num processo de isolamento, das questões ideológicas  em 

claras divergências com a concepção de “Segurança Nacional”; dos setores 

conservadores da IPB que desejavam o seu desligamento da própria situação por ser 

cidadão estadunidense. Ele lembra que ao circular nos meios diplomáticos os EUA, que 

um executivo confidenciou. “Gasto 10% o meu tempo ganhando dinheiro e 90% 

tentando preservar o sistema que me permite ganhar dinheiro.”60

A cidadania de Shaull criava situações difíceis no meio eclesiástico, já que 

como missionário estadunidense ligado a junta de Nova York cedido a IPB, na Missão 

                                                 
57 Pasta 50-G1-195. In: Arquivo DEOPS/SP. p.716-717.  
58 Id.p.717. 
59 Pasta 50-G1-77. In: Arquivo DEOPS/SP  abr. 1966.p.400 
60 SHAULL, Richard. Surpreendidos pela Graça: memórias de um teólogo: Estados Unidos, América 
Latina, Brasil.Tradução, Waldo César.. Rio de Janeiro: Record, 2003.p.194. 
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Presbiteriana Brasil Central (MPBC).61 Neste sentido, o fato de Richard Shaull estar 

ligado a Junta de Nova York e à serviço da IPB, devido ao caráter teológicos dos seus 

ensinamentos criavam divergências no SPS. Por isso, em 1957, um documento oficial 

intitulado “ A questão Shaull”, dividido em 3 aspectos: a) o que dizem do prof. Shaull; 

b) o que diz o prof, Shaull, c) e o que o prof. Júlio Andrade Ferreira diz a respeito de 

Shaull.62

Na primeira parte, referindo-se as acusações em relação ao professor Shaull, 

segundo as declarações do Sr. Enos Castanho da Igreja de Itatiba que ao entrar em 

contato com alunos de Shaull, no caso, Celso Loula, Romeu Bornelli e Ostêjo Ferreira. 

Conforme o Sr. Enos Castanho, referindo-se aos seminaristas que admiravam Shaull, 

mas diziam  

 
....que a salvação pela fé implica em certa automatização do homem, que para 
identificar-se a pessoa com o pecador a ser evangelizado deve ir aos bailes, aos 
bares, etc., que a Bíblia não e essencial à evangelização; que “Deus ama a 
criança que mente”, que a autoridade do pastor é criada de interesse da classe 
clerical, mas que não tem base nenhuma; e, na liturgia tem que se pode perdoar 
pecados.63

 
 

Simultaneamente que foram feitos acusações contra Shaull, alguns seminaristas 

saem em sua defesa. Os seminaristas inclusive fazem uma homenagem à Shaull na 

revista publicada pelo Centro Acadêmico Oito de Setembro (CAOS) do SPS. Entre eles, 

um texto de Jovelino Ramos, ressaltando o seu aspecto missionário, defendendo que 

Shaull em primeiro lugar – conhece a realidade dos problemas , em segundo lugar – tem 

um plano de ação que aglutina forças para evangelizar nas favelas, entre estudantes, 

políticos, combinando fé com política. Por último a sua preocupação na UCEB, 

pregando uma igreja una e santa.64

Na parte referente “aquilo que Shaull diz”, percebemos a defesa do referido 

pastor em relação à inspiração bíblica combinada com a sua revelação, já que estava 

sendo acusado de ser contrário à inspiração bíblica.65 Numa carta referente ao pastor 

Adauto Araújo Dourado, Shaull defende três pontos básicos: que a teologia não deve ser 

                                                 
61 Cf. MATOS, Alderi S. Os pioneiros presbiterianos do Brasil (1859-1900). Missionários,pastores e 
leigos do século XIX. São Paulo: Cultura Cristã,2004.p.19. A MPBC estava ligada a Presbyterian Church 
of the United States of América  (A Igreja Presbiteriana dos EUA), ligado ao Norte, a Junta de Nova 
York. 
62 Pasta “A questão Shaull”. In: Arquivo Histórico da IPB.1957.p.6. 
63 Id.p.8. 
64 Id. p.17. 
65 Id.p.22. 
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decorada, mas deve ser problematizada, questionada e discutida. No segundo ponto que 

o testemunho do cristão passava pelo político e a sua relação com a fé. E por último, 

que os métodos de evangelização deveriam responder o homem moderno, sobretudo os 

operários, os estudantes, os mais atingidos pela crise do homem moderno.66

Shaull, chegou inclusive à lançar uma obra denominada “Alternativas ao 

desespero”, tratando do homem moderno e na necessidade de evangelização do 

proletário, já que os métodos não estavam atingindo bons resultados. 

Na conclusão do documento “A questão Shaull”, o então reitor do SPS, 

concorda com Shaull em alguns pontos, entre entre eles: da valorização dos 

conhecimentos do currículo de Shaull, da busca e novas estratégias evangelísticas para 

atingir estudantes e operários e de valorizar que a transcendência de Cristo ultrapassa a 

esfera denominacional. Contudo, discorda da posição política de Shaull, citando que a  

obra “Somos uma comunidade missionária”, publicada para os jovens presbiterianos em 

1956, ao defender a idéia que a mocidade está desorientada e da insatisfação com as 

Ump´s locais traz os germens dos jovens e pastores, pois as suas idéias deviam estar 

“com caráter de avanço e não de revolução.”67

Além disso,discorda das críticas de Shaull ao puritanismo,a ênfase ao caráter 

de uma ética moral. Quanto à questão do ecumenismo, o Rev. Júlio Andrade Ferreira 

não o critica já que a IPB não se posicionou naquele período sobre a questão.68

Por último, o Rev Júlio Andrade Ferreira ao referir das posições de Shaull, usa 

uma metáfora, ao  afirmar que “uma roupa não serve quando é pequena e também 

quando é grande. Se for possível um reajuste, seria conveniente, pois o pano é de boa 

qualidade.”69

Buscamos demonstrar as múltiplas imagens acerca de Shaull no Brasil, durante 

o período de 1952-1962. Dado o seu desgaste nos campos eclesiásticos (IPB) e político 

(com o Estado brasileiro), Shaull se desligou do trabalho com a IPB, regressando ao 

Seminário de Princeton. Contudo, o seu legado a Teologia da Libertação com os seus 

alunos continuou, sobretudo na figura de Rubem Alves, como analisamos a seguir, 
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68 Id. p.50. 
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apesar de Shaull ter o seu visto negado, impedindo de voltar ao Brasil durante ditadura 

militar, mais precisamente até 1985.70

 

3.2.2 – Rubem Alves 

 

Rubem Alves estudou no SPS em Campinas-SP. na década de 1950, aonde ele 

teve o pastor Richard Shaull como o seu professor, que muito o influenciou na 

formulação do seu pensamento. Numa das edições do jornal do CAOS, Rubem Alves 

assim homenageou Richard Shaull.  

 

E isto porque, nos anos que temos privado com ele descobrimos ali uma síntese 
de professor e apóstolo. O homem que vive e sofre o cristianismo, este é o que 
se  defronta com a sua classe. Talvez seja por isto que suas aulas são tão 
contundentes. Não há colega que se sinta tranqüilo após sofrer, durante os 
cincoenta minutos de aula, o bombardeio da realidade cristã, que nos atinge a 
medula até os ossos, que vem através desse professor-apóstolo.71

 
 

Esse “bombardeio de realidade” na qual o professor Richard Shaull falava para 

os seus seminaristas, passou a influenciar os jovens alunos, resultando nas sementes da 

Teologia da Libertação. Segundo Rubem Alves, o fato de Richard Shaull ter um método 

pedagógico que valorizava não aquilo que o aluno havia decorado, teorizado, mas sim, a 

sua capacidade de entender e compreender a realidade, e à partir desse pressuposto, 

transmitir a mensagem cristã.72

Para Rubem Alves, o seminário era a oportunidade de fortalecer a sua fé e as 

suas certezas de ordem doutrinárias, até entrar em confronto com as idéias de Shaull. 

