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APRESENTAÇÃO 

 

Seja bem-vindo(a), caro(a) aluno(a)! 

Parabéns pela sua decisão de transformação, pois isso também 

mostra o quanto você está compromissado em contribuir com a 

transformação da igreja e da sociedade onde você está inserido. 

O Instituto de Teologia Logos estará acompanhando você durante 

todo este processo, pois “os homens se educam juntos, na transformação 

do mundo”. 

Os materiais produzidos oferecem linguagem simples, completa e de 

rápida assimilação, contribuindo para o seu desenvolvimento bíblico, 

teológico e ministerial, para desenvolver competências e habilidades e 

aplicar os conceitos, fundamentos e prática na sua área ministerial, 

possibilitando você atuar em favor do Reino de Deus com mais excelência. 

Nosso objetivo com este material é levar você a aprofundar-se no 

conteúdo, possibilitar o desenvolvimento da sua autonomia em busca de 

outros conhecimentos necessários para a sua formação bíblica, teológica 

e ministerial. 

Portanto, nossa distância nesse processo de crescimento e 

construção do conhecimento deve ser apenas geográfica. Utilize todos os 

materiais didáticos e recursos pedagógicos que disponibilizamos para 

você. Acesse regularmente a Área do Aluno, participe no grupo online 

com o tutor online que se encontra disponível para sanar suas dúvidas e 

auxiliá-lo(a) em seu processo de aprendizagem, possibilitando-lhe trilhar 

com tranquilidade e segurança sua trajetória acadêmica. 
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1 - O QUE É PROTESTANTISMO 

O protestantismo é um dos três principais ramos do cristianismo ao lado do 

catolicismo romano e das igrejas orientais ou ortodoxas. Essa categorização, muito ampla e 

abrangente, é a adotada por J. L. Dunstan (1980, p. 7). Justamente por sua amplitude, a 

categorização desse autor deixa logo em aberto um problema: onde colocar o 

anglicanismo, hoje estendido por todo o mundo como uma comunidade que extrapola o 

Reino Unido? A Igreja da Inglaterra resulta, sem dúvida, da Reforma Religiosa, mas, como 

se diz com freqüência, ficou a meio caminho entre Roma e as igrejas protestantes, tanto 

luteranas como calvinistas. De fato, a ala propriamente dita anglicana recusa o título de 

protestante. Desse modo, seria melhor estabelecer quatro categorias de igrejas cristãs 

mundiais: romana, ortodoxas ou orientais, anglicana e protestantes. Embora a ala 

chamada Evangélica da Igreja Anglicana seja significativa por se aproximar bastante dos 

protestantes em geral, creio não se justificar uma outra categoria, vez que o anglicanismo, 

apesar disso, mantém sua unidade. 

Interessa-nos agora a Reforma propriamente dita. Em outro lugar (Mendonça & 

Velasques Filho, 2002, cap. 1) propus a divisão da Reforma em três ramos: anglicano, 

luterano e calvinista, ou reformado propriamente dito. Feita aquela ressalva quanto ao 

anglicanismo, os protestantes propriamente ditos são os luteranos e calvinistas que se 

espalham pelo mundo em numerosa diversificação, particularmente estes últimos. Então, 

protestantes seriam aquelas igrejas que se originaram da Reforma ou que, embora 

surgidas posteriormente, guardam os princípios gerais do movimento. Essas igrejas 

compõem a grande família da Reforma: luteranas, presbiterianas, metodistas, 

congregacionais e batistas. Estas últimas, as batistas, também resistem ao conceito de 

protestantes por razões de ordem histórica, embora mantenham os princípios da Reforma. 

Creio não ser, por isso, necessário criar para elas uma categoria à parte. São integrantes do 

protestantismo chamado tradicional ou histórico, tanto sob o ponto de vista teológico 

como eclesiológico. 

Esses cinco ramos ou famílias da Reforma multiplicam-se em numerosos sub-ramos, 

recebendo os mais diferentes nomes, mas que, ao guardar os princípios fundantes, podem 

ser incluídos no universo do protestantismo propriamente dito. 

1.1.  O Que é Protestantismo Brasileiro 

Talvez a pergunta mais adequada seja esta: podemos falar em protestantismo 

brasileiro? Ou seria melhor falar em “protestantismo no Brasil” precisamente quando a 

referência recai sobre as igrejas acima mencionadas? Embora seja certo que as religiões 

universais, como são as protestantes, sempre assimilam ou mantêm traços das culturas 
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locais, como me é permitido falar em catolicismo brasileiro, por exemplo, o protestantismo 

que chegou ao Brasil jamais se identificou com a cultura brasileira. Continua sendo um 

protestantismo norte-americano com suas matrizes denominacionais e dependência 

teológica. Por isso, prefiro falar em “protestantismo no Brasil” e não em protestantismo 

brasileiro. O mesmo vale para o que talvez fosse exceção, isto é, o luteranismo. Apesar de 

proceder de vertentes geográficas e culturais diferentes, ambos os luteranismos brasileiros 

vinculam-se ao centro mesmo da Reforma Luterana, isto é, a Europa alemã. Por essas 

razões, quando se fala em protestantismo brasileiro, creio que se deve entender por 

protestantismo no Brasil. 

1.2.  O Que é Ser Protestante 

O grande e maior princípio da Reforma é o da liberdade e está explícito no talvez 

menor dos livros de Martim Lutero e mesmo de toda a literatura reformada. Diz Lutero 

que o cristão é “senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém”, mas 

completa: “um cristão é um servo prestativo em todas as coisas e está sujeito a todos”. 

Essa aparente contradição se resolve assim: o cristão é livre para fazer e não fazer ou, 

ainda, o cristão não está debaixo de nenhuma mediação e se refere diretamente a Deus 

pela fé, instrumento de sua salvação. A salvação é individual e sua vida religiosa é pautada 

exclusivamente pela Bíblia cuja leitura é direta e também não mediada. Como pontifica 

Dunstan, o homem é o centro de sua religião.  

Em suma, o protestante é o homem que se sente liberto por Cristo, segue exclusi-

vamente a Bíblia “como única regra de fé e prática”, cultiva uma ética racional de 

desempenho para contribuir para a glória de Deus e vive moralmente segundo os “10 

mandamentos” e os padrões da moral burguesa vitoriana. A conversão, que no período do 

Grande Despertamento era mais propriamente uma “reconsagração” à vida devota, 

reajustava o indivíduo ao modelo burguês vitoriano acompanhado da ética do trabalho 

apropriada à ideologia do progresso. A preguiça, a ociosidade e a falta de objetividade na 

vida, assim como desregramentos sexuais e desorganização familiar, eram pecados graves 

para os vitorianos. O protestantismo, principalmente o calvinismo posterior, privilegiou as 

relações sociais e econômico-políticas no sentido horizontal, buscando pôr de lado todo 

tipo de dependência piramidal ou vertical. Em suma, uma desconfiança permanente de 

monarquias absolutas em favor de repúblicas democráticas. Isso ganhou muita força após 

a independência das colônias norte-americanas e da expansão protestante durante o 

século XIX. 

Não é necessário que nos alonguemos na discussão a respeito da chamada ideologia 

norte-americana protestante da inter-relação íntima entre evangelizar e civilizar. Outros 

autores já trataram dessa questão. Contudo, é oportuno lembrar que essa ideologia não é 
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exclusiva do protestantismo porque o mesmo papel que os Estados Unidos se propunham, 

e ainda se propõem, de expandir o seu próprio modelo civilizatório, isto é, o reino de Deus 

terreno, já empolgava, na oratória de Antonio Vieira, o velho Portugal seiscentista. Não 

obstante, há que se estabelecer as diferenças entre os dois modelos: o reino de Deus por 

Portugal era um reino caracterizado pelo modelo de cristandade, vertical e monárquico, ao 

passo que o norte-americano era, e é, democrático republicano, horizontal e contratual. 

Em suma, o protestante é um indivíduo que professa uma religião individual, de 

consciência, que se inspira na interpretação direta e pessoal da Bíblia, pauta suas ações na 

ética racional do trabalho e na moral burguesa vitoriana. Sua racionalidade procura manter 

a distância a interferência do extraordinário no cotidiano, assim como sua individualidade 

o situa nos limites mínimos do poder sacerdotal ou eclesiástico. É uma religião quase 

secularizada e se aproxima, mesmo quando institucionalizada, de uma religião civil. As 

igrejas são comunidades de fé e aprendizado religioso mútuo. A disciplina, que se prende 

mais a questões de ética, principalmente de moral, tende a se tornar elástica na medida 

em que, no gradiente seita-igreja, a comunidade se aproxima mais desta.  

Este é o modelo, por que não dizer tipo ideal, do protestante histórico ou tradicional, 

ao qual se aplica bem, como já foi dito, o conceito de evangélico, mas que implica 

dificuldades quando generalizado para todos os cristãos não-católicos. 