Dessa forma, sua visão não era mais dualista, de confronto entre a igreja, marcada pela 

santidade contra a sociedade vista como pecaminosa. Nesse pressuposto inicial, de teor 

conservador, a questão política era desconsiderada. Na medida em que Rubem Alves 

passou à ser influenciado pela “teologia encarnacional”, a igreja não deve distanciar-se 

fisicamente da sociedade, mas transformar a realidade colocada, através da valorização 

                                                 
70 SHAULL, Richard. Surpreendidos pela Graça: memórias de um teólogo: Estados Unidos, América 
Latina, Brasil. Tradução:  Waldo César. Rio de Janeiro: Record, 2003.p.245. 
71 Pasta “A questão Shaull”. In: Arquivo Presbiteriano da IPB.1957.p.13. 
72 Id.p.14. 
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do tom profético. “Que descoberta foi perceber que os homens da Bíblia se sentem em 

casa no mundo.”73

Após se formar no SPS de Campinas, Rubem Alves assumiu o pastorado da 

Igreja Presbiteriana de Lavras – MG. Junto com a sua geração buscou se articular na 

procura de uma nova igreja que valorizasse mais a idéia de “uma imagem de Deus, uma 

confrontação do Deus-graça com o Deus-lei dos inquisidores.”74

Defendia a idéia que  

 

Agora o mundo inteiro é sagrado, o mundo inteiro é claustro – o que torna 
desnecessário a construção de outros claustros. Repentinamente o mundo 
secular e o mundo religioso se superpõem: a vida cotidiana  se transforma numa 
liturgia cósmica. A gente pensava em converter o mundo à igreja. O Shaull 
dizia que era preciso o contrário, que a Igreja se convertesse ao mundo: sair do 
jardim interno, protegendo e cavalgar o vento...75

 

Com essa visão, Rubem Alves se envolveu com as questões postas pela IPB e o 

Estado, escrevendo vários artigos no início da década de 1960, no jornal “Brasil 

Presbiteriano.” No referido periódico, Rubem Alves defendeu que a IPB deveria 

incorporar uma política mais ligada às questões sócio-econômicas, levando-se em 

consideração o contexto do governo João Goulart. 

Nesse ponto, a tendência a acomodação aos cristãos frente a realidade social é 

sempre muito grande. Afirmava que  

 

A tentação do verdadeiro profeta é aceitar o convite em que lhe faz a sociedade 
para tornar-se num simples espelho desta. Jesus sofreu esta tentação. A tentação 
da segurança e tranqüilidade econômica - “transformar pedras em pães” - a 
tentação da aprovação da sociedade - tornado-se num sucesso, lançando-se do 
pináculo do templo, ou ainda a tentação do poder, do domínio – “tudo isto será 
teu se prostrado me adorares.” São as tentações do ter, da conveniência, do 
domínio e da autoridade. (..) Quando tudo vai bem para o que se chama profeta 
é bem possível que ele já se tenha tornado Falso Profeta, que prega apenas 
“Canções de amores” e anuncia “paz, paz, quando não há paz.”76

 

                                                 
73 ALVES, Rubem,. O enigma da religião. Petrópolis: Vozes, 1975.p.119. In: ORTIZ-CERVANTES, 
Leopoldo. A teologia de Rubem Alves: Poesia, Brincadeira e Erotismo.Tradução: Eleonora Frankel. 
Barreto. Campinas: Papirus  2005.p.35. 
74 Id..36. 
75 ALVES, Rubem. O Deus o furacão. In: AVES, Rubem. (Org.). De dentro do furacão: Richard Shaull e 
os primórdios da libertação. São Paulo: Sagarana, CEDI,CLAI, Programa Ecumênico de Pós-Graduação 
em Ciência da religião.p.22. 
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Entrava em conflito assim, com os pastores mais conservadores, nas quais as 

preocupações sócio-econômicas eram meros apêndices das questões espirituais. 

Criticava que a IPB não estava interferindo e atuando em relação ao Estado brasileiro. 

Num dos artigos expressava claramente o compromisso da igreja perante o Estado, pois 

a IPB não podia ausentar-se neste compromisso.  

 

Tenhamos diante de nós o problema da relação entre Igreja e o Estado. É nosso 
costume afirmar “a separação entre Igreja e o Estado.” Pois bem, geralmente 
entende-se que tal afirmação indica que estes dois setores são compartimentos 
estanques, de problemas de ordem totalmente diferente. Desta forma é fácil 
dizer que a Igreja cuida de assuntos espirituais e o Estado do bem-estar físico da 
comunidade. Ora, ao firmar isto, indicamos que o campo da igreja se limita. 
Não tem mais uma função profética a desempenhar frente ao Estado !! A 
afirmação da separação entre Igreja e Estado indica apenas que o Estado não 
pode interferir dentro da Igreja pelo poder político. Entretanto, do ponto de vista 
da missão da igreja, todos os problemas da igreja e esta, se não compreender 
com a soberania de Deus tem de se exercer nas estruturas políticas, e não der 
testemunho neste sentido, estará negando a soberania universal de Deus.77

 
 
 

Rubem Alves reconhecia assim, que a igreja existe também para resolver os 

problemas “deste mundo”, ao acreditar na concepção que Deus se revela nas condições 

históricas existentes, havia a necessidade de que os cristãos se engajassem nas soluções 

de transformações sociais nas quase a sociedade brasileira estava vivenciando, 

sobretudo na bipolarização do governo de João Goulart. 

Tornava-se necessário reconhecer as singularidades históricas de cada 

realidade social, e sendo assim, valorizava-se o corpo tanto quanto a alma. “Aquêles que 

pensam que a missão da igreja é apenas salvar as almas estão se esquecendo de um fato 

muito importante: Deus não criou só a alma, mas criou o corpo também.”78

Ao criticar a idéia de um Deus imóvel, intocável e inacessível, oriundo de um 

platonismo metafísico passado através da história eclesiástica valorizava-se apenas a 

alma e a idéia de futuro, pois nesta concepção se se vivia apenas para o futuro 

transcendental, mas que silenciando frente aos confrontos e as questões presentes, 

limitando a IPB a sua própria esfera religiosa, desconsiderando a política. Sobre isso, 

declarava Rubem Alves. “Notemos, de passagem, que é exatamente contra essa 

pretensão de infalibilidade estrutural que se insurgiu a Reforma. Não existe coisa mais 
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78 ALVES, Rubem. Livrai o espoliado da mão do seu opressor. In: jornal Brasil Presbiteriano.1. Quinz. 
Jan. 1964.p.1. 

  



 144

contrária ao pensamento reformado que a elevação de uma estrutura social, e, portanto, 

humana, ao nível de algo intocável !”79

Contra a sacralização das estruturas perversas, Rubem Alves mostrava a 

necessidade de um comprometimento cristão às questões sociais. Seus estudos nos 

EUA, onde fez pós-graduação na Union Theological Seminary e na Harvard Divinity 

School, permitiu um maior desenvolvimento intelectual dos conceitos que deram origem 

a teologia da Libertação. 

Rubem Alves estava em Nova York, quando soube do Golpe de 1964, quando 

andava de metrô. Descreve assim o fato.  

 

À minha frente um homem lia o seu jornal. E foi então que fiquei 
instantaneamente congelado, o medo circulando pelo corpo, o vidro liso 
estilhaçado por um golpe de pedra. Lá estava, letras enormes, na primeira 
folha.: “Revolution in Brazil” Era o dia 1 de abril de 1964. Em um segundo 
fiquei sem saber se poderia regressar. Pátria, este lugar que a saudade enche de 
coisas boas, transformou-se em terra inválida, gigantes verdes, dragões 
amarelos. No seu lugar, uma noite permanente, as prisões, as delações, o crime 
de se pensar, de ter idéias diferentes (...) Eu conhecia a psicologia daquele 
momento que vivia no Brasil: “caça as bruxas.” Eu aprendera no estudo e na 
experiência das Inquisições, período em que desaparece a inocência e a simples 
delação já se constitui em veredito.A política eclesiástica aparecia como 
profecia da política secular. As duas são uma mesma coisa. A diferença está em 
que numa os deuses aparecem com vestimentas sagradas e perfumes de incenso, 
na outra as roupas são de outras cores e rituais litúrgicos, seguem outros 
ritmos.80

 
 
 

Não há dúvidas que no pensamento de Rubem Alves, as estruturas políticas 

sacralizadas no absoluto, tornavam os que tomaram o poder como deuses, capazes de 

definir o certo e o errado e neste sentido fortalecia a ortodoxia da IPB, contestada pelo 

referido pensador81

Sua dissertação de mestrado na Union Theological Seminary foi chamada de 

“Uma interpretação do significado da revolução do homem no Brasil”, escrito em 

1964.82

A idéia de que Deus se manifesta nas revoluções, nos grandes eventos ou para 

usar uma expressão de Richard Shaull, no  furacão e não no silêncio, e sendo assim, 
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Rubem Alves articulava a concepção do “novo homem”. Essa visão partia da realidade 

histórica, da sua práxis para a interpretação bíblica, sendo que os homens devem 

transcender a racionalidade ocidental e o sistema capitalista, não se tornando uma mera 

engrenagem dessa realidade, mas se libertando. Dessa forma, denunciava a espoliação 

sofrida tanto no primeiro quanto no terceiro mundo, sendo que as teologias do progresso 

e da esperança não resolveram essas questões.83

Ao aprofundar o seu pensamento, Rubem Alves desenvolveu em 1969, a obra 

“Da esperança”, no inglês intitulado “A theology of Human Hope” (literalmente “Uma 

teologia da esperança humana”). A expressão “libertação” não foi usada, pois o seu 

editor dessa obra, vetou a expressão, que posteriormente foi usado pelo teólogo peruano 

católico Gustavo Gutiérrez.84

Nesta obra, Rubem Alves afirmava que o “novo homem” era representado pelo 

proletariado.  

 

Este é feito de homens que não só compreenderam que são pobres, mas também 
que foram feitos pelos pobres. São homens que, após terem compreendido não 
poderem ser artífices de seu próprio destino, porque o futuro lhes foi imposto, e 
não escolhido livremente – já estão mudando profundamente. O novo homem 
está cônscio e situação de dominação pelo qual é dominado. Mas sua 
consciência não está mais domesticada. Ele está decidido a libertar-se 
historicamente.85

 
 

O ponto de vista em que tanto as estruturas do Estado militar quanto a IPB ao 

tornarem estáticas a sua ideologia, sufocavam as utopias e as necessidades do 

proletariado. Não é à toa, que num artigo do periódico presbiteriano, Rubem Alves 

falava do “Jeca Tatu”, como símbolo brasileiro ou latino-americano da marginalização 

social.86

Considerando que para aqueles que estão no poder, seja na IPB ou entre os 

militares brasileiros, não havia utopia, pois o futuro devia ser a continuação do presente, 

usavam dos mecanismo de poder para que não ocorressem  as transformações sociais 

defendidos por Rubem Alves. Desenvolvia, portanto, uma espécie de “humanismo 

messiânico”, aonde as instituições são vistos como organizações repressoras, que 
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castram a capacidade libertadora e o homem  se livrava e transcendia as ortodoxias, 

sejam provenientes do Estado brasileiro, seja da ortodoxia teológica da IPB. Estavam 

claros as influência de Richard Shaull; de Dietrich Bonhoeffer, na sua visão profética 

que condena o nazismo alemão; de Juergen Moltmann, na teologia da esperança e nos 

contatos com os teólogos católicos, motivados pelo CELAM em Medellín, em 1968, 

como Juan Segundo, Gustavo Gutiérrez, entre outros. 

Rubem Alves afirmava que : 

 

A libertação do ser humano não tem nada a ver com a negação do corpo, e sim 
com a libertação de tudo que não o deixa livre para o mundo ou o mundo livre 
para ele .(...) O Messias, o poder da liberdade criadora, é “carne”. Não há lugar 
para um Deus que se dá ao homem ou que opera fora das condições materiais da 
vida. Não há lugar para um templo no Jardim do Éden. Deus encontrado e meio 
às coisas que ele dá ao homem.87

 
 

Do “A theology of human hope”, sua tese de doutorado produzida no 

Seminário Teológico de Princeton, Rubem Alves colocou quatro características centrais. 

A primeira característica era que a linguagem teológica deve ser histórica, mapeada 

dentro da experiência vivida. A segunda característica representa a capacidade profética 

de Deus na história. Por isso, nas categorias de análise, constantemente  são usados os 

profetas do Antigo Testamento, como Jeremias e Amós. A terceira característica, é que 

a teologia é secular e simultaneamente secularizadora, já que não existem esferas civis 

distintas das eclesiásticas, permitindo a ação política que ultrapassa a idéia de gueto 

para transformar o mundo. Por último, a capacidade imaginativa que recria e transforma 

a realidade ou numa palavra traz o caráter utópico.88

No período entre a sua dissertação de mestrado e a sua tese de doutorado, 

ambos nos EUA, Rubem Alves estava pastoreando a Igreja Presbiteriana de Lavras –

MG, sentiu o processo de repressão sobre a sua pessoa. 

 

Comecei a aprender a conviver com o medo. Antes, sua presença naquele 
homem que examinava o meu passaporte e comparava-o com uma lista de 
nomes. Ali ficava eu, pendurado sobre o abismo, fingindo tranqüilidade 
(qualquer emoção pode denunciar), até que o meu passaporte era devolvido. 
(...)E eu me lembro daquela noite, no ônibus,a caminho de Lavras, a viagem 
interrompida pelos militares que fiscalizavam a Fernão Dias, e eles, 
pausadamente, indo de pessoa a pessoa, no escuro, eu não podia ver os seus 
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rostos, as lanternas iluminando a lista dos procurados, que traziam nas mão, 
iluminando o documento de cada um e, finalmente o foco da luz sobre o meu 
rosto. Eu já vira coisas assim no cinema – a qualquer momento a possibilidade 
de ser arrastado para o escuro sem saber se voltaria.89

 
 

Começava um período na qual Rubem Alves sofrera um forte processo de 

repressão e isolamento. Um dos amigos confidenciou que surgira um boato em Juiz de 

Fora – MG, aonde a IPB o denunciava aos militares.90  

Ele teve, devido à repressão, que queimar os livros que poderiam ser motivos 

de torturas. “Foi uma noite inteira abrindo caixotes, separando livros, queimando, 

enfiando outros para serem jogados no rio. Lembro-me que um deles foi “Comunnism 

ant the theologians”, de Charles West, coisa  perfeitamente inocente. Mas a capa era 

vermelha, e havia a foice e o martelo.”91

Haviam denúncias no Supremo Concílio da IPB, que envolviam o seu nome e 

de mais seis pastores, acusando à partir de boatos que afirmava que “Jesus tinha 

relações sexuais com uma prostituta, que nos deleitávamos quando nossos filhos 

escreviam frases de ódio contra os americanos, nas latas de leite em pó por eles doadas 

(eram os anos do programa Alimentos para a Paz). Que éramos subvencionados com 

frutos vindos da União Soviética.”92

Nesta situação, denunciada por membro da IPB, inclusive ligados ao Instituto 

Gammon, Rubem Alves teve que responder a interrogatórios com os militares. Isolado 

eclesiasticamente, recebeu apoio de um maçom chamado Eugênio. Em face a essa 

situação, foram criadas condições propícias para a sua volta aos EUA, a convite da 

PCUSA (Presbyterian Church of the USA), em Princeton. 

Posteriormente, em 1970, um ano após ter concluído a sua tese de Doutorado 

no Seminário de Princeton, Rubem Alves se desligava da IPB, por não concordar com o 

apoio da referida instituição ao militarismo, a ortodoxia e anti-ecumenismo, como 

descrito em sua carta.93

Nas análises posteriores, Rubem Alves, já afastado da IPB, definiu em duas 

obras, as suas críticas a referida instituição, chamando-as “Protestantismo e Repressão” 

e “Dogmatismo e Tolerância.” 
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Cabe-nos agora tratar da análise do terceiro personagem dessa narrativa: Paulo 

Stuart Wright. 

 

3.2.3 – Paulo Stuart Wright 

 

Paulo Stuart Wright, por ser filho dos missionários estadunidenses teve 

oportunidade de estudar nos EUA, aonde se formou em Sociologia Política. 

Ao regressar ao Brasil, Paulo Stuart Wright participou ativamente das 

múltiplas atividades como nos sindicatos e na conscientização dos jovens 

presbiterianos, influenciados pelo pastor Richard Shaull, chegando inclusive à participar 

da experiência na Vila Anastácio, em São Paulo, onde o convívio dele e de sua esposa 

permitiram vivenciar as péssimas condições dos operários. Foi secretário Geral da 

UCEB, sendo que no I Encontro Sul-Americano e Estudos sobre Calvinismo, afirmou 

que  

 

É certamente possível à obra humana acabar com a fome, a miséria e o 
analfabetismo. Nossa maneira de amar nosso próximo, deve, certamente ir além 
da ajuda que possamos dar a indivíduos necessitados; deve levar a sério nossa 
responsabilidade de fazer acabar com a miséria e a fome, pois estas forças não 
têm mais poder e foram destronadas por Jesus Cristo.94

 
 

O próprio Richard Shaull falava com admiração da figura de Paulo Stuart 

Wright. 

 

No final dos anos 50 Paulo retornou ao Brasil, depois de abandonar os seus 
estudos universitários nos Estados Unidos. Logo depois, procurou-me para 
expressar sua visão e compromisso; e busca meu conselho em como cumprir o 
seu chamado do Brasil de então. Desde o nosso primeiro encontro percebi que 
estava diante de alguém apaixonadamente comprometido á seguir com Jesus 
com absoluta certeza de uma total dedicação à luta pelos pobres. De fato, não 
havia visto antes ninguém que levasse tão a sério os ensinamentos de Jesus e se 
dedicasse á pô-los em prática. Também ficou evidente para mim que havia 
muitas poucas pessoas, mesmo entre as que mais se relacionava com ele, que 
entendessem ou honrassem a sua vocação e se dispusesse a apoiar e 
acompanhar essa caminhada de absoluto discipulado. Decidi fazer todo o 
possível para encorajá-lo e apoiá-lo, quando o projeto de Vila Anastácio 
deslanchou, ele e a sua esposa estavam entre os primeiros  a tomar parte neste 
tipo de comunidade. (...). E enquanto viveu em Vila Anastácio relacionou-se 
com um bom número de estudantes na UCEB, conclamando-o constantemente 
ao compromisso de luta pelos pobres. Melhor dizendo, ele estava sempre nos 
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confrontando  - a todos nós – com esse chamado e profunda influência, mesmo 
quando mas já não compartilhássemos inteiramente de sua visão ou escolha 
política.95

 
 

A contribuição de Paulo Stuart Wright, que levava para a Vila Anastácio e a 

UCEB, com a idéia de responsabilidade social, combinava o aspecto engajado e 

militante com os seus estudos. Conseguia também gradativamente um espaço político 

fora das estruturas eclesiásticas, seja na organização dos sindicatos da FECOPESCA e 

na política partidária, seja no PTB, PSP e na AP. 