Este artigo trata exclusivamente do grupo de protestantes ou evangélicos que 

abrange aquelas igrejas já mencionadas, tanto as do chamado protestantismo de missão 

ou conversão, quanto as do protestantismo de imigração. Propomo-nos a analisar, dentro 

dos limites impostos, as idas e vindas desse tipo de protestantismo no Brasil em suas 

relações históricas e dialeticamente relacionais com o universo político brasileiro e 

internacional durante os cerca de 180 anos de sua presença no país. Tomaremos como 

ponto de intersecção histórica a chamada Conferência do Nordeste, realizada no Recife 

(PE), em 1962, último momento de convergência identitária desse protestantismo antes do 

seu isolacionismo denominacional. Não serão levadas em conta as questões e crises 

internas que, por vezes, agitaram as igrejas, mas exclusivamente como elas reagiram ao 

impacto dos momentos históricos externos.  

Propomos a seguinte periodização: de 1824 a 1916, período de implantação do 

protestantismo no Brasil; de 1916 a 1952, desenvolvimento do projeto de cooperação ou 

pan-protestantismo e a chegada de “um bando de teologias novas”; de 1952 a 1962, crise 

política e religiosa, ensaio de politização do protestantismo e impacto do pentecostalismo; 

de 1962 a 1983, período de repressão no interior do protestantismo, da revolução 

neopentecostal, fortalecimento do denominacionismo e o isolacionismo das igrejas. 
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2 - PRESENÇA PROTESTANTE NO BRASIL 

COLONIAL 

Nos séculos 16 e 17, duas regiões do Brasil foram invadidas por nações européias: a 

França e a Holanda. Muitos dos invasores eram protestantes, o que provocou forte reação 

dos portugueses numa época em que estava em pleno curso a Contra-Reforma, ou seja, o 

esforço da Europa católica no sentido de deter e mesmo suprimir o protestantismo. O 

esforço pela expulsão dos invasores fortaleceu a consciência nacional, mas ao mesmo 

tempo aumentou o isolamento do Brasil.  

2.1.  Os Franceses na Guanabara (1555-1567)  

Em dezembro de 1555 chegou à baía de Guanabara uma expedição comandada por 

Nicolas Durand de Villegaignon. O empreendimento contou com o apoio do almirante 

Gaspard de Coligny (1519-1572), um simpatizante e futuro correligionário dos protestantes 

franceses (huguenotes).  

Inicialmente, Villegaignon se mostrou simpático à Reforma. Escreveu ao reformador 

João Calvino, em Genebra, na Suíça, pedindo pastores e colonos evangélicos para sua 

colônia. Uma segunda expedição chegou em 1557, trazendo um pequeno grupo de 

huguenotes liderados pelos pastores Pierre Richier e Guillaume Chartier. Um integrante da 

comitiva era Jean de Léry, que mais tarde se tornou pastor e escreveu o livro História de 

uma viagem à terra do Brasil, publicado em Paris, em 1578. No dia 10 de março de 1557 

esse grupo realizou o primeiro culto protestante da história do Brasil e das Américas.  

Rapidamente surgiram divergências entre Villegaignon e os calvinistas acerca dos 

sacramentos e de outras questões. O pastor Chartier foi enviado de volta para a França e 

os colonos protestantes foram expulsos. O navio em que vários deles voltaram para a 

França começou a apresentar problemas e cinco deles se ofereceram para retornar à terra: 

Jean de Bourdel, Matthieu Verneuil, Pierre Bourdon, André Lafon e Jacques le Balleur.  

Em resposta a uma série de perguntas apresentadas pelo comandante, esses homens 

escreveram um belo documento, a Confissão de fé da Guanabara (1558). Três deles foram 

executados por causa de suas convicções. André Lafon, o único alfaiate da colônia, teve a 

vida poupada. Le Balleur fugiu para São Vicente, ficou encarcerado por vários anos em 

Salvador, e finalmente foi levado para o Rio de 

Janeiro em 1567, sendo enforcado quando os últimos franceses foram expulsos pelos 

portugueses.  
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Os calvinistas tiveram uma preocupação missionária em relação aos índios, mas 

pouco puderam fazer por eles. Léry expressou atitudes contraditórias que provavelmente 

eram típicas dos seus companheiros: embora interessado na situação espiritual dos 

indígenas, a relutância dos mesmos em aceitar a fé cristã o levou a concluir que eles talvez 

estivessem entre os não-eleitos. A França Antártica entrou para a história como a primeira 

tentativa de se estabelecer uma igreja e um trabalho missionário protestante na América 

Latina.  

2.2.  Os Holandeses no Nordeste (1630-1654)  

Em 1568 as Províncias Unidas dos Países Baixos tornaram-se independentes da 

Espanha. A nova e próspera nação calvinista criou em 1621 a Companhia das Índias 

Ocidentais, na época em que Portugal estava sob o domínio da Espanha (1580-1640). Em 

1624 os holandeses tomaram Salvador, a capital do Brasil, mas foram expulsos no ano 

seguinte.  

Em 1630 a Companhia das Índias Ocidentais tomou Recife e Olinda e dentro de cinco 

anos apossou-se de grande parte do nordeste brasileiro. O maior líder do Brasil holandês 

foi o príncipe João Maurício de Nassau-Siegen, que governou por apenas sete anos (1637-

1644). Ele foi notável administrador e incentivador das ciências e das artes. Concedeu uma 

boa medida de liberdade religiosa aos habitantes católicos e judeus do Brasil holandês.  

Os holandeses criaram sua própria igreja estatal nos moldes da Igreja Reformada da 

Holanda. Durante os 24 anos de dominação, foram organizadas 22 igrejas e congregações, 

dois presbitérios e um sínodo. As igrejas foram servidas por mais de 50 pastores 

(“predicantes”), além de pregadores auxiliares (“proponentes”) e outros oficiais. Havia 

também muitos “consoladores dos enfermos” e professores de escolas paroquiais.  

As igrejas destacaram-se pela sua atuação beneficente e sua ação missionária junto 

aos índios. Havia planos de preparação de um catecismo, tradução da Bíblia e ordenação 

de pastores indígenas. Todavia, levados por considerações econômicas e agindo contra as 

suas convicções religiosas, os holandeses mantiveram intacto o sistema de escravidão 

negra, ainda que tenham concedido alguns direitos aos escravos.  

Após alguns anos de divergências com os diretores da Companhia das Índias 

Ocidentais, Maurício de Nassau renunciou em 1644 e no ano seguinte começou a revolta 

dos portugueses e brasileiros contra os invasores, que finalmente foram expulsos em 1654. 

No restante do período colonial, o Brasil manteve-se isolado, sendo inteiramente vedada a 

entrada de protestantes. Porém, com a transferência da família real portuguesa, em 1808, 

abriram-se as portas do país para a entrada legal dos primeiros protestantes (anglicanos 

ingleses).  
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2.3.  O Contexto Político-Religioso (1500-1822) 

Portugal surgiu como nação independente da Espanha durante a Reconquista (1139-

1249), ou seja, a luta contra os muçulmanos que haviam conquistado boa parte da 

Península Ibérica vários séculos antes. Seu primeiro rei foi D. Afonso Henriques. O novo 

país tinha fortes ligações com a Inglaterra, com a qual iria firmar posteriormente o Tratado 

de Windsor, em 1386. O apogeu da história de Portugal foi o período das grandes 

navegações e dos grandes descobrimentos, com a conseqüente formação do império 

colonial português na África, Ásia e América Latina.  

No final da Idade Média, a forte integração entre a igreja e o estado na Península 

Ibérica deu origem ao fenômeno conhecido como “padroado” ou patronato real. Pelo 

padroado, a Igreja de Roma concedia a um governante civil certo grau de controle sobre 

uma igreja nacional em apreciação por seu zelo cristão e como incentivo para futuras 

ações em favor da igreja. Entre 1455 e 1515, quatro papas concederam direitos de 

padroado aos reis portugueses, que assim foram recompensados por seus esforços no 

sentido de derrotar os mouros, descobrir novas terras e trazer outros povos para a 

cristandade.  

Portanto, a descoberta e colonização do Brasil foi um empreendimento conjunto do 

Estado português e da Igreja Católica, no qual a coroa desempenhou o papel 

predominante. O estado forneceu os navios, custeou as despesas, construiu as igrejas e 

pagou o clero, mas também teve o direito de nomear os bispos, recolher os dízimos, 

aprovar documentos e interferir em quase todas as áreas da vida da igreja.  

Um dos primeiros representantes oficiais do governo português a visitar o Brasil foi 

Martim Afonso de Souza, em 1530. Três anos depois, foi implantado o sistema de 

capitanias hereditárias, que, todavia, não foi bem-sucedido. Diante disso, Portugal 

começou a nomear governadores-gerais, o primeiro dos quais foi Tomé de Sousa, que 

chegou em 1549 e construiu Salvador, na Bahia, a primeira capital da colônia.  