Sua ida para Florianópolis, em 1960, permitiu ocupar o cargo de diretor da 

Imprensa Oficial do Estado (IOESC), a convite do governador Celso Ramos (PSD). 

Paulo Stuart Wright torna-se membro da Igreja Presbiteriana de Florianópolis, conforme 

documentado a seguir. “Recebe-se a carta de transferência o irmão Paulo Wright e a sua 

esposa Sra. Edimar Rickli, vindos da Igreja Presbiteriana da Lapa (E. São Paulo) os 

quais se resolve incluir no rol de membros da Igreja.”96  

Usualmente, Paulo Stuart Wright participava de encontros no início da década 

de 1960 no Restaurante Universitário, localizado junto ao Teatro Álvaro de Carvalho, 

no centro da capital catarinense, aonde convivia com a Juventude Universitária Católica 

(JUC). 

Para poder concorrer a deputado estadual em 1962, Paulo Stuart Wright deixou 

o PTB e ingressou no PSP, com o objetivo de defender os interesses da FECOPESCA. 

Conseguiu se eleger em 06 de outubro de 1962 com 2.144 votos, tornando-se o único 

deputado evangélico e do seu partido na Assembléia Legislativa de SC. 

No campo eclesiástico, Paulo Stuart Wright buscava participar ativamente da 

IPB, seja escrevendo artigos na revista “Mocidade”, conscientizando e politizando os 

presbiterianos, mantendo diálogos com setores progressistas da Igreja Católica 

(sobretudo a JUC), sendo professor da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de 

Florianópolis, secretário-geral da UCEB e da ACA, levando sempre uma idéia social 

para o cristianismo, na qual a visão de Richard Shaull muito lhe agradava, sobretudo a 

experiência na Vila Anastácio.Tanto as suas visões sociais quanto ecumênicas, 

certamente não eram bem vistos nos setores conservadores da IPB, no sentido político-

religioso.  
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Na igreja em que congregava, a Igreja Presbiteriana de Florianópolis, haveria a  

escolha de três presbíteros, que seriam eleitos no dia 08 de março de 1964, sendo 

sugeridos seis nomes para o referido ofício: Paulo Braglia, Domingos Cardoso, 

Demerval Rodrigues, Daví Mendonça, Urí Mendonça e Arony Natividade da Costa.97

Destes, apenas Paulo Braglia desistiu de concorrer ao presbiterato.  

 

Foram então eleitos presbíteros da Igreja Presbiteriana de Florianópolis os 
irmãos Dr. Hurí Gomes Mendonça com trinta e seis votos; Arony Natividade da 
Costa com vinte e oito votos e Dr. Paulo Stuart Wright com vinte e dois votos. 
Ao término da reunião foram os presbíteros Dr. Hurí Gomes Mendonça e Dr. 
Paulo Stuart Wright agradecendo a honra que lhe emprestara.98

 
 

Não sabemos até que ponto a Igreja Presbiteriana de Florianópolis não quis 

indicar o nome de Paulo Stuart Wright para o presbiterato, com um possível receio de 

politizar as questões e sua visão dentro da estrutura institucional, ou mesmo restrições 

aos seus pensamentos com uma visão menos denominacional e mais ecumênica, e 

comunista, não conservadora. 

Segundo o pastor Osvaldo Hack ao se referir á Paulo Stuart Wright, afirmara 

que  

(...) ele (Paulo) tinha se envolvido demais politicamente, ideologicamente, e que 
a igreja não deveria entrar por este lado. Pela definição porque a Igreja 
Presbiteriana tem uma posição apolítica, como igreja. Ela permite que os seus 
membros participem de política, se candidatem, discutam política. Eu, 
pessoalmente posso me posicionar, mas a Igreja em si, não. Essa foi à 
dificuldade: porque o Paulo, como presbítero da igreja, envolveu a igreja. Foi o 
mesmo problema que ele teve em Joaçaba. Ele envolveu a igreja de Joaçaba.99

 
 

A análise do pastor Osvaldo Hack, ao entender que a eleição de Paulo Stuart 

Wright a deputado estadual catarinense em 1962, colocava a Igreja Presbiteriana de 

Florianópolis em dificuldade, pois ao politizar a defesa de sua candidatura não poderia 

transformar o púlpito em palanque, usando a estrutura eclesiástica. Reconhecemos, 

contudo, que esta não era uma prática política de Paulo Stuart Wright. Numa igreja 

minoritária, no contexto religioso florianopolitano predominantemente católico, isso 

                                                 
97 Ata da Igreja Presbiteriana de Florianópolis. Livro 9. n. 909. 10 fev. 1964.p.102. 
98 Ata da Igreja Presbiteriana de Florianópolis. Livro 9. n. 910. 8 mar. 1964. p.103-104. 
99 AQUINO, Márcia Elizabeth de. Personnas – Gradações do discurso político-religioso no Brasil pós-
64.São Paulo: M.E. de Aquino, 2003. p.56-57. 
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poderia expor a própria estrutura eclesiástica da IPB, numa época em que a 

invisibilidade pública entre os evangélicos era regra.100

Nessa visão, a Igreja não apoiara oficialmente a candidatura de Paulo Stuart 

Wright  para a Assembléia Legislativa de Santa Catarina, pois poderia haver mais 

candidatos, o que possibilitaria hipoteticamente divisões na estrutura, por apoiar em 

candidato em detrimento do outro. O próprio Osvaldo Hack afirmara que: 

 

(...) Na minha época nós tivemos candidatos para vereador. Nós tínhamos dois 
candidatos, um deles foi até eleito. (...) Mas nós não fazíamos propaganda na 
igreja. A igreja sabia que eles eram candidatos, um deles foi até eleito. (...) Mas 
nós não fazíamos propaganda na igreja. Apenas anunciava que eram candidatos, 
e que cada um tivesse a liberdade do voto. Então, talvez, porque o Paulo se 
envolveu demais; como deputado – como líder, ele ocupava uma posição muito 
estratégica na Assembléia. O voto dele decidia as bancadas, porque ele era o 
único do partido dele.101

 
 

Imagine a situação de um deputado estadual como Paulo Stuart Wright, 

comunista, único membro do PSP na Assembléia Legislativa e que representava uma 

espécie de voto de minerva nas decisões legislativas catarinenses, além de ser o único 

deputado de uma igreja minoritária como a IPB no contexto religioso, com dupla 

cidadania brasileiro-estadunidense e que agora tinha sido eleito presbítero na própria 

Igreja Presbiteriana de Florianópolis, nas vésperas do golpe de 1964. 

De fato, com o Golpe de 1964, tanto para o Estado quanto para a Igreja, Paulo 

Stuart Wright era a pessoa errada no lugar errado. Nesses casos, o instinto de 

sobrevivência da IPB enquanto instituição foi mais forte do que na defesa dos seus 

membros, o que levou a uma dupla cassação: na esfera civil, a cassação de deputado 

estadual; e na esfera eclesiástica, a sua cassação como presbítero.  

Num momento histórico com o Golpe de 1964 nas quais a Marcha pela 

Tradição, Família e Propriedade (TFP) católicas foram extremamente fortes, na defesa 

do Ocidente cristão contra o comunismo ateu, não é de se estranhar que na medida em 

que essa bipolarização era forçada seja pelos setores conservadores das igrejas (tanto 

                                                 
100 Não havia naquela época, por exemplo, uma Bancada  Evangélica, como existente  atualmente no 
Congresso Nacional (2003-2006), aonde foram eleitos 58 parlamentares evangélicos. No cenário político 
catarinense existem 2 deputados estaduais evangélicos (Odete de Jesus – PL, Narcizo Parisotto – PTB), 1 
deputado federal (Adelor Vieira – PMDB).Em Florianópolis, em 2004, foram eleitos 3 vereadores (Jair 
Miotto – PTB, Hazael Batista –PSDB e Alceu Nieckarz –PL) e 1  vice-prefeito (Bita Pereira – PSDB). 
101 AQUINO, Márcia Elizabeth de. Personnas – Gradações do discurso político-religioso no Brasil pós-
64.São Paulo: M.E. de Aquino, 2003. p. 57. 
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protestantes quanto católicas), bem como a concepção de Segurança Nacional, isolavam 

uma personalidade política como Paulo Stuart Wright. 

Na visão de Jaime Wright, irmão de Paulo Stuart Wright, que também foi 

pastor da IPB, a referida instituição “Em vez de ser o fermento para levedar a massa, 

como ensina o Evangelho, ao contrário, a Igreja permitiu que fosse levedada pelo 

regime militar. Ela se corrompeu, e passou a exercer repressão junto com os pastores, 

congregações e igrejas.”102

A visão de Jaime Wright era diametralmente oposta ao caráter “apolítico” na 

qual se referiu o pastor Osvaldo Hack. Para Jaime Wright, o discurso de Romanos 13.1-

2,103 buscou a legitimação de uma IPB conservadora politicamente e teologicamente e 

que não se opôs ao Estado, mesmo em período de ditadura.104

Nesse processo de cooptação dos evangélicos (podemos incluir a IPB) em 

relação ao regime militar sustentado pelo discurso interno, chama-se “constantinização” 

e também uma política de “adesismo.”105

A cassação de Paulo Stuart Wright como parlamentar catarinense, logo se 

transformou em pressão do Estado pós-Golpe de 1964, para a IPB, ao não permitir o seu 

exercício de presbiterato. As pressões exercidas pelo almirante e comandante Murilo 

Vale Silva, sediado em Florianópolis sobre a Assembléia Legislativa foram 

fundamentais para a cassação no parlamento catarinense. 

 

A decisão de cassar o ex-deputado foi apressada depois que a Assembléia 
Legislativa recebeu, no dia 4 de maio de 1964, um ofício do Secretário de 
Segurança Pública Jade Saturnino Magalhães, e no dia 5, um dossiê preparado 
pelo almirante Murilo Vasco do Vale Silva, do 5º. Distrito Naval sobre as 
ligações políticas de Paulo Stuart Wright. Mas a decisão definitiva pela 
cassação do ex-deputado somente ocorreu (inclusive com os deputados abrindo 
mão do prazo de 48 horas, para que uma comissão decidisse o ato).106

 
 

                                                 
102 Id.p.33. 
103 Cf. Rm.13.1-2. “Da obediência às autoridades.1. Todo homem esteja  sujeito às autoridades superiores, 
porque não há autoridade que não precede de Deus; e as autoridades que existem foram por ele 
instituídas.2. De modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus; e os que 
resistem trarão sobre si mesmos condenação.” (Versão da Bíblia de Genebra). 
104 AQUINO, Márcia Elizabeth de. Personnas – Gradações do discurso político-religioso no Brasil pós-
64.São Paulo: M.E. de Aquino, 2003. p. 33-34. 
105 Cf. CAVALCANTI, Robinson. Cristianismo e Política: teoria bíblica e prática histórica. São Paulo: 
Nascente, 1985.p.215-216. 
106 Paulo Stuart Wright está morto. In: Jornal O Estado. 11 ago. 1979.p.3. 
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O general-de-brigada, Ernesto Geisel, que era chefe do Gabinete Militar e 

Secretário do Conselho de Segurança Nacional do presidente Castelo Branco, mandou 

um telegrama para a Assembléia Legislativa de Santa Catarina. O teor do telegrama. 

 

N. 28, As. Sec. De 4\564. Parágrafo único artigo décimo. Ato Institucional 
transferiu ao Senhor Presidente da República, mediante proposta  Conselho de 
Segurança Nacional e prazo sessenta dias, contar quinze de abril próximo 
passado, atribuições previstas referido artigo. De outro lado, artigo novo decreto 
n.53897, vinte e sete de abril último, determinou como competentes para 
provocar do Conselho de Segurança Nacional, mediante representação, 
respectivos membros, chefes, poderes, Estados e secretário geral do Conselho. 
Considerando a gravidade da sanção, a qual deve fundar-se razões de relevância 
relacionados ao interesse; paz e honra nacional, venho lembrar vossa excia. 
conveniência de representações aqui referidas, quando tenham se encaminhadas 
de justificação necessária e até dez dias antes findo prazo já aludido para exame 
Conselho Segurança Nacional.107

 
 

A cassação de Paulo Stuart Wright já era esperada, desde 4 de Abril de 1964. 

Nesta data, foi criada uma comissão parlamentar especial, composta pelos partidos 

(exceto o PSP). Paulo Preis (PSD), Ruy Hulse (UDN), Genir Destri (PTB), Antônio 

Pichetti (PRP) e Urbano Bertoldi (PDC). Com o depois conhecido como o AI-1, a 

interferência do Poder Executivo sobre o Poder Legislativo seria usual no regime 

militar.108

Devido à concepção de Segurança Nacional, durante o mês de maio foram 

realizadas três reuniões extraordinárias sobre o caso de Paulo Stuart Wright. O resultado 

óbvio foi à cassação unânime dele, no dia 09 de maio às 14:00, com a votação dos 

deputados, sem a mínima possibilidade de defesa do acusado. Dois dias depois, o Diário 

Oficial do Estado publicava  

 

Resolve – Art.1. – Fica, na conformidade que dispõe a Constituição do Estado 
de Santa Catarina, combinado com o art. 10, do Ato Institucional, por 
infringência do parágrafo 5. e parte final do art.141, da Constituição Federal e 
dos artigos 14 e 15, da lei n. 38, de 4 de abril de 1935 (Lei de Segurança 
Nacional), cassado o mandato do Deputado Paulo Stuart Wright do Partido 
Social Progressista (P.S.P.). Art. 2. – Esta Resolução entrará em vigor da sua 
publicação, resguardada as disposições em contrário.109

 
 

                                                 
107 Id. Ibid. 
108 Id.Ibid. 
109 Diário Oficial do Estado de SC. 11 maio 1964.p.8. 
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As justificativas partidárias para a cassação de Paulo Stuart Wright foram as 

seguintes: 

 

1) A UDN vota a favor da cassação pois estão demonstradas as relações do 
referido deputado com elementos subversivos; a) O PTB, em convenção 
realizada para formar a lista de deputados de 1962, resolveu excluir o nome de 
Paulo Wright, já naquela época conhecido, integrante de extrema esquerda; b) O 
Partido Social Progressista, que o acolheu na sua legenda e permitiu a eleição 
de Paulo Wright, expulso-o tão logo tomou conhecimento das suas ligações 
com o comunismo; c) Pregou da Tribuna da Assembléia, nos comícios e 
sindicatos das mesmas idéias do conhecido agitador padre Alípio de Freitas e 
dos ex-deputados Leonel Brizola, Max Costa Santos, Neiva Moreira e outros 
elementos ligados à subversão;d) o dossiê da Secretaria de Segurança Pública e 
as averiguações sumárias procedidas pelo Comando Militar trazem provas 
suficientes para dar cobertura ao óbvio que a prova não necessita.110 
 
 

Interessante, perceber que a cassação ocorrera doze dias após a vinda do 

embaixador dos EUA à Florianópolis. Não há dúvidas da interferência do Estado sobre 

a Igreja Presbiteriana de Florianópolis (IPF), que estava sob investigação do 5º Distrito 

Naval. Dia 08 de março, Paulo Stuart foi eleito presbítero. Com o golpe de 1964, a 

igreja pastoreada pelo rev. Eny Luz de Moura, recebeu um documento lido no Conselho 

no dia 13 de maio do 5º. Distrito Naval, contendo as seguintes informações: 

 

Cumpre-se informar que o Sr. Deputado Paulo Stuart Wright, dessa Assembléia 
Legislativa, eleito sob a legenda do PSP, comunista militante, tanto o seu 
procedimento e atitudes em face dos problemas nacionais, coerentemente com 
as suas idéias. Está perfeitamente integrado no movimento de transformação 
pela violência, do regime estabelecido e afirmado na Constituinte da República. 
A linha de ação do Deputado em causa é facto público e notório, que essa 
Assembléia sobejamente conhece, o que coloca em posição falsa, diante da Lei 
Electoral, da Constituição e da Lei da Segurança. Na documentação anexa, parte 
do existente nos vários inquéritos e sindicâncias em andamento, encontrará V. 
Excia. elementos que caracterizem as ligações do referido Deputado com 
agitadores conhecidos, alguns sem ideologia, simplesmente corrompidos pelo 
poder do dinheiro do povo, criminosamente usado.111

 
 

Enquanto os dois presbíteros eleitos (Hurí Gomes Mendonça e Arony 

Natividade da Costa) foram empossados, Paulo Stuart não só não foi empossado, como 

excluído do rol de membros da igreja, sem nenhuma possibilidade de argumentação, 

desrespeitando o básico direito de defesa constitucional da IPB.112

                                                 
110 Paulo Stuart Wright está  morto. In: Jornal O Estado.11 ago. 1979.p.3. 
111 Ata da Igreja Presbiteriana de Florianópolis. Livro 9.n.910.p.104. 
112 Id. Ibid. 
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Além disso, na 10º Reunião do Presbitério de Florianópolis, realizado justo na 

cidade-natal de Paulo Stuart Wright (Herval D´Oeste) nos dias 13 a 17 de janeiro de 

1965, registrou: 

 

O Presbitério aprova as atas do Conselho de Igreja de Florianópolis com as 
seguintes observações: a) As atas n.910 e 911 foram lavradas com caneta 
esferográfica. Já estão consideravelmente apagadas e em pouco tempo não 
poderão ser lidas.b) A ata n. 910, fôlha 104 linha 15 verso é eliminado um 
membro do ról da igreja, sumáriamente, sem ser ouvido, e sob, a acusação, de 
fora da Igreja, de ser o mesmo, comunista. Caiu – Que o Conselho reestude o 
assunto.113

 
 

A expressão final citada “Que o Conselho reestude o assunto”, referindo-se a 

eliminação de Paulo Stuart Wright do rol de membros da IPB estava riscada, e ao lado a 

expressão “caiu”, escrito em letra diferente do texto, mostrando uma interferência 

posterior no texto, provavelmente revelando o medo do Presbitério de Florianópolis de 

uma interferência do Estado, devido ao fato do parlamentar catarinense cassado por ter 

exercido a sua militância comunista. 