Com Tomé de Sousa vieram os primeiros membros de uma nova ordem religiosa 

católica que havia sido oficializada recentemente (1540) – a Sociedade de Jesus ou os 

jesuítas. Manoel da Nóbrega, José de Anchieta e seus companheiros foram os primeiros 

missionários e educadores do Brasil colonial. Essa ordem iria atuar ininterruptamente no 

Brasil durante 210 anos (1549-1759), exercendo enorme influência sobre sua história 

religiosa e cultural. Muitos jesuítas foram defensores dos índios, como o afamado padre 

Antonio Vieira (1608-97). Ao mesmo tempo, eles se tornaram os maiores proprietários de 

terras e senhores de escravos do Brasil colonial.  

Em 1759 a Sociedade de Jesus foi expulsa de todos os territórios portugueses pelo 

primeiro-ministro do rei D. José I, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de 
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Pombal (1751-1777). Por causa de sua riqueza e influência, os jesuítas tinham muitos 

inimigos entre os líderes eclesiásticos, proprietários de terras e autoridades civis. Sua 

expulsão resultou tanto do anticlericalismo que se alastrava pela Europa quanto do 

“regalismo” de Pombal, isto é, a noção de que todas as instituições da sociedade, em 

especial a igreja, deviam ser inteiramente subservientes ao rei. Pombal também 

determinou a transferência da capital colonial de Salvador para o Rio de Janeiro. 

Desde o início da colonização, a coroa portuguesa foi lenta em seu apoio à igreja: a 

primeira diocese foi fundada em 1551, a segunda somente em 1676 e em 1750 havia 

apenas oito dioceses no vasto território. Nenhum seminário para o clero secular foi criado 

até 1739. Todavia, a coroa nunca deixou de recolher os dízimos, que vieram a ser o 

principal tributo colonial. Com a expulsão dos jesuítas, que eram em grande parte 

independentes das autoridades civis, a igreja tornou-se ainda mais fraca.  

Durante o período colonial, a atuação dos bandeirantes, aventureiros que se 

embrenhavam pelo interior em busca de pedras preciosas e escravos, foi decisiva para a 

expansão territorial do Brasil. Suas ações foram facilitadas e incentivadas pela União 

Ibérica, ou seja, o controle de Portugal pela Espanha durante sessenta anos (1580-1640). 

Os bandeirantes chegaram a atacar as missões jesuíticas da bacia do rio Paraná, 

conhecidas como “reduções”, levando centenas de indígenas para os mercados de 

escravos de São Paulo. A escravidão de índios e negros foi uma constante no período 

colonial. Outro fenômeno marcante foi a corrida do ouro nas Minas Gerais (1693-1760), 

que trouxe benefícios e problemas.  

No período colonial houve dois tipos bastante distintos de catolicismo no Brasil. Em 

primeiro lugar, havia a religiosidade dos colonos, escravos e senhores de engenho, 

centralizada na “casa grande” e caracterizada pela informalidade, pequena ênfase em 

dogmas, devoção aos santos e Maria e permissividade moral. Ao mesmo tempo, nos 

centros urbanos havia o catolicismo das ordens religiosas, mais disciplinado e alinhado 

com Roma. Havia ainda as irmandades, que por vezes tinham bastante independência em 

relação à hierarquia.  

Em conclusão, no período colonial o estado exerceu um rígido controle sobre a área 

eclesiástica. Com isso a igreja teve dificuldade em realizar adequadamente o seu trabalho 

evangelístico e pastoral. O catolicismo popular era culturalmente forte, mas débil nos 

planos espiritual e ético. Apesar das suas debilidades, a igreja foi um importante fator na 

construção da unidade e da identidade nacional. 
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PARABÉNS!!! 
VOCÊ ACABOU DE LER O NOSSO CONTEÚDO! 

 

Esta apostila é exclusiva para os alunos do Instituto de Teologia 

Logos... Se você ainda não está estudando conosco, nós 

estamos lhe oferecendo uma oportunidade de fazer sua 

inscrição com um excelente desconto e alguns bônus especiais. 

 

Você só precisa clicar no link abaixo (ou copiar em seu 

navegador) para acessar nosso site e conhecer os cursos que 

estão disponíveis hoje! 

 

:: CURSOS DE TEOLOGIA :: 

www.institutodeteologialogos.com.br/cursos-de-teologia 

 

:: BLOG DE TEOLOGIA :: 
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