Após o Golpe de 1964, Paulo Stuart Wright fugiu para o México (depois Cuba) 

clandestinamente junto com o padre Alípio de Freitas. Retornou  ao Brasil em 1965, 

sendo que viveu até 1973, ligado a AP, continuando a fugir do órgãos de repressão 

militar. 

Paulo Stuart Wright foi preso no dia 04 de Setembro de 1973, em São Paulo, 

ao descer numa estação de metrô, onde estava em companhia de Osvaldo Rocha e Pedro 

Calmon. A data, próxima do 7 de setembro, era comum  a atuação das forças de 

repressão, na qual Paulo Stuart Wright foi preso, torturado e morto, quando 

“desaparecimento político” virou sinônimo de extermínio.  

A partir dessa data, ocorreu uma disputa pela memória de Paulo Stuart Wright. 

Primeiro, a busca pelo corpo, jamais encontrado, apesar do empenho do seu irmão, o 

pastor Jaime Wright. A sua própria morte foi cercada de várias versões. Numa 

reportagem, foi publicado que “Antônio”, um dos codinomes de Paulo Stuart Wright 

havia assassinado Gildo e Mata Machado num tiroteio em Recife e ferido dois policiais. 

Estava sendo procurado para ser preso. 

                                                 
113 Ata da 10. Reunião Ordinária do PFLO.Igreja de Herval D´Oeste. 13–17 jan. 1965. doc. n.57. 
Arquivo do Presbitério de Florianópolis. 
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Para Marlene Soccas, companheira de luta, era uma forma de preparar a notícia 

para a morte de Paulo Stuart Wright, o que não ocorreu, já que comum esse tipo de 

notícia pelos militares. Embora a referida companheira, defenda a morte de Paulo Stuart 

Wright nos porões da ditadura.114

O pastor Jaime Wright junto com Dom Paulo Evaristo Arns fez uma busca 

incessante por Paulo Stuart Wright. Jaime Wright recebeu três telefonemas afirmando 

que “Paulo caiu”, até de um parapsicólogo que afirmava que o seu corpo estava na 

região amazônica, bem como recebera documentos pessoais de Paulo, por uma 

desconhecida, além de um bilhete escrito pelo preso político Otto Filgueiras, datado de 

13 de maio de 1975, falando que ouvira o Comandante do II Exército, o Coronel Carlos 

Alberto Brilhante Ustra, afirmando que tinha assassinado.115

A memória de Paulo Stuart Wright foi reconhecida como nome de rua em 

Florianópolis, ao lado da Igreja Metodista do Estreito116; nome do plenarinho da 

Assembléia Legislativa de Santa Catarina; revogação da cassação da mesma Assembléia 

em 1985, criação de dois Centros Democráticos, um em Joaçaba e outro em 

Florianópolis; dois filmes, um de 1987, chamado ‘PSW – uma crônica subversiva”e 

outro de 2005 “Paulo companheiro João”, além da revogação de  Paulo Stuart Wright, 

como membro da Igreja Presbiteriana de Florianópolis, em 1999, conforme relatado a 

seguir: 

 

Considerando, que a decisão do Conselho da Igreja, composto por homens 
crentes, da vida nacional, em que a repressão gerou insegurança, medo e terror 
em toda a sociedade brasileira. RESOLVE: Tornar sem efeito a punição 
imposta ao senhor PAULO STUART WRIGHT, restaurando “post mortem” 
sua condição de membro da Igreja Presbiteriana de Florianópolis, inscrevendo-o 
no seu rol, bem como rejeitar o veto à eleição ao Presbiterato de nossa Igreja.117

 
 
 

Paulo ao tornar-se desaparecido político, usou, assim, como o reformador João 

Calvino (este ao fugir das perseguições religiosas) usou  vários codinomes diferentes: 

João, Jim, Miller, entre outros.118

                                                 
114 Marlene, uma dentista de 44 anos confirma a morte de Paulo Stuart Wright. In:Jornal O Estado. 19 
ago. 1979.p.2. 
115 Desaparecidos ? In: Revista Istoé.27 set. 1978.p.24-32. 
116 Foto da placa a rua, consta em anexo. 
117 Ata da Igreja Presbiteriana de Florianópolis.n.1284. 19 out. 1999. 
118 Cf. AQUINO, Márcia Elizabeth de. Personnas – Gradações do discurso político-religioso pós-64.São 
Paulo: M.E. de Aquino, 2003.p.34. 

  



 157

De certa maneira, houve dois “Paulos”, ele mesmo e outro que foi disputado 

pela sua memória, que variou do “subversivo comunista”, de forma pejorativa, ao 

cristão idealista e revolucionário do outro. A memória pública e eclesiástica de Paulo 

Stuart Wright, sem dúvida, coloca a segunda hipótese como verdadeira, após o 

distanciamento cronológico da ditadura militar. 

A partir do confronto dentro da IPB entre o pensamento “boanergista” e os 

defensores da Teologia da Libertação, exacerbada numa conjuntura militarista, os 

embates institucionais tornaram-se inevitáveis. Produziu-se de um lado, a valorização de 

uma memória oficial, à favor do “boanergismo” e de outro lado, uma invisibilidade de 

uma memória ligada a Teologia da Libertação, na qual buscamos constituir à partir de 

Richard Shaull, Rubem Alves e Paulo Stuart Wright. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
A IPB certamente não passou impunemente pela ditadura militar (1964-1985) 

no país. Considerando que diversos pastores expulsos ou se retiraram em virtude da 

hegemonia “boanergista” no período estudado, percebemos que a perda de uma visão 

social mais apurada, bem como a inexistência de comunidades eclesiais de base, deixou 

o trabalho social da IPB, de forma tímida. 

A postura antiecumênica (notadamente anticatólica e antipentecostal), 

anticomunista e antimoderna (do ponto de vista teológico) permanecem não mais num 

contexto de Guerra Fria e de ditadura militar, mas num contexto atual de pós-

modernidade. 

O antiecumenismo parece evidente na medida em que a atualmente ocorre uma 

recusa de participação em instituições intereclesiásticas como no Conselho Nacional de 

Igrejas Cristãs (CONIC) e o Conselho Mundial de Igrejas (CMI), nas quase as igrejas 

católicas participam, além de recusar a participar de organismos de igrejas mais liberais 

no seu comportamento. Valoriza-se no máximo um micro-ecumenismo (entre igrejas 

protestantes),1 mas não um macro-ecumenismo (que envolvem dentro o cristianismo, a 

Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa, ou mesmo alianças ainda mais amplas com 

religiões não-cristãs).  

A identidade doutrinária buscada e mantida na IPB continua negando qualquer 

valorização de uma linha pentecostal, apoiando-se na idéia de “unidade no essencial e 

diversidade naquilo que não é essencial.” 

O anti-modernismo é certamente outra bandeira importante na IPB, à 

valorização da Bíblia, enquanto verdade fundamental, rechaçando as diversas ideologias 

e novidades teológicas surgidas e\ou combinada em tempos de pós-modernidade. 

Em termos políticos, entendemos que a possibilidade de uma maior pluralidade 

de pensamento na IPB. Prova eficaz disso, foram à eleição de deputados federais 

ligados as concepções socialistas, bem como a candidatura de Anthony Garotinho à 

presidência da República em 2002. Sendo ele membro da IPB, com bandeiras de 

esquerda e ligada ao PSB. 

Era impensável em 1985, tanto a projeção alcançada pelos evangélicos na 

política, como o fato de alguns se associarem a um discurso socialista (embora 

                                                 
1 Na última reunião do Supremo Concílio, realizada em Aracruz – ES, nos dias 16-22 /07/2006, a IPB 
decidiu se desfiliar da Associação Mundial das Igrejas Reformadas (AMIR).  
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minoritário) declaradamente evangélico, exceto a honrosa exceção da figura de Paulo 

Stuart Wright. 2

O fato da IPB (uma igreja evangélica) ter sido cooptado por um Estado 

autoritário, como no Brasil, não é algo inédito, pois na Alemanha de Hitler (1933-1945), 

os luteranos também foram cooptados e os que não aceitarem essa condição, fundou a 

“Igreja confessante”, liderados por Dietrich Bonhoeffer, morto num campo de 

concentração, em 1944. 

A sacralização do discurso em Rm. 13, na defesa da obediência do governo 

civil fomos usados pela IPB, tanto no período militar quanto nos governos 

democraticamente eleitos. 

Historicamente as ditaduras conservadoras conseguiram lidar melhor com as 

escolhas religiosas da sua população do que as ditaduras socialistas, que no geral, 

reprimiram a liberdade religiosa. 3

Da ditadura a redemocratização, a relação da IPB com o Estado, passou do 

“adesismo” e da bajulação aos ditadores na busca de prestígio político para uma 

participação tímida no cenário político nacional, com a ausência das práticas 

clientelistas presentes em outras denominações evangélicas, sobretudo pentecostais. 

As lutas políticas mais claras estão no campo da moral, envolvendo questões 

como aborto, homossexualismo e a discussão do Novo Código Civil, mas sem projetos 

políticos mais claros, em termos de uma ética social, exceto por aqueles que são 

contemplados em instituições, como o Movimento Evangélico Progressista (MEP), 

ligado a uma esquerda evangélica, mas com baixo poder decisório nas suas respectivas 

denominações. 4

A necessidade de se repensar o papel da Igreja na pós-modernidade, a questão 

da mulher, a valorização da teologia brasileira e não de uma teologia anglo-saxônica 

importada, a visão social e política da IPB, a sua visibilidade midiática e a 

pentecostalização do campo evangélico, parecem serem questões-chaves para 

crescimento tanto quantitativo como qualitativo neste início do século XXI. Estão na 

agenda do dia. Mas isso já é uma outra história. Para que essa outra história seja escrita, 

                                                 
2 Cf. FRESTON, Paul. Religião e Política, sim; Igreja e Estado, não. Os evangélicos e a participação 
política. Viçosa: Ultimato, 2006.p.115-128. Ocorreu uma esquerdização dos evangélicos na eleição de 
2002, diminuindo os estereótipos conservadores neste campo religioso em relação a política, como 
exemplificado no caso de Anthony Garotinho. 
3 Existem exceções como a ausência de liberdade religiosa, no governo fascista de Salazar, em Portugal. 
4 No Brasil, os evangélicos não produziram políticos com grandes projeções e com projetos sociais 
relevantes, do porte de  Martin Luther King, Abrahan Kuyper, Desmond Tutu e Nelson Mandela.  
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torna-se necessário lembrar das palavras do pastor Dietrich Bonhoeffer, preso pelos 

nazistas “Os bens da justiça, todas as grandes realizações necessitam de tempo, 

constância, ‘memória, senão degeneram. Quem não estiver disposto a tomar a 

responsabilidade por um passado e construir um futuro é ‘esquecido.’“5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Cartas da Prisão, 01 fev.1944. 
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ANEXOS 
 
Tabela 1 
 
Deputados Federais e Senadores da IPB (1964-1985) 
 

Nome UF Nascimento Mandato Partido Profissão Outras Informações 

Aguinaldo 
Costa GB Lavras - 1899 (1961-1963)

(1965-1967)
UDN 

ARENA
Advogado 
Professor 

Estudou no Instituto Gammon. Lavras – Direito UMG, 1924. 
Delegado, promotor, juiz. Oficial-de-Gabinete e Min. da Saúde no 
RJ, de 1932-1935. Candidato a Aliança Popular contra o Golpe 
(anti-getulista). Deputado federal em 1954 (suplente). Candidato em 
1958 e 1962 (suplente). Escreveu Comissões Parlamentares de 
Inquérito (1949). Professor de Direito Público UFRJ. 

Atos de 
Andrade MG 1928 - 

Itanhomi - MG 1971-1975 ARENA Advogado 

Formado em Direito pela UMG. Promotor de justiça. Eleito dep. 
Estadual pelo Partido Republicano em 1958. Reeleito em 1962. Em 
1964, fez palestras nos Estados Unidos defendendo a nova situação 
política brasileira. Reeleito dep. estadual pela Arena em 1966. Em 
1974, eleito suplente do deputado federal. Vem do Leste de MG, 
celeiro da IPB. Foi representante leigo do Supremo Concílio da IPB, 
1954-1970. Grão-Mestre do Grão-Oriente da maçonaria. Ligado a 
Aureliano Chaves, Pres. Instituto Mackenzie, 1992. 

Erasmo 
Martins 
Pedro 

GB 
RJ 

1921- Rio de 
Janeiro 

1967-1971 
1975-1979 MDB Advogado 

Professor 

Faculdade Nacional de Direito, 1945. Oficial-de-Gabinete do 
Ministério da Educação e Cultura e do Min. da Agricultura em 
1953-1954. Eleito suplente de vereador do DF em 1954. Eleito 
vereador pelo DF em 1958. Secretário interino e de Segurança de 
GB em 1960. Eleito indiretamente vice-governador do GB em 1970. 
Reeleito dep.federal em 1978, mas logo nomeado secretário de 
Justiça do RJ. Em 1981, foi para o Tribunal e Contas do RJ. 
Professor de Direito Constitucional UFRJ. Bases eleitorais 
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chaguistas e da IPB. Grão-Mestre da maçonaria. 

Geremias 
Fontes 

RJ 
 

1930 – São 
Gonçalo-RJ 

1963-1967 
 

PTB 
PDC 

ARENA

Advogado 
Pastor 

Formado na faculdade de Direito em Niterói em 1954. Eleito 
prefeito de São Gonçalo em 1958. Vice-líder do PDC na Câmara. 
Nomeado governador do RJ em 1966. 

Hélio 
Gueiros PA 1925 - 

Fortaleza -CE 

1967-1969 
1983-1987 

Sen 

MDB 
PMDB 

Advogado 
Jornalista 

Filho do dep. Fed. Teixeira Gueiros. Direito, 1949. Redator e diretor 
de “O Liberal.” Eleito suplente de dep. Estadual pelo PSD em 1958. 
Eleito dep. Estad. Pelo PSD, em 1962. Defensor de Goulart, foi 
preso por uma semana em 1964. Candidato a vice-governador pelo 
PSD em 1965. Líder do MDB na Assembléia Legislativa. Cassado 
em 29 de abril de 1966. Eleito governador do Pará em 1986.  

Lysâneas 
Maciel MG Patos de Minas 

- MG 
1971-1975 
1975-1976 MDB Advogado 

Fazendeiro 

De família tradicional Sobrinho-Neto de Olegário Maciel para MG. 
Eleito dep. Federal pelo MDB em 1970. Reeleito em 1974 e cassado 
em 1976 por denunciar violações dos direitos humanos. Trabalhou 
com o Cons. Mundial de Igrejas na área de Direitos Humanos, 
Genebra, em 1976-78. Participou articulação com Brizola. Entrou no 
PT e foi candidato governador em 1982. Voltou ao PDT. ANC: 
relator de Subcomissão Direitos Políticos; posições anti-militaristas; 
a favor mudança do sistema de concessões de rádio e TV; liderou a 
dissidência evangélica, criticando o fisiologismo e conservadorismo. 
Bases: sindicatos dos urbanitários e votos evangélicos. Sua igreja 
separou-se da IPB nos anos 70. 

Paulo 
Abreu SP 1912 - São 

Paulo 

1951-1955; 
1955, 1958, 

1959 sen 
1967-1971 
1971-1975 

 

PTB 
PTN 

ARENA

Industrial 
Banqueiro 

Origem operária. Industrial do ramo têxtil. Fundou o Banco das 
Nações. Conselho consultivo da FIESP. Diretor do Instituto Cultura 
religiosa. Participou do Movimento de Redenção Nacional (fundado 
por Manoel de Mello). em 1963. Defendeu o combate ao 
alcoolismo. 
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Paulo 
Freire MG

1911 - Riachão 
das Dantas - 

SP 

1956-1958 
1959-1961 
1961-1967 
1967-1969 

PR 
PSD 
PTB 

ARENA

Pastor 
Professor 

Formado no Seminário Presbiteriano de Campinas em1935. 
Professor da Escola Batista de Belo Horizonte. Nacionalista, pró-
reforma agrária. Cassado m 1969 (sendo da Arena). 

Rubem 
Dourado RJ 1933 - Irecê-

BA 
1975-1979 
1979-1983 

MDB 
PP 

PMDB 

Advogado 
Professor 

Faculdade de Direito, 1959. Doutorado em 1961. Assistente do prof. 
Benjamin Morais. Chefe-de-gabinete da Secretaria de educação e 
cultura, 1965-1968. Eleito suplente de dep. Estadual pelo MDB em 
1966. Eleito dep. Estadual pelo MDB, em 1970. Líder do governo 
Chagas Freitas. Depois ligado a Amaral Peixoto. Eleito dep.federal 
em 1982. Defensor do divórcio. 

Tuty 
Nassif SP 1928 – Franca 

-SP 1963-1967 PTN 
ARENA

Advogado 
Economista 

Servidor 
Público 

Eleito vereador em Franca-SP em 1954. Reeleito em 1958. Eleito 
suplente de dep. Federal em 1966. 

Fonte: FRESTON, Paul, Protestantes e política no Brasil: da constituinte ao impeachment. Campinas, 1993.304 f. Tese em Ciências sociais 
(Doutorado). Universidade de Campinas. p.159-188. 
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Figuras 
 

 
Figura 1 – Travessa Paulo Stuart Wright – ao lado da Igreja Metodista do  

Estreito – Florianópolis. Fonte: Arquivo Pessoal do Autor.  26 Out. 2006. 

 
 

 
 
Figura 2 – Paulo Stuart Wright votando. Fonte: Diário Catarinense. 04 set.  

2003. p.8. 
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Figura 3 – Paulo Stuart Wright sendo diplomado deputado estadual da Assembléia 

Legislativa de Santa Catarina. Fonte: Diário Catarinense. 04 set. 2003. p.9. 

 

 
 
Figura 4 – Paulo Stuart Wright com o seu filho João Paulo. Fonte: Diário Catarinense. 

04 set. 2003. p.9. 
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Figura 5 – Participantes e dirigentes da Conferência do Nordeste (1962). Da esquerda 

para direita: Waldo César, Claudius Ceccon, Rubem César Fernandes, Paulo Stuart 

Wright e Maria Luiza César. Fonte: SHAULL, Richard. Surpreendidos pela graça. 

Memórias de um teólogo: Estados Unidos, América Latina e Brasil. Tradução: Waldo 

César. Rio de Janeiro: Record, 2003. Suplemento interno.  

 

 
Figura 6 – Discurso na Conferência do Nordeste (1962). Fonte: SHAULL, Richard. 

Surpreendidos pela graça. Memórias de um teólogo: Estados Unidos, América Latina e 

Brasil. Tradução: Waldo César. Rio de Janeiro: Record, 2003. Suplemento interno. 
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Figura 7 – Cartaz da Conferência do Nordeste (1962). Feito por Claudius Ceccon. 

Fonte: SHAULL, Richard. Surpreendidos pela graça. Memórias de um teólogo: 

Estados Unidos, América Latina e Brasil. Tradução: Waldo César. Rio de Janeiro: 

Record, 2003. Suplemento interno.  

 

 
Figura 8 – Richard Shaull em frente ao SPS, em Campinas – SP na década de 1950.  

Fonte: SHAULL, Richard. Surpreendidos pela graça. Memórias de um teólogo: 

Estados Unidos, América Latina e Brasil. Tradução: Waldo César. Rio de Janeiro: 

Record, 2003. Suplemento interno.  
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Figura 9 – Asbbel Green Simonton, fundador da IPB. Fonte: SIMONTON, Ashbel 

Green. Diário,1852-1867. Tradução: D.R. de Moraes Barros. São Paulo: Casa Editora 

Presbiteriana e O semeador, 1982. Capa. 

 

 
 
Figura 10 – Juscelino Kubitschek, ao lado do pastor presbiteriano José Borges dos 

Santos Júnior, presidente do Supremo Concílio na Catedral Presbiteriana do Rio de 

Janeiro. Centenário da IPB (12/08/1959). Fonte: VARGAS Júnior, Haveraldo; et al. 

(Orgs.). 20 anos de Pastorado do Rev. Guilhermino Cunha na Catedral Presbiteriana 

do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Assahi, 2001. p.23. 
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Figura 11 – Da esquerda para direita: presidente eleito do Brasil, dr. Tancredo Neves; 

governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola; e o ex-presidente dos EUA Jimmy 

Carter, participa do culto na Catedral – 07/10/1984. Fonte: VARGAS Júnior, 

Haveraldo; et al. (Orgs.). 20 anos de Pastorado do Rev. Guilhermino Cunha na 

Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Assahi, 2001.p.32 

 
Figura 12 – Pastor Guilhermino Cunha, ao lado de Jimmy Carter no culto na Catedral 

Presbiteriana do Rio de Janeiro – 07/10/1984. Fonte: VARGAS Júnior, Haveraldo; et al. 

(Orgs.). 20 anos de Pastorado do Rev. Guilhermino Cunha na Catedral Presbiteriana 

do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Assahi, 2001. p.32.  
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Figura 13 – Pastor Guilhermino Cunha, ao lado, de Aureliano Chaves, na Assembléia 

Nacional Constituinte. Fonte: VARGAS Júnior, Haveraldo; et al. (Orgs.). 20 anos de 

Pastorado do Rev. Guilhermino Cunha na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro: Assahi, 2001.p.43.  

 

 
Figura 14 – Igreja Presbiteriana do Calvário – São Paulo – SP. Igreja pastoreada por 

Boanerges Ribeiro Fonte: Arquivo pessoal do autor. 23 set. 2004.  
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Carta de desligamento de Rubem Alves da IPB – 1970 
 
 

“Sempre entendi que o Evangelho é um chamado à liberdade. Foi através de 

um evento libertador, o Êxodo, que a comunidade de fé chegou a conhecer o seu Deus. 

E a Bíblia toda é a história da luta de Deus que quer que os homens sejam livres, contra 

os que preferem homens a domesticação, a escravidão e a idolatria. Culmina esta 

história com o advento do Senhor Jesus que é a um só tempo, o homem livre e que Deus 

liberta. Fé, portanto, é liberdade. É abertura ao Futuro. É a confiança de deixar para as 

coisas que já ficaram para trás, para lançar-se como Abraão para um futuro novo.  

Por isso fé é vida. O ato de viver é um permanente transferir-se do presente 

para um futuro imediato. Morte, ao contrário, é a vitória do passado. E fixar-se naquilo 

que já foi. Esta é a razão porque entendo que o pecado é amar mais o passado que o 

futuro, amar mais o velho que o novo, amar mais a morte e os mortos que os vivos e a 

vida. Quando Jesus chamava os fariseus de sepulcros caiados, ele indicava que na sua 

religião, por ser a preservação do passado, era realmente o culto da morte. Esta é a razão 

porque o Novo Testamento relaciona a lei e o legalismo com a morte. Porque lei 

significa fazer o passado norma do presente, fazer os mortos os senhores dos vivos. 

O sentido da Reforma Protestante está em que ela redescobriu a liberdade. 

Lutero chegou a dar um dos seus tratados mais lindos o título de ‘A liberdade do 

homem cristão”. No Catolicismo Romano Medieval, a proclamação da liberdade se 

transforma no culto da autoridade da lei, e da estrutura. Lutero percebeu que o espírito 

daquela igreja era a própria inversão e negação do Evangelho. 

 Daí a necessidade de protestar, de resistir, de emigrar para formar, fora da 

terra da escravidão, uma nova comunidade baseado no amor e na liberdade. Estou 

convencido, entretanto que uma estranha metamorfose se processou. A comunidade da 

liberdade se esqueceu, traiu e se rebelou contra ela. Na realidade, não existe novidade 

nisto. Os profetas viram com muita clareza que Isael tinha uma irresistível vocação para 

a prostituição para o abandono do seu Deus, para os ídolos, para o passado, para a 

morte. Até que um deles proclama, em nome de Deus: ‘Não sois mais o meu povo.’ 

Segundo posso ver, esta é a situação em que se encontra presentemente a Igreja 

Presbiteriana do Brasil. Triunfa o autoritarismo sobre a comunidade;as estruturas sobre 

as pessoas; o passado sobre o futuro; a lei sobre o amor. E, em última instância, a morte 

sobre a vida.  
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Ninguém pode indefinidamente contrariar suas convicções e valores 

espirituais,sem que o próprio espírito sucumba. Estou convencido que a Igreja 

Presbiteriana do Brasil, hoje, é uma grotesca ressurreição dos aspectos mais repulsivos 

do Catolicismo Medieval. Continuar fiel a ela, continuar a ser contado com um dos seus 

ministros. Por isto, tomei hoje, 15 de setembro de 1970, a decisão de romper com ela. 

‘Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo?’ Solicito, portanto, do POMN, 

de forma irrevogável, que o meu nome seja cortado tanto no rol dos pastores quanto do 

rol de membros da IPB. Estou convicto, teologicamente, que a comunidade de fé já 

emigrou. Nenhuma estrutura legal e de poder pode contê-la, ou domesticá-la. Assim 

como no Êxodo ela abandonou as panelas de carne do Egito para peregrinar no deserto, 

assim como os profetas abandonaram e desprezaram toda a estrutura oficial, para viver 

espalhada, escondida, incógnita no mundo.  

O amor e a verdade frequentemente nos obrigam a emigrar. Abraão emigrou 

por fé e amor. Também os profetas emigraram por fé e amor para fora das instituições 

eclesiásticas reconhecidas. E Jesus? Emigrante permanente: deslocou-se da 

interioridade protegida  de uma instituição toda poderosa para um deserto de incertezas. 

A vocação da liberdade é a vocação para emigrar. Daí a afirmação neo-testamentária de 

que não temos casa ou terra permanente. Viajamos pela esperança de algo novo. Se o 

Novo Testamento está certo, o Espírito se encontra onde se encontra a Liberdade! Não 

encontro liberdade na IPB. É hora, portanto, de buscar a comunidade do Espírito, fora 

dela.” 

 

Fonte: ARAÚJO, João Dias de. Inquisição sem fogueiras (vinte anos da igreja 

presbiteriana do Brasil: 1954-1974). 2 ed. Rio de Janeiro: ISER,1982. p.98-99. 
